ГАЗЕТИ
УКРАЇНИ
1956–1960 рр.
у фондах
Національної бібліотеки України
Імені В. І. Вернадського
Каталог

УДК 070(477) "1956-1960":017
Г136
Затверджено до друку вченою радою
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
(протокол № 10 від 30.11.2016 р.)
Автори-укладачі
Н. М. Носкіна (керівник), С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров, С. М. Малюк
Рецензенти
С. І. Барабаш, канд. наук із соц. комунікацій; Т. В. Добко, д-р іст. наук
Редактори-бібліографи
С. В. Дригайло, Н. М. Носкіна
Редакційна колегія
О. С. Онищенко (голова), д-р філос. наук, акад. НАН України;
Г. В. Боряк, д-р іст. наук; В. М. Горовий, д-р іст. наук;
Л. А. Дубровіна, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України; Г. І. Ковальчук, д-р іст. наук;
Л. В. Муха, канд. іст. наук; В. Ю. Омельчук, д-р іст. наук, професор;
В. І. Попик, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України
Комп’ютерна технологія
К. В. Лобузіна

Г136

Газети України 1956–1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені

В. І. Вернадського : каталог / авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник), С. В. Дригайло, Д. Г.
Захаров, С. М. Малюк; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.:
О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2017. – 984 с.
ISBN 978-966-02-8077-9
Каталог «Газети України 1956–1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені
І. Вернадського» містить 6216 бібліографічних описів, з них – 4343 газети різного типу:
республіканські, обласні, міські, районні та низові (фабрично-заводські, шахтні, освітянські,
будівельні та ін.). У каталозі вперше описано колгоспні багатотиражки. До каталогу також
внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки.

Каталог буде корисний для дослідницької роботи в усіх галузях науки, техніки,
культури. Розрахований на вчених, журналістів, бібліотечних працівників, а також усіх,
хто цікавиться історією української преси.
УДК 070(477) "1956-1960":017

ISBN 978-966-02-8077-9

© Н. М. Носкіна, С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров,
С. М. Малюк, укладання, 2017
© Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського НАН України, 2017

Від укладачів

Загальний ретроспективний каталог «Газети України 1956–1960 років у фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії бібліографічних покажчиків
відділу газетних фондів бібліотеки (перший з них вийшов у 1971 р.). Мета даної роботи

– вивчення кількісного і якісного складу газетного фонду Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського (далі НБУВ), уведення у науковий і культурний обіг масиву
українських газет періоду 1956–1960 рр., створення репертуару української періодики.
Пропонована праця здійснювалася відповідно до плану науково-дослідної роботи НБУВ і
базується на теоретико-методологічних, методичних, організаційних засадах національної
бібліографії та пов’язана з досвідом практичної бібліографічної роботи укладачів.

Покажчик містить 6216 бібліографічних описів, з них 4340 – газет різного типу:
республіканські, обласні, міські, районні, низові (фабрично-заводські, шахтні, освітянські,
будівельні, колгоспні та ін.), розташованих в алфавітному порядку заголовків (назв).
Окремо описано 1875 різноманітних додатків: комсомольсько-молодіжних, літературних,
технічних сторінок, блискавок, листівок, бюлетенів, спеціальних випусків тощо.
За одиницю опису взято всі номери однієї газети за 1956–1960 рр. незалежно від зміни
її назви у зазначений період. Назви видань і відомості, що належать до заголовку, подано
мовою оригіналу. Всі зміни, що відбулися у виданні за п’ять окреслених років, відбиті у
відповідних зонах бібліографічного опису після основного. У зоні заголовку і відомостях
про відповідальність подано дані про назву газети, її тематику, читацьке призначення та
інформацію про організацію, яка брала участь у створенні періодичного видання; в області
вихідних даних – інформацію про місце видання газети (за останнім описаним номером) і
роки видання. У разі відсутності відомостей про місце видання газети воно визначалося з
даних, взятих з області заголовку і даних про відповідальність (район, область, організація,
яка брала участь у створенні видання), адреси друкарні або з тексту самої газети. У
колгоспно-радгоспних виданнях, у деяких випадках, місце видання газети визначалося за
місцем розташування центральної садиби зазначеного у заголовку газети колгоспу (за
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енциклопедичним виданням «Історія міст і сіл Української РСР») . Місце видання газети,
визначене укладачами каталогу, взято у квадратні дужки. У зоні специфікації вказані всі
наявні у відділі газетних фондів НБУВ номери газет за 1956–1960 рр. із зазначенням дати
виходу першого і останнього номерів газети за кожний рік та їхні валові номери.
Інформацію про закриття видання, ліквідацію районів і наявність спеціальних випусків,
сторінок, бюлетенів тощо подано у зоні приміток.
Науково-довідковий апарат видання включає два допоміжних покажчика: покажчик місць
видання газет (зазначено місце видання газет і перейменування окремих населених пунктів) та
покажчик мов видання. Подано також список скорочень та їх розшифрування. Географічні назви
відповідають сучасному адміністративно-територіальному поділу (станом

Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. / Ін-т Історії АН УРСР ; Голов. редкол. :
Тронько П. Т. (голова Голов. редкол.) та ін. – Київ : УРЕ АН УРСР, Т. 1 (1968) – 26 (1973).

на 1 січня 2016 р.). У разі перейменування окремих населених пунктів є посилання від
старої назви до нової. Усі зміни адміністративно-територіального поділу подано за
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виданням «Відомості Верховної Ради УРСР» .
виданні не враховано зміни назв населених пунктів, які відбулися у зв’язку зі вступом

дію Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки» (від
3
09.04. 2015 року № 317–VIII) .
Опис газет у каталозі «Газети України 1956–1960 років у фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського» здійснено за чинними стандартами,
наведеними у ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 : Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання» (Київ : Держспоживстандарт України, 2007). При
скороченні слів у бібліо-графічному описі укладачі спиралися на діючий ДСТУ 3582:2013
«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні
вимоги та правила» (Київ : Мінекономрозвитку України, 2014) і міждержавний ГОСТ 7.1293. «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и
правила» (Москва : Госстандарт России).
Даний покажчик газетних видань підготовлено на основі спеціалізованої
бібліографічної бази даних, адаптованої д-ром наук із соц. комунікацій К. В. Лобузіною для
ведення каталогу газет у програмному середовищі ІРБІС-64.
Особливістю даного покажчика є те, що у ньому вперше здійснено опис колгоспних
багатотиражних газет, котрі почали масово виходити з 1956 р. (колгоспні газети 1930– 1940 рр.
див. у покажчиках «Газети України 1930–1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського» і «Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського»). Колективом укладачів каталогу проведена велика пошукова
робота з виявлення і опрацювання колгоспних видань: ідентифікації їх за назвами, місцем
видання та створення зведеного бібліографічного опису. Для простеження історії періодичного
видання, окрім заголовку, важливі і такі дані, як район і область, де виходила газета, назва
колгоспу, сільради або села, до якого належав колгосп, послідовна поточна і валова нумерація,
дати виходу номерів, прізвища редакторів. Відсутність або зміна будь-якого з цих елементів
значно ускладнює опрацювання видань. Для уточнення даних того чи іншого видання укладачі
каталогу користувались різноманітними енцик-лопедичними і довідковими виданнями.
Незважаючи на складнощі укладачам вдалося виявити і описати понад 2300 колгоспних газет. Ці
періодичні видання свого часу стали одним з найдоступніших засобів масової інформації для
селян і дієвим інструментом впливу на їхню політичну і трудову активність. Навколо
колгоспних газет гуртувалася сільська інтелігенція та найбільш активні селяни. Головними
дописувачами у цих виданнях були сільські вчителі, агрономи, ветеринари, інженери,
бібліотекарі, бригадири, ланкові та ін. У колгоспних газетах писали про успіхи сільського
господарства, новаторів виробництва, виконання соцзобов’язань, викривали недоліки,
засуджували порушників трудової і партійної дисципліни. Редагували видання, зазвичай,
секретарі первинних партійних осередків. Періодичність виходу колгоспних багатотиражок не
регламентувалася, залежала від активності редакційної колегії. Протягом року виходило від 8 до
50 номерів. Тираж колгоспних газет коливався у межах від 300 до 1000 примірників. Газети
безкоштовно доставлялися у кожний колгоспний двір. Слід зазначити, що значна частина цих
видань друкувалася українською

Відомості Верховної Ради УРСР / Верховна Рада України. – Київ : «Радянська
Україна», 1956–1960.
Відомості Верховної Ради : щотиж. нормат. бюл. / Верховна Рада України – Київ :
Парламентське вид-во, 2015. – № 26. – С. 219.
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мовою. У 1960 р. Книжковою палатою України імені Івана Федорова зареєстровано 2074
колгоспні видання, з них українською мовою – 1878, російською – 180. Виходили
колгоспні газети і мовами національних меншин, які проживають в Україні: болгарською,
молдавською, румунською, угорською.
Загальна кількість газетних видань в Україні станом на 1960 р., за статистичними
даними Книжкової палати України імені Івана Федорова, становила 3280, з них – 17
республіканських, 70 обласних, 637 міських і районних, 482 багатотиражних газет
промислових підприємств, решта – колгоспні видання. У найбільш розвинених економічноадміністративних регіонах чисельність газетної періодики, особливо фабрично-заводських,
будівельних, шахтних і колгоспних багатотиражок, з 1950 по 1960 рр. зросла у кілька разів.
Так, у Вінницькій області – з 47 видань до 456 (майже у 10 разів), Київській – з 74 до 353 (у
4 рази), Запорізькій – з 30 до 140 (у 4 рази), Донецькій – з 55 до 241 (у 4 рази), Луганській
(Ворошиловградській) – з 42 до 158 (майже у 4 рази), Дніпропетровській – з 46 до 175 (у 4
рази), Полтавській – з 49 до 142 (у 3 рази), Харківській – з 49 до 116 (у понад 2 рази).
Найбільша кількість колгоспних видань на кінець 1960 року зареєстрована у Вінницькій
області – понад 300, у Київській – 155, у Черкаській – 121. Фабрично-заводська, шахтна,
будівельна газетна періодика переважала у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій,
Київській, Луганській, Харківській областях.
період 1956–1960 рр. відбулися значні зміни у територіальному поділі України: зміна
назв, розширення, злиття, ліквідація деяких областей і районів УРСР. Наслідком таких змін
було закриття, об’єднання, зміна назв частини міських, районних і багатотиражних газет та
заснування нових видань. Засудження культу особи Сталіна на ХХ з’їзді КПРС (лютий
1956 р.) теж спричинило масову зміну назв газет. З назв підприємств, колгоспів і газет
зникли прізвища Будьонного, Ворошилова, Кагановича, Маленкова, Молотова, Сталіна,
Стаханова та багатьох інших політичних діячів СРСР. У період 1956–1960 рр. змінили
назву понад 250 газет, а 175 видань припинили існування у зв’язку з ліквідацією районів.
Кожний номер газети від найменшого за обсягом колгоспного видання до
республіканської газети є щоденним описом життя країни. Газети містять цінну
інформацію про державотворення, політику, міжнародні відносини, історію, економіку,
сільське господарство, науку, біографістику, краєзнавство, культуру, спорт тощо. Тому
українська газетна періодика дедалі частіше стає об’єктом джерелознавчих досліджень.
Пропонований каталог розрахований на дослідників української преси, журналістів,
викладачів і студентів ВНЗ, бібліотекарів, усіх зацікавлених.
Укладачі каталогу висловлюють велику подяку всім, хто допомагав у підготовці каталогу:
зав. відділу газетних фондів НБУВ канд. іст. наук О. А. Вакульчук, голові видавничоредакційної ради д-ру іст. наук Л. І. Буряк та всім членам ради за надані слушні зауваження,
заступнику генерального директора НБУВ канд. іст. наук Л. В. Мусі за сприяння у роботі,
рецензентам покажчика – д-ру іст. наук Т. В. Добко, канд. наук із соц. комунікацій С. І. Барабаш,
а також співробітникам відділу газетних фондів, які брали участь

первинній обробці газетних видань, включених у даний покажчик: Л. А. Білименко, О. В.
Клименко, Н. Ф. Криворучко, Л. В. Каширіній, О. О. Стиркулу, С. Ю. Трашковій, мол.
наук. співробітникам О. С. Залізнюк і І. М. Швець за надану фахову консультативну
допомогу.

Видання в Українській РСР газет за типами // Преса Української РСР 1918–1980 : стат.
довід. / Книжкова палата УРСР ім. І. Федорова. – Харків : Редакц.-видавн. від. Книжкової
палати УРСР ім. І. Федорова, 1981. – С. 180–182.
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1958–1960.
1958, № 1 (21 трав.) – 16 (18 груд.);
1959, № 1 (17) (1 січ.) – 15, 17–22 (38) (18 груд.);
1960, № 1 (39) (1 січ.) – 19 (57) (25 груд.).
3. Авангард [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Жданова. –
Петриківка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 13 (26 жовт.) – 1958 № 27 (20 груд.) орган парт. орг. та правління
колгоспу «Авангард».
1957, № 13–15 (13 груд.);
1958, № 17 (11 квіт.) – 27;
1959, № 1 (28) (15 січ.) – 11 (37) (7 листоп.).
4. Автобудівник [Текст] : орган парткому, завкому та дирекції Кременчуц.
автомобіл. з-ду.– Кременчук, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (11 жовт.) – 1958 № 25 (88) (19 черв.) Комбайнобудівник. – Підзаг:
1956 № 1 – 1958 № 25 орган парткому, завкому профспілки та заводоупр. Кременчуц.
комбайн. з-ду Полтав. обл.
1956, № 1–11 (27 груд.);
1957, № 12 (3 січ.), 2 (13) (10 січ.) – 44, 46–52 (63) (25 груд.) (у нумерації є помилки);

1958, № 1 (64) (1 січ.) – 38, 40–52 (115) (25 груд.);
1959, № 1 (116) (1 січ.) – 58 (168) (30 груд.);
1960, № 1 (169) (6 січ.) – 89 (257) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5471.
5. Автодорожник [Текст] : орган парткому, дирекції, профкому і ком. ЛКСМУ
Харків. автомобіл.-дорож. ін-ту. – Харків, 1960.
1960, № 1 (20 квіт.) – 6, 8–17, 19–29 (153) (22 груд.).
6. Автомагистраль [Текст] : орган упр., партийн., профсоюз. орг. стр-ва № 8
Главдорстроя Минтрансстроя СССР. – Глухов, 1959.
Підзаг.: 1959 № 1 (22 апр.) – 5 (22 июня) орган партийн., профсоюз. орг. и упр.
стр-ва № 8 Главдорстроя Минтрансстроя СССР.
1959, № 1–15 (29 нояб.).
7. Автомобіліст [Текст] : орган Дніпропетр. облавтотресту та обкому профспілки
працівників зв’язку, робітників автотранспорту і шосейних шляхів. –
Дніпропетровськ, 1958–1960.
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1958, № 1–2 (28 січ.) – 6, 8–11, 13–27, 29–49–50 (31 груд.);
1959, № 1 (51) (10 січ.) – 14, 16–40, 42–52–53 (102-103) (31 груд.);
1960, № 1 (104) (січ.) – 51 (154) (31 груд.).
Дод.: 1959 Автомобіліст : спец. вип. див. № 8.
8. Автомобіліст [Текст] : спец. вип. по перевозках цукр. буряків на Хмельниччині:
орган Дніпропетр. облавтотресту та обкому профспілки працівників зв’язку,
робітників автотранспорту і шосейних шляхів. – Дніпропетровськ, 1959.
1959, [б. N.] (5 верес.).
9. Адевэрул дунэрян [Текст] : органул комитетулуй оршенеск ал ПК ал Украиней,
ал Советелор орэшенеск ши районал ал депутацилор трудиторилор дин Измаил,
режиуня Одесса. – Измаил, 1959. – Мова вид.: молдав.
1959, № 17 (3338) (6 фебр.) – 31 (3352) (11 марта).
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 4814. Молдавською
мовою виходить з № 17 від 6 лютого 1959 р., продовжує рік видання та валову
нумерацію одноіменної газети, яка виходить російською мовою.
10. Азовкабель [Текст] : орган парт. ком., завкому профспілки та упр. з-ду
«Азовкабель» м. Бердянська Запоріз. обл. – Бердянськ, 1957–1960.
Місце вид.: 1957 № 3 (24 жовт.) – 1958 № 26 (88) (26 лип.) Осипенко.
1957, № 3–12 (26 груд.);
1958, № 1 (13) (1 січ.) – 53 (65) (25 груд.);
1959, № 1 (66) (1 січ.) – 50, 53 (118) (31 груд.);
1960, № 1 (119) (8 січ.) – 52 (170) (30 груд.).
Дод.: 1958–1960 Технічна сторінка див. № 5472.
Азовкабель. – Осипенко див. № 10.
11. Азовстальбудівник [Текст] : орган парт. ком., будкому профспілки робітників
буд-ва та пром-сті буд. матеріалів і упр. Ордена Леніна тресту «Азовстальбуд». –
Жданов, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (12) (1 січ.) – 1957 № 44 (106) (25 жовт.) орган парт. ком.,
будкому профспілки будівельників та упр. Ордена Леніна тресту «Азовстальбуд».
1956, № 1–35, 37–39, 43–47 (58) (23 листоп.);
1957, № 1 (63) (1 січ.) – 52 (114) (25 груд.);
1958, № 1 (115) (1 січ.) – 52 (166) (26 груд.);
1959, № 1 (167) (1 січ.) – 52 (218) (25 груд.).
Прим.: Газета паралельно виходить російською мовою див. № 13.
12. Азовстальстроевец [Текст] : листовка : орган партийн. ком., постройкома
профсоюза рабочих стр-ва и пром-сти строит. материалов и упр. Ордена Ленина
треста «Азовстальстрой». – Жданов, 1958.
1958, № 9 (6 марта), 15–18 (31 марта).
13. Азовстальстроевец [Текст] : орган парткома, постройкома профсоюза и упр.
Ордена Ленина треста «Азовстальстрой». – Жданов, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 4 (15) (20 янв.) – 1957 № 44 (106) (25 окт.) орган парткома,
постройкома профсоюза строителей и упр. Ордена Ленина треста «Азовстальстрой»;
1957 № 45 (107) (1 нояб.) – 1960 № 75 (293) (19 сент.) орган парткома, постройкома
профсоюза рабочих стр-ва и пром-сти строит. материалов и упр. Ордена Ленина
треста «Азовстальстрой».
1956, № 4–7, 10–13, 15, 16, 29, 30, 32–36, 42–50 (61) (14 дек.);
1957, № 2 (64) (4 янв.) – 6, 8, 10, 11, 13–16, 18–23, 25, 27–31, 35, 37–45, 47–52 (114)
(25 дек.);
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1958, № 1 (115) (1 янв.) – 5, 7–19, 21–33, 35–40, 42–44, 46, 49, 50 (164) (12 дек.);
1959, № 3 (169) (16 янв.) – 5, 7–12, 14–18, 21, 37–41, 43–52 (218) (29 дек.);
1960, № 1 (219) (1 янв.) – 104 (322) (29 дек.).
Дод.: 1958 Азовстальстроевец : листовка див. № 12.
Прим.: Газета паралельно виходить українською мовою див. № 11.
14. Азотчик [Текст] : орган партбюро, заводоупр., завкома профсоюза и ком.
комсомола Горлов. гос. азотнотук. з-да им. Серго Орджоникидзе. – Горловка, 1957–
1960.
1957, № 1 (4 июля), 3–21, 23–26 (1025) (26 дек.) ;
1958, № 1 (1026) (9 янв.) – 5, 7–51 (1076) (25 дек.);
1959, № 1 (1077) (1 янв.) – 53 (1128) (31 дек.);
1960, № 1 (1129) (7 янв.) – 51 (1178) (28 дек.).
Дод.: 1958–1960 Техническая страница див. № 5346.
15. Амвросиевская правда [Текст] : орган Амвросиев. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Амвросиевка,
1956–1960. – Выходит три раза в неделю.
Назва: 1956 № 1 (1322) (1 янв.) – 114 (1435) (21 сент.) Колхозная правда.
1956, № 1–145, 147–156 (1477) (30 дек.);
1957, № 1 (1478) (1 янв.) – 154 (1031) (29 дек.);
1958, № 1 (1032) (1 янв.) – 113, 115–140, 142–154 (1785) (28 дек.);
1959, № 1 (1786) (1 янв.) – 75, 77–123, 125–147, 150–152 (1937) (29 дек.);
1960, № 2 (1939) (5 янв.) – 4, 7–154 (2091) (29 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3067, № 3155 [у газ. «Колхозная
правда»].
16. Андрієво-Іванівський перець [у газ. «Комуніст»] [Текст] : спец. вип. –
Андрієво-Іванівка, 1958.
1958, № 1 (26 лип.).
17. Андріївський механізатор [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг.
та дирекції Андріїв. МТС Андріїв. р-ну Запоріз. обл. – Андріївка, 1958.
1958, № 1 (22 січ.) – 5 (26 берез.).
Антрацит. – Енакиево див. № 18.
18. Антрацит [Текст] : орган партийн. бюро, шахткома профсоюза и шахтоупр.
№ 5 «Давыдовское». – Кировск, 1957–1960. – Выходит один раз в неделю.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 апр.) – 37 (11 дек.) орган партийн. бюро, постройкома и
стройупр. № 12 шахты «Давыдовская-Южная» № 1; 1958 № 1–2 (40–41) (1 янв.) – 37
(76) (10 сент.) орган партийн. бюро, постройкома и стройупр. шахты «ДавыдовскаяЮжная» № 1; 1958 № 39 (78) (24 сент.) – 52 (91) (17 дек.) орган партийн. бюро,
постройкома и стройупр. шахты «Ольховская» № 1. – Місце вид.: 1957 № 1 (3 апр.) –
37 (11 дек.) Енакиево.
1957, № 1–6, 18–37;
1958, № 1–2–37, 39–52;
1959, № 19 (111) (10 июня) – 48 (140) (30 дек.);
1960, № 1 (141) (17 янв.) – 40, 42–43–45 (185) (24 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3068.
19. Арматурщик [Текст] : орган партийн. ком., профсоюза и упр. Славян.
арматурно-изолятор. з-да им. «Артема». – Славянск, 1957–1960.
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1957, № 1 (2 июня) – 24 (31 дек.);
1958, № 1 (25) (7 янв.) – 52 (76) (31 дек.);
1959, № 1 (77) (6 янв.) – 22, 24–52 (128) (30 дек.);
1960, № 1 (129) (6 янв.) – 52 (180) (31 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3069.
20. Арсеналець [Текст] : орган парткому, завкому і дирекції Київ. з-ду «Арсенал».
– Київ, 1958–1960.
1958, № 23 (3035) (6 черв.) – 48, 50, 51 (3063) (19 груд.);
1959, № 2 (3066) (9 січ.) – 6, 8–13, 36–52 (3126) (29 груд.);
1960, № 1 (3127) (8 січ.), 2, 4, 7–24, 26–93 (3219) (30 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3305; 1958–1960 Технічна сторінка
див. № 5473.
21. Артёмовский рабочий [Текст] : орган Артёмов. горкома Коммунист. партии
Украины, гор. и райсоветов депутатов трудящихся Сталин. обл. – Артёмовск, 1956–
1960.
1956, № 1 (5284) (1 янв.) – 114, 116, 119, 121, 126–156 (5439) (30 дек.);
1957, № 1 (5440) (1 янв.) – 77, 79–122, 124–156 (5595) (29 дек.);
1958, № 1 (5596) (1 янв.) – 90, 92–121, 123–155 (5750) (31 дек.);
1959, № 1 (5751) (1 янв.) – 156 (5906) (29 дек.);
1960, № 1 (5907) (1 янв.) – 156 (6062) (29 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3070.
Артемовец. – Алчевск див. № 22.
22. Артемовец [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты № 10 им.
Артема, треста «Ворошиловуголь». – Ворошиловск, 1956–1960.
Підзаг.: 1959 № 28 (253) (15 июля) – 1960 № 26 (303) (30 июня) орган партийн.,
профсоюз. орг. и упр. шахты № 10 им. Артема, треста «Алчевскуголь». – Місце вид.:
1959 № 28 – 1960 № 26 Алчевск.
1956, № 1 (80) (5 янв.) – 52 (120) (25 дек.);
1957, № 1 (121) (1 янв.) – 53 (173) (31 дек.);
1958, № 1 (174) (7 янв.), 3–52 (225) 31 дек.);
1959, № 1 (226) (6 янв.) – 9, 13–17, 19–52 (277) (31 дек.);
1960, № 1 (278) (7 янв.) – 52 (329) (29 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3071.
23. Артемовець [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції з-ду ім. Артема. –
Луганськ, 1958, 1960.
1958, № 1 (25) (7 січ.) – 36, 38–40, 42–52 (76) (30 груд.);
1960, № 1 (129) (5 січ.) – 36, 38–52 (180) (30 груд.).
24. Артемовець [Текст] : орган парткому, дирекції, профкому і ком. комсомолу
Дніпропетр. ордена Трудового Червоного Прапора гірн. ін-ту ім. Артема. –
Дніпропетровськ, 1956–1960.
1956, № 1 (71) (1 січ.), 2, 17–19, 24–36 (106) (19 груд.);
1957, № 1 (107) (1 січ.) – 45 (151) (31 груд.);
1958, № 1 (152) (8 січ.) – 40 (190) (31 груд.);
1959, № 1 (191) (7 січ.) – 41 (231) (31 груд.);
1960, № 1 (232) (13 січ.) – 40 (271) (30 груд.).
Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 3306.
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25. Артемовець [Текст] : орган парткому, завкому, ком. комсомолу та дирекції зду [ім. Артема]. – Київ, 1958–1960. – Виходить раз на тиждень.
1958, № 1 (8 берез.) – 42 (31 груд.);
1959, № 1 (43) (10 січ.) – 51 (93) (31 груд.);
1960, № 1 (94) (8 січ.) – 57 (150) (30 груд.).
Дод.: 1958 Техническая страница див. № 5347; 1959, 1960 Технічна сторінка див.
5474; 1960 Літературна сторінка див. № 3307.
26. Батумець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Батумський» Білозер.
р-ну Херсон. обл. – [Білозерка], 1959, 1960.
1959, № 5 (28) (31 трав.) – 7 (30) (25 лип.);
1960, № 1 (33) (29 січ.) – 4 (36) (7 листоп.).
Прим.: До 1959 р. колгосп називався імені Будьонного.
27. Березинський цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг.
та адмін. Березин. цукрокомбінату, Жашків. р-ну Черкас. обл. – Жашків, 1960.
1960, № 1 (15 берез.) – 10, 12–15, 17 (31 груд.) (у нумерації є помилки).
28. Більшовик [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Більшовик»
Хуст. р-ну [Закарпат. обл.]. – Горінчово, 1957–1959.
1957, № 1 (7 листоп.) – 4 (30 груд.);
1958, № 1 (5) (6 січ.) – 12, 14–15 (19) (15 груд.);
1959, № 1 (20) (21 січ.) – 2, 4–9 (28) (15 груд.).
29. Більшовик [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Більшовик» та
Орлинец. сільради Антонін. р-ну Хмельниц. обл. – Орлинці, 1957, 1959.
1957, № 5 (18 верес.);
1959, № 1 (15) (20 берез.) – 7 (21) (20 лип.).
30. Блискавка [Текст] : [вид.] район. газ. «Соціалістична перемога». – Арбузинка,
1957.
1957, [б. N.] (7 лип.).
31. Блискавка [Текст] : випущена від. пропаганди і агітації Голопристан. РК КП
України і ред. район. газ. «Південна комуна». – Гола Пристань, 1957.
1957, № 1 (24 черв.).
32. Блискавка [Текст] : дирекція і парторганізація Блакитян. МТС [Високопіл.
р-ну Херсон. обл.]. Спец. вип. газ. «Ленінський шлях». – [Блакитне], 1957.
1957, № 1 (16 трав.) – 5 (25 лип.).
33. Блискавка [Текст] : спец. вип. газ. «Соціалістична перемога». – Дворічна,
1958.
1958, [б. N.] (5 черв.), [б. N.] (8 черв.), [б. N.] (17 серп.).
34. Блискавка [Текст] : спец. вип. газ. «Червоний прапор». – Мала Виска, 1958.
1958, [б. N.] (14 серп.).
35. Блискавка [Текст] : спец. вип. ред. газ. «Прапор Жовтня». – Драбів, 1958.
1958, [б. N.] (27 берез.).
36. Боковский рабочий [Текст] : орган Боково-Антрацитов. РК КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Боково-Антрацит, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (3018) (1 янв.) – 98 (3115) (15 авг.) Знамя стахановца; 1956 № 99
(3116) (17 авг.) – 115 (3132) (23 сент.) Труженик Боковки. – Підзаг.: 1956 № 1–115
орган Боково-Антрацитов. РК КП Украины и райсовета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
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1956, № 1–156 (3173) (28 дек.);
1957, № 1 (3174) (1 янв.) – 4, 6–155 (3328) (29 дек.);
1958, № 1 (3329) (1 янв.) – 156 (3484) (30 дек.);
1959, № 1 (3485) (1 янв.) – 64 (3348) (31 мая);
1960, № 1 (3639) (1 янв.) – 73, 75, 76, 78, 80, 83–155 (3792) (29 дек.).
Дод.: 1958, 1960 Литературная страница див. № 3072.
37. Больше угля стране [Текст] : орган партбюро, шахт. ком. профсоюза и упр.
шахты «Пролетарская-Глубокая». – Макеевка, 1957–1960.
1957, № 1 (6 февр.) – 47 (25 дек.);
1958, № 1 (48) (1 янв.) – 53 (100) (31 дек.);
1959, № 1 (101) (7 янв.) – 52 (152) (31 дек.);
1960, № 1 (153) (6 янв.) – 50 (202) (30 дек.).
38. Борец [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Борец» Н.-Серогоз.
р-на Херсон. обл. – Нижние Серогозы, 1958, 1959.
1958, № 1 (25 апр.) – 7 (18 окт.);
1959, № 1 (8) (25 апр.) – 3 (10) (18 марта).
39. Бугская заря [Текст] : орган Николаев. обл. и горкомов Коммунист. партии
Украины, обл. и горсоветов депутатов трудящихся. – Николаев, 1956–1959.
1956, № 1 (3911) (1 янв.) – 254 (4164) (30 дек.);
1957, № 1 (4165) (1 янв.) – 257 (4421) (31 дек.);
1958, № 1 (4422) (1 янв.) – 258 (4679) (31 дек.);
1959, № 1 (4680) (1 янв.) – 245 (4924) (15 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3073; 1959 Комсомольская
страница див. № 2290.
Прим.: У грудні 1959 р. влилася як частина у газету «Південна правда» див.
№ 4519.
40. Буденовец [Текст] : орган первич. парторганизации и правления колхоза им.
Буденного, Ново-Айдар. р-на Ворошиловград. обл. – Новоайдар, 1958.
1958, № 1 (25 янв.), 4 (6 марта).
Будівельна газета. – Ворошиловград див. № 41.
41. Будівельна газета [Текст] : орган парткому, об’єднаного будівкому та адмін.
тресту «Луганськпромжитлобуд». – Луганськ, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (19 лют.) – 1958 № 10 (55) (11 берез.) орган парт. і профспілк.
орг. та адмін. буд. упр. № 3 тресту «Ворошиловградпромжитлобуд». – Місце вид.:
1957 № 1 – 1958 № 10 Ворошиловград.
1957, № 1–45 (31 груд.);
1958, № 1 (46) (7 січ.) – 36, 38, 40, 43–52 (97) (30 груд.);
1959, № 1 (98) (6 січ.) – 52 (149) (31 груд.);
1960, № 1 (150) (5 січ.) – 69, 72–93 (242) (29 груд.).
Будівельник. – Кельменці див. № 47.
42. Будівельник [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Чернігів. буд. треста №
4 Київ. Раднаргоспу. – Чернігів, 1960.
1960, № 1 (3 берез.) – 28, 30–44 (29 груд.).
43. Будівельник [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. Хоростків.
БМУ. – Хоростків, 1958.
1958, № 2 (10) (21 берез.), 7, 9 [б. N.] (31 січ.).
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44. Будівельник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін. Гнідав. буд.монтаж. упр. – Луцьк, 1958.
1958, № 6 (10 жовт.) – 9, 11–13 (23 груд.).
45. Будівельник [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. БМУ –
8 тресту Цукробуд. – Горохів, 1958.
1958, № 1 (8 лип.) – 3, 7, 8 (24 груд.).
46. Будівельник [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Бучац. БМУ
Укрцукробуду. – Бучач, 1957, 1958.
1957, № 2 (28 верес.) – 6 (29 груд.);
1958, № 1 (7) (27 лют.) – 6 (12) (11 лип.).
47. Будівельник [Текст] : орган партбюро і буд. ком. Кельменец. БМУ. –
Нелипівці, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 трав.) – 8 (20 лип.) орган партбюро та буд. ком. Кельменец.
БМУ «Укрцукробуду». – Місце вид.: 1957 № 1–3 (27 трав.) – Кельменці.
1957, № 1–8, 10, 12–19, 21 (25 груд.);
1958, № 1 (22) (1 січ.) – 12, 14–17 (38) (2 груд.).
48. Будівельник [Текст] : орган партбюро, ком. профспілки і адмін.
гірничопрохідниц. упр. № 6 тресту «Красноармійськшахтобуд». – Новогродівка,
1957–1960.
1957, № 1 (26 берез.) – 29, 31–41 (31 груд.);
1958, № 1 (42) (7 січ.) – 52 (93) (31 груд.);
1959, № 1 (94) (6 січ.) – 49 (142) (31 груд.);
1960, № 1 (143) (13 січ.) – 5, 7–49 (191) (29 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5476.
49. Будівельник [Текст] : орган парткому, будівкому профспілки та адмін. тресту
«Криворізьпівнічрудбуд». – Кривий Ріг, 1960.
1960, № 1 (7 черв.) – 56 (27 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3309.
50. Будівельник індустрії [Текст] : орган партбюро, будівкому профспілки та
адмін. тресту «Дніпроважбуд». – Дніпропетровськ, 1958–1960.
1958, № 12 (14 лип.) – 35 (30 груд.);
1959, № 1 (36) (5 січ.) – 50 (85) (30 груд.);
1960, № 1 (86) (12 січ.) – 48 (133) (30 груд.).
Дод.: 1959 Технічна сторінка див. № 5475.
51. Будівник комунізму [Текст] : бюл. : орган Ланівец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Ланівці, 1956.
1956, № 2 (квіт.).
52. Будівник комунізму [Текст] : листівка : орган Ланівец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Ланівці, 1957.
1957, [б. N.] (берез.), [б. N.] (16 черв.).
53. Будівник комунізму [Текст] : орган Броварського райкому КПУ та райради
депутатів трудящих Київ. обл. – Бровари, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1294) (1 січ.) – 1960 № 39 (1946) (1 квіт.) Стахановець.
1956, № 1–78, 80–147, 149, 151–155 (1448) (28 груд.)
1957, № 1 (1450) (1 січ.) – 10, 14–21, 25–45, 47–99, 101–153 (1602) (29 груд.)
1958, № 1 (1603) (1 січ.) – 153 (1755) (28 груд.);
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1959, № 1(1756) (1 січ.) – 152 (1907) (29 груд.);
1960, № 40 (1947) (2 квіт.) – 154 (2061) (29 груд.).
54. Будівник комунізму [Текст] : орган Голованів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Голованівськ, 1956– 1960.
– Газ. виходить на 4-х сторінках тричі на тиждень.
Назва: 1956, № 1 (2906) (1 січ.) – 60 (2965) (29 лип.) Сталінська правда.
1956, № 1–48, 50–77, 79–103 (3008) (27 груд.);
1957, № 1 (3009) (1 січ.) – 6, 8–101 (3109) (29 груд.);
1958, № 1 (1 січ.) (3110) – 154 (3263) (28 груд.);
1959, № 1 (3264) (1 січ.) – 91, 93–156 (3419) (30 груд.);
1960, № 1 (3420) (1 січ.) – 156.
Дод.: 1958, 1960 Комсомольська сторінка див. № 2302; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3311.
55. Будівник комунізму [Текст] : орган Ланівец. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Ланівці, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1122) (1 січ.) – 37, 39–104 (1225) (25 груд.);
1957, № 1 (1226) (1 січ.) – 104 (1329) (29 груд.);
1958, № 1 (1330) (1 січ.) – 152 (1481) (28 груд.);
1959, № 1 (1482) (1 січ.) – 145, 147–152 (1621) (29 груд.);
1960, № 1 (1618) (1 січ.) – 154 (1774) (29 груд.).
Дод.: 1956 Будівник комунізму : бюл. див. № 51; 1956 Будівник комунізму : спец.
вип. див. № 70; 1957 Будівник комунізму : листівка див. № 52; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3312.
56. Будівник комунізму [Текст] : орган Лопатин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Лопатин, 1956–1960. – Газ.
виходить в середу, п’ятницю і неділю.
1956, № 1 (1025) (1 січ.) – 10, 12–54 (1078) (5 лип.);
1957, № 12 (1141) (7 лют.) – 15, 17, 20, 21 (1150) (10 берез.);
1958, № 24 (1258) (23 лют.) – 56, 58–75, 78–154 (1388) (31 груд.);
1959, № 1 (1389) (1 січ.) – 52, 54–118, 120–155 (1544) (29 груд.);
1960, № 1 (1545) (1 січ.) – 88, 90–154 (1698) (29 груд.).
Дод.: 1960 Будівник комунізму на збиранні кукурудзи див. № 71.
57. Будівник комунізму [Текст] : орган парт. бюро, завкому, дирекції племзаводу
ім. Декабристів та виконав. ком. В. Байрац. сільради депутатів трудящих Миргород. рну Полтав. обл. – Декабристи, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (8 лип.) – 18 (31 груд.) орган партбюро, робіткому та дирекції
племзаводу ім. Декабристів Миргород. р-ну Полтав. обл.
1959, № 1–18;
1960, № 2 (20) (19 січ.) – 8, 10–35 (53) (23 груд.).
58. Будівник комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
та Яхниц. сільради Лохвиц. р-ну Полтав. обл. – Яхники, 1959, 1960.
1959, № 6 (15 черв.)–12 (17 груд.);
1960, № 1 (1 січ.) – 19 (31) (18 груд.).
59. Будівник комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Хмельницького Скалат. р-ну. – [Магдалівка], 1957–1960.
1957, № 1 (3 лют.) – 7, 9–10, 13 (13 груд.);
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1958, № 14 (8 січ.), 2–3 (18) (15 квіт.);
1959, № 1 (21) (22 січ.) – 5 (14 жовт.);
1960, № 1 (6) (9 лют.) – 3, 6 (11) (8 груд.).
Прим.: У 1958–1960 рр. є значні помилки у нумерації.
60. Будівник комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. газ.
«Правда» та виконкому Обазів. сільради Полтав. р-ну. – Обазівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 квіт.) – 26 (13 груд.);
1960, № 1 (27) (1 січ.) – 4, 6–34 (59) (21 груд.).
61. Будівник комунізму [Текст] : орган парт., профспілк. ком. та дирекції
радгоспу «Бортничі» Бориспіл. р-ну Київ. обл. – Бортничі, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (8 черв.) – 9 (24 груд.);
1960, № 1 (10) (5 січ.) – 13 (24) (27 груд.).
62. Будівник комунізму [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та дирекції
Новгородків. МТС Новгородків. р-ну Кіровоград. обл. – Новгородка, 1957, 1958.

1957, № 1 (6 черв.) – 6 (4 груд.);
1958, № 1 (7) (1 січ.), 2 (8) (28 лют.).
63. Будівник комунізму [Текст] : орган парткому, будівкому профспілки та упр.
тресту «Криворізьбуддеталь». – Кривий Ріг, 1960.
1960, № 1 (14 трав.) – 6, 8–26, 28–36, 38–45, 47 (29 груд.).
64. Будівник комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
XX з’їзду КПРС, с. Секретарка Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл. – Секретарка, 1956–1958.

Підзаг.: 1956 № 1 (21 груд.) – 1957 № 20 (21) (13 груд.) колгосп. масова газ. артілі
ім. XX з’їзду КПРС, с. Секретарка Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (21 січ.) – 7, 9–20;
1958, № 1 (22) (17 лип.) – 2 (23) (7 листоп.).
65. Будівник комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Більшовик» Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Безводне, 1959, 1960.
1959, № 1 (12 берез.) – 10, 12–14, 16–18 (30 груд.);
1960, № 1 (19) (30 січ.) – 21 (39) (6 груд.).
66. Будівник комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Стіни Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Стіна, 1959,1960.
1959, № 1 (23 берез.) – 13 (22 груд.);
1960, № 1 (15) (8 січ.), 3–14 (28) (15 груд.).
67. Будівник комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Мартинівки Бар. р-ну Вінниц. обл. – Мартинівка, 1959.
1959, № 1 (18 черв.) – 9 (30 листоп.).
68. Будівник комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Свердлова с. Ворошилівки Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Ворошилівка; Маянів, 1958,
1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (22 квіт.) – 8 (20 листоп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Комінтерну с. Ворошилівки Тиврів. р-ну Вінниц. обл.; 1958 № 9 (18
груд.) – 1959 № 1 (10) (20 січ.) орган парторганізації колгоспу ім. Свердлова
Ворошилівки та с. Маянова Тиврів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–6, 8, 9; 1959, № 1–6 (15) (16 черв.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3310.
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69. Будівник комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «3
вирішальний» та Липів. сільради депутатів трудящих, Талалаїв. р-ну Сум. обл. –
Липівка, 1957–1960.
1957, № 1 (10 берез.) – 2, 13 (15 жовт.);
1958, № 1 (16) (1 січ.) – 2, 4 (19) (4 берез.);
1959, № 7 (46) (25 серп.), 9–10, 12 (51) (7 листоп.);
1960, № 1 (52) (22 січ.) – 5, 7–9, 12 (63) (3 груд.).
70. Будівник комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Ланівец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих, Терноп. обл. – Ланівці, 1956, 1960.
1956, № 1 (4) (17 берез.), 6 (6) (14 жовт.).
1960, № 1 (27 лип.) – 5, 7–10, 12 (22 серп.).
71. Будівник комунізму на збиранні кукурудзи [Текст] : орган Лопатин. райкому
КП України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Лопатин, 1960.
1960, № 1 (22 верес.) – 5 (4 жовт.).
72. Будівник соціалізму [Текст] : орган Гадяц. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Гадяч, 1956–1960.
1956, № 1 (3675) (1 січ.) – 138 (3812) (30 груд.);
1957, № 1 (3813) (1 січ.) – 153 (3965) (29 груд.);
1958, № 1 (3966) (1 січ.) – 154 (4119) (28 груд.);
1959, № 1 (4120) (1 січ.) – 153 (4272) (29 груд.);
1960, № 1 (4273) (1 січ.) – 66, 68–154 (4426) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3313.
73. Будівник соціалізму [Текст] : орган Затурців. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Волин. обл. – Затурці, 1956, 1957.
1956, № 1 (1006) (1 січ.) – 3, 5–103 (1107) (23 груд.);
1957, № 1 (1109) (1 січ.) – 9 (1117) (27 січ.).
Прим.: На № 9 у 1957 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
74. Будівник Червонограда [Текст] : орган парт. орг. і адмін. тресту Червонограджитлобуд та Червоноград. райкому профспілки робітників вугіл. пром-сті. –
Червоноград, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 1958 № 10 (57) (8 берез.) орган парт., профспілк. орг.
та Червоноград. буд. упр.
1957, № 1–43, 45, 46 (14 груд.);
1958, № 1 (48) (1 січ.) – 49 (96) (20 груд.);
1959, № 1 (97) (1 січ.) – 43, 45–55, 57–64 (160) (28 груд.);
1960, № 1 (161) (1 січ.) – 45, 47–50, 52–63, 65–95, 97, 98 (257)
(27 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3308.
75. Будьонівець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Будьонного Березів. р-ну. – Розквіт, 1957.
1957, № 1 (19 лип.) – 4 (11 жовт.).
76. Будьонівець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Будьонного [Вознесен. р-н Миколаїв. обл.]. – [Вознесенськ], 1957.
1957, № 1 (12 січ.) – 4 (26 лют.).
77. Будьонівець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Будьонного, зони Кіров. МТС [Краснолиман. р-н Сталін. обл.]. – [Красний Лиман], 1957.

1957, № 1 (25 черв.), 3–4 (2 серп.).
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78. Будьонівець [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг. колгоспу ім. 40річчя Жовтня Новомосков. р-ну. – Новомосковськ, 1957, 1958.
1957, № 1 (11 лют.) – 11 (26 черв.);
1958, № 1 (12) (14 січ.).
Прим.: див. № 2947.
Будьоновець. – Слобода Підлісівська див. № 1164.
79. Будянський фаянс [Текст] : орган парт. бюро, завкому профспілки, ком.
ЛКСМУ та дирекції Будян. фаянсового з-ду «Серп і молот». – Буди, 1957–1960.
1957, № 1–2 (1049) (6 верес.) – 16 (1063) (31 груд.);
1958, № 1 (1064) (3 січ.) – 50 (1113) (31 груд.);
1959, № 1 (1114) (9 січ.) – 6, 8, 9, 11–50 (1163) (31 груд.);
1960, № 1 (1163) (8 січ.) – 5, 7–40, 42–49 (1212) (30 груд.).
Прим.: Газета виходила з 1929 р. до жовтня 1941 р. під назвою «Будянка». Після
тривалої перерви поновила свій вихід з 6 вересня 1957 р. під назвою «Будянський
фаянс».
80. Буковина Советикэ [Текст] : органул комитетелор режионал ши орешенеск
але Партидулуй Комунист дин Украина ши ал Советелор режионал ши орешенеск
Чернэуць де депутаць ай оаменилор мунчий. – Чернівці, 1956–1960. – Мова вид.:
молдав. мовою.
1956, № 1(3329) (1 януар.)–60, 62–72, 74–203, 205–215, 218–254 (3582) (30 дечемб.);
1957, № 1 (3583) (1 януар.) – 3, 5–34, 36–49, 53–57, 59–207, 209–258 (3840) (31 дечемб.);

1958, № 1 (3841) (1 януар.) – 258 (4098) (31 дечемб.);
1959, № 1 (4099) (1 януар.) – 54, 56–256 (4354) (30 дечемб.);
1960, № 1 (4355) (1 януар.) – 42, 44–132, 134–258.
Дод.: 1956–1958, 1960 Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] див. № 4429; 1960
Пажинэ техникэ [технічна сторінка] див. № 4436.
Прим.: Газета паралельно виходить українською мовою див. № 4917.
81. Бурильник [Текст] : листівка : орган парткому, рудкому профспілки та
рудоупр. ім. Комінтерна. – Кривий Ріг, 1957.
1957, [б. N.] (15 січ.).
82. Бурильник [Текст] : орган парткому, рудкому профспілки та рудоупр.
ім. Комінтерна. – Кривий Ріг, 1956–1960.
1956, № 1 (7) (6 січ.) – 39, 41–50 (59) (31 груд.);
1957, № 1 (60) (4 січ.) – 22, 24–48 (107) (30 груд.);
1958, № 1 (108) (3 січ.) – 50 (157) (19 груд.);
1959, № 1 (159) (5 січ.) – 10, 12–49 (207) (31 груд.);
1960, № 1 (208) (4 січ.) – 52 (258) (25 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3314; 1957 Бурильник : листівка див.
81; 1957, 1958, 1960 Технічна сторінка див. № 5477.
83. Бюлетень Деражнянської МТС. – Деражня, 1958.
1958, [б. N.] (27 лют.).
84. Бюлетень по продуктивності тваринництва в колгоспах і радгоспах Дергачів.

району. – Дергачі, 1958.
1958, № 1 (13 серп.), 2 (25 жовт.).
85. Бюлетень правління заочного університету старшого піонервожатого. –
Київ, 1958. – Виходить один раз на міс.
1958, № 9 (трав.), 11 (верес.).
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86. Бюлетень правління заочної школи комсомол. та піонер. активу шкіл/
Облрада піонер. орг. – Хмельницький, 1958.
1958, № 3, 4 (квіт.).
Бюллетень. – Одесса див. № 89.
87. Бюллетень Одесского областного Совета юных пионеров. – Одесса, 1958.
1958, № 1 (июнь) – 4 (дек.).
88. Бюллетень Производственно-технической информации Криворож.
геологоразведочного треста Главгеологии УССР и общества по распространению
политехнических и научных знаний [Текст] – Кривой Рог, 1957.
1957, № 1 (5 нояб.), 2 (20 дек.).
89. Бюллетень социалистического соревнования [Текст] : упр., партийн. и
профсоюз. орг. строит-ва № 5 Главдорстроя Мин-ва транспорт. строит-ва СССР. –
Одесса, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (10 дек.) – 1958 № 4 (12 янв.) Бюллетень. – Підзаг.: 1957 № 1–
1958 №4 орган упр., партийн. и профсоюз. орг. строит-ва № 5 Главдорстроя СССР.
1957, № 1–2 (22 дек.);
1958, № 3 (1 янв.) – 4 (нумерація тільки вал.);
1959, № 1 (41) (13 янв.) – 11, 13–27 (67) (29 дек.);
1960, № 1 (69) (12 янв.), 2 (70) (19 янв.).
90. В борьбе за уголь [Текст] : орган партбюро, шахт. ком. профсоюза и упр.
шахты № 1–2 «Макеевуголь». – Макеевка, 1956–1960.
1956, № 1 (12) (4 янв.) – 50 (61) (31 дек.);
1957, № 1 (63) (9 янв.) – 30, 32–43, 47, 48, 53–56 (107) (29 нояб.);
1958, № 1 (110) (1 янв.) – 51 (159) (30 дек.);
1959, № 1 (161) (9 янв.) – 51 (211) (25 дек.);
1960, № 1 (207) (1 янв.) – 53 (264) (30 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3074; 1958 Молодіжна сторінка див.
4236; 1957–1959 Техническая страница див. № 5348.
91. Вагонобудівник [Текст] : орган парт. ком., завкому профспілки і заводоупр.
Дніпродзержин. вагонобудів. з-ду ім. газ. «Правда». – Дніпродзержинськ, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (174) (6 янв.) – 1958 № 53–54 (328–329) (31 дек.) Вагоностроитель. –
Мова вид.: 1956 № 1 – 1958 № 53–54 рос. мовою.
1956, № 1–10, 12, 13, 15–52 (224) (30 дек.);
1957, № 1 (225) (4 янв.) – 51 (275) (30 дек.);
1958, № 1 (276) (3 янв.) – 3, 5–53–54.
1959, № 10 (339) (13 берез.) – 31, 33–52 (381) (31 груд.);
1960, № 1 (382) (5 січ.) – 25, 27–56–57 (437–438) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Техническая страница див. № 5349; 1960 Технічна сторінка див.
№ 5478.
92. Вагонобудівник [Текст] : орган парткому, завкому профспілки, ком. ЛКСМУ
та дирекції Крюків. вагонобудів. з-ду. – Крюків, 1956–1960. – Газ. виходить щотижня
по суботах.
Підзаг.: 1956 № 1 (2535) (7 січ.) – 1960 № 35 (2777) (25 черв.) орган парткому,
завкому профсілки і заводоупр. Крюків. вагонобудів. з-ду.
1956, № 1–51–52 (5286) (29 груд.);
1957, № 1 (5287) (5 січ.) – 52 (2637) (30 груд.);
1958, № 1 (2638) (4 січ.) – 52 (2689) (30 груд.);
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1959, № 1 (2690) (6 січ.) – 53 (2742) (31 груд.);
1960, № 1 (2743) (8 січ.) – 88–89 (2830–2831) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Технічна сторінка див. № 5479; 1960 Літературна сторінка див.
3315.
Вагоностроитель. – Днепродзержинск див. № 91.
93. Ватутінець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Ватутіна
Глибоке Бориспіл. р-ну Київ. обл. – Глибоке, 1958–1960.
1958, № 6 (36) (5 квіт.), 8, 11–16, 22–23 (53) (27 груд.);
1959, № 3 (56) (8 берез.) – 5, 7–8, 13–26 (79) (31 груд.);
1960, № 1 (80) (16 січ.) – 26, 28–30 (109) (20 груд.).
94. Ватутінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Ватутіна
М. Березний [Великоберезнян. р-ну Закарпат. обл.]. – Малий Березний, 1957, 1958.
1957, № 6 (9 жовт.) – 7 (7 листоп.);
1958, № 4 (11) (6 черв.).
95. Ватутінець [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції радгоспу ім.
Ватутіна с. Ново-Петрівці Києво-Святошин. р-ну. – Нові Петрівці, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 3 (7) (12 лют.) – 1959 № 3 (39) (31 січ.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Ватутіна с. Ново-Петрівці Києво-Святошин. р-ну.
1958, № 3–32 (36) (31 груд.);
1959, № 1 (37) (13 січ.) – 3, 1 (25 лип.) – 7, 9–16 (29 груд.) (у нумерації є помилка);
1960, № 1 (56) (1 січ.) – 36 (52) (24 груд.) (у вал. нумерації є помилка).
96. Великий Жовтень [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Великий Жовтень» с. Шпитьки Києво-Святошин. р-ну. – Шпитьки, 1959.
1959, № 1 (27) (13 січ.) – 3 (29) (31 січ.).
Велоударник. – Харків див. № 5110.
97. Верный путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Фрунзе, Ленин. р-на Крым. обл. – Ленино, 1959.
1959, № 9 (14) (25 июля).
98. Верстатобудівник [Текст] : орган партбюро, дирекції, завкому профспілки та
ком. комсомолу Одес. з-ду радіально-свердлил. верстатів. – Одеса, 1957–1960. –
Виходить щотижнево.
1957, № 1 (7 листоп.) – 6 (19 груд.);
1958, № 1 (8) (1 січ.) – 52 (59) (31 груд.);
1959, № 1 (60) (8 січ.) – 24, 26–31, 33–39, 41–52 (111) (31 груд.);
1960, № 1 (112) (7 січ.) – 52 (163) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Технічна сторінка див. № 5481; 1959 Літературна сторінка див.
№ 3316.
99. Верстатобудівник [Текст] : орган парткому, завкому профспілки, ком.
комсомолу та дирекції Київ. Ордена Трудового Червоного Прапора з-ду верстатівавтоматів ім. М. Горького. – Київ, 1956–1960. – Виходить щотижнево.
1956, № 1 (25 серп.) – 19 (30 груд.);
1957, № 2 (21) (12 січ.) – 13, 15–52 (71) (28 груд.);
1958, № 1 (72) (4 січ.) – 51 (122) (30 груд.);
1959, № 1 (123) (10 січ.) – 50 (172) (31 груд.);
1960, № 1 (173) (9 січ.) – 31, 33–51 (223) (26 груд.).
Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5482.
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100. Верхняцький цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг.
та адмін. Верхняц. цукрозаводу, Христинів. р-ну Черкас. обл. – Верхнячка, 1960.
1960, № 4 (20) (24 лют.) – 17, 19–23 (39) (13 січ.) (у датах є значні помилки).
101. Верховина [Текст] : орган Вижниц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Вижниця, 1956–1960. – Виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (1074) (1 січ.) – 31, 33–78, 80–93, 95–103 (1176) (23 груд.);
1957, № 1 (1178) (1 січ.) – 3, 5, 7–27, 29–67, 69–71, 73–75, 77, 79–91, 93–101 (1278)
(25 груд.);
1958, № 2 (1280) (5 січ.) – 5, 7–15, 17–20, 22–26, 28–53, 55–66, 68–117 (1395) (28 груд.);

1959, № 1 (1396) (1 січ.) – 7, 9–23, 25–34, 36, 38–41, 43–52, 54–58, 60–84, 86–108,
110–116, 118–153 (1547) (29 груд.);
1960, № 1 (1548) (1 січ.) – 4, 6–18, 20–59, 61–79, 81–115, 117–155 (1702) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3317; 1959 Верховина : листівка див.
№ 102.
102. Верховина: [Текст] : листівка : орган Вижниц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Вижниця, 1959.
1959, № 1 (січ.), 2 (лют.).
103. Веселівська правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Куйбишева с. Веселівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Веселівка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (17 січ.) – 3 (20 берез.) орган первин. парт. орг. та правління
колгоспу ім. Куйбишева с. Веселівки Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1959, № 1–3;
1960, № 1 (28 січ.), 3–6, 8–19 (22) (15 листоп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
104. Вечірній Київ [Текст] : газ. Київ. міськкому Комуніст. партії України і Київ.
міськради депутатів трудящих. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (1414) (2 січ.) – 307 (1720) (31 груд.);
1957, № 1 (1721) (2 січ.) – 307 (2027) (31 груд.);
1958, № 1 (2028) (2 січ.) – 306 (2333) (31 груд.);
1959, № 1 (2334) (2 січ.) – 308 (2641) (31 груд.);
1960, № 1 (2642) (3 січ.) – 310 (5026) (31 груд.).
105. Взуттьовик [Текст] : орган партбюро, ком. ЛКСМУ та дирекції Львів. взут.
ф-ки № 3. – Львів, 1958–1960.
1958, № 1 (5 лют.) – 30, 32–35 (25 груд.);
1959, № 1 (36) (1 січ.) – 34, 37–50 (85) (24 груд.);
1960, № 1 (87) (7 січ.) – 48 (134) (30 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5483; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3318.
106. Вижницький деревообробник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та
дирекції Вижниц. деревооброб. комбінату. – Вижниця, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 трав.) – 7 (25 груд.);
1958, № 2 (9) (10 квіт.) – 9, 11–13 (20) (5 груд.).
107. Вилковская заря [Текст] : орган Вилков. горкома Коммунист. партии
Украины и горсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Вилково, 1956, 1957.
1956, № 1 (549) (1 янв.) – 86, 88–156 (704) (30 дек.);
1957, № 1 (705) (1 янв.) – 68 (772) (9 июня).
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Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3075.
Прим.: На № 68 у 1957 р. видання припинено.
108. Виноградар [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Мукачів. винрадгоспу
[Мукачів. р-ну Закарпат. обл.]. – Мукачеве, 1958–1960.
1958, № 1 (15 берез.) – 4 (5 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (6) (30 січ.) – 11 (16) (22 груд.);
1960, № 1 (16) (1 січ.) – 5 (19) (31 трав.) (у вал. нумерації є помилки).
109. Виноградар [Текст] : орган парт. орг. та дирекції радгоспу «Винрозсадник»,
Херсон. р-ну [Херсон. обл.]. – Херсон, 1960.
1960, № 1 (1 трав.) – 8, 11–12 (25 груд.).
110. Виноградар [Текст] : орган парторганізації, адміністрації і робітн. ком.
виноградар. радгоспу «КІМ» м. Могилів-Подільський Вінниц. обл. – МогилівПодільський, 1960.
1960, № 1 (28 черв.) – 9 (17 груд.).
111. Виноградар [Teкст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Радянське
Закарпаття» та Доробрат. сільради депутатів трудящих [Закарпат. обл.]. –
Доробратове, 1958–1960.
1958, № 4 (7) (19 трав.) – 5 (8) (30 трав.);
1959, № 6 (22) (18 трав.) – 13, 15–17 (38) (7 жовт.);
1960, № 2 (35) (6 лют.) – 6, 8–14, 16–17 (45) (19 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
112. Виноградар [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу
ім. Кірова Ужгород. р-ну Закарпат. обл. – Середнє, 1957–1960.
1957, № 2 (5 трав.) – 13 (20 груд.);
1958, № 1 (14) (5 січ.) – 11, 14–20 (33) (23 груд.);
1959, № 1 (34) (4 січ.) – 17–18 (49–50) (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (51) (1 січ.) – 10 (28) (17 листоп.).
113. Виноградарь [Текст] : орган партийн., профсоюз. и комсомол. орг.
винсовхоза «Ливадия». – Ливадия, 1958–1960.
Назва: 1958 № 1 (20 июня) – 1959 № 53 (80) (31 дек.) Виноградарь Ливадии.
1958, № 1–14, 16–28 (26 дек.);
1959, № 1 (29) (1 янв.) – 53;
1960, № 1 (81) (8 янв.) – 46 (136) (23 дек.).
114. Виноградарь [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. винсовхоза «Золотая
балка». – Севастополь, 1957–1960.
1957, № 2 (15 янв.) – 13, 27, 29–39, 41–43 (5 дек.);
1958, № 1, 2 (45,46) (1 янв.), 3–7, 9, 11, 12, 13 (57–58) (1 мая);
1959, № 31 (105) (25 сент.), 33–37 (111) (27 нояб.);
1960, № 7 (117) (25 марта), 10, 29, 34 (144) (25 нояб.).
115. Виноградарь [Текст] : орган парторганизации, рабкома, дирекции совхоза
«Виноградный» Сак. р-на Крым. обл. – Саки, 1958–1960.
1958, № 2 (12 дек.);
1959, № 1 (3) (1 янв.) – 13 (15) (5 сент.);
1960, № 6 (28) (23 марта).
116. Виноградарь [Текст] : орган парторганизации, рабочкома и дирекции совхоза
им. Трофимова, Овидиопол. р-на Одес. обл. – Александровка, 1957–1960.
1957, № 5 (15 июля), 7–14 (24 дек.);
1958, № 1 (15) (17 янв.) – 7, 10–13 (2 дек.);
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1959, № 1 (1 янв.) – 4, 6, 8–12 (18 дек.);
1960, № 1 (1 янв.) – 10, 12–14, 16 (10 сент.).
Прим.: Валова нумерація у газеті відсутня.
Виноградарь Ливадии. – Ливадия див. № 113.
117. Відмінник навчання [Текст] : орган парткому, дирекції, ком. ЛКСМУ,
профкому, місцевкому Дніпропетр. держ. мед. ін-ту. – Дніпропетровськ, 1956–1960.
1956, № 1 (27 верес.) – 11 (20 груд.);
1957, № 1 (13) (11 січ.) – 33, 35–38 (50) (28 груд.);
1958, № 1 (51) (9 січ.) – 37 (87) (29 груд.);
1959, № 1 (88) (8 січ.) – 40 (126) (31 груд.);
1960, № 1 (127) (7 січ.) – 13, 15–19, 21–40 (166) (28 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3319.
118. Війтовецький механізатор [Текст] : орган парт. орг. і дирекції Війтовец.
МТС Волочис. р-ну Хмельниц. обл. – Війтівці, 1957, 1958.
1957, № 8 (21 листоп.), 10 (15 груд.);
1958, № 8 (21 листоп.).
119. Вікнянський механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Вікнян. МТС [Заставнів. р-ну Чернівец. обл.]. – Вікно, 1957, 1958.
1957, № 1 (24 квіт.) – 6 (9 груд.);
1958, № 1 (7) (30 січ.).
120. Вільна праця [Текст] : орган Івано-Франків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Івано-Франкове, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1089) (1 січ.) – 83, 85–104 (1191) (27 груд.);
1957, № 1 (1192) (1 січ.) – 44, 46–50, 52–62, 64–101, 103–113, 115–125 (1316) (29 груд.);

1958, № 1 (1317) (1 січ.) – 155 (1471) (31 груд.);
1959, № 1 (1472) (1 січ.) – 154 (1655) (29 груд.);
1960, № 1 (1656) (1 січ.) – 154 (2109) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1959 Літературна сторінка див. № 3320.
121. Вільна праця [Текст] : орган Маневиц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Маневичі, 1956–1960.
1956, № 1 (1023) (1 січ.) – 13, 15–77, 79–104 (1125) (27 груд.);
1957, № 1 (1126) (1 січ.) – 104 (1229) (29 груд.);
1958, № 1 (1230) (1 січ.) – 92, 94–104 (1333) (28 груд.);
1959, № 1 (1334) (1 січ.) – 48, 50–139 (1470) (29 груд.);
1960, № 1 (1471) (1 січ.), 2, 4–154 (1624) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3321.
122. Вільна праця [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Кірова
та Довголуц. сільради Сколів. р-ну. – Довголука, 1957–1959.
1957, № 1 (6 квіт.), 9–15 (25 груд.);
1958, № 2 (17) (24 січ.) – 11, 14 (29) (25 верес.);
1959, № 5 (35) (7 квіт.), 5 (35) (1 трав.) (у нумерації є помилки).
123. Вільна праця [Текст] : орган Пирятин. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Полтав. обл. – Пирятин, 1956–1960.
1956, № 1 (3348) (1 січ.) – 55, 57–80, 82–86, 88–136 (3483) (29 груд.);
1957, № 1 (3484) (1 січ.) – 88, 90–153 (3636) (29 груд.);
1958, № 1 (3637) (1 січ.) – 153 (3789) (28 груд.);
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1959, № 1 (3790) (1 січ.) – 133, 135–153 (3942) (29 груд.);
1960, № 1 (3943) (1 січ.) – 106, 108–154 (4096) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3322.
124. Вільна Україна [Текст] : листівка : орган Львів. обкому та міськкому КП
України, облради та міськради депутатів трудящих. – Львів, 1960.
1960, [б. N.] (16 черв.).
125. Вільна Україна [Текст] : орган Львів. обкому та міськкому КП України,
облради та міськради депутатів трудящих. – Львів, 1956–1960.
1956, № 1 (3772) (1 січ.) – 305 (4076) (30 груд.);
1957, № 1 (4077) (1 січ.) – 306 (4382) (31 груд.);
1958, № 1 (4383) (1 січ.) – 101, 103–306 (4688) (31 груд.);
1959, № 1 (4689) (1 січ.) – 307 (4995) (31 груд.);
1960, № 1 (4996) (1 січ.) – 308 (5303) (31 груд.).
Дод.: 1956 Літературна сторінка див. № 3323; 1960 Вільна Україна : листівка див.
№ 124
126. Вільне життя [Текст] : листівка : орган Журавнів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Журавно, 1956, 1958.
1956, [б. N.] (15 січ.), [б. N.] (16 лют.);
1958, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (26 груд.) [10 вип.].
127. Вільне життя [Текст] : листівка : орган Луків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Луків, 1956.
1956, [б. N.] (11 серп.).
128. Вільне життя [Текст] : листівка : орган Терноп. обкому і міськком. Комуніст.
партії України, облради та міськради депутатів трудящих. – Тернопіль, 1956.
1956, [б. N.] (17 серп.).
129. Вільне життя [Текст] : листівка : орган Яворів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Яворів, 1956.
1956, [б. N.] (7 лют.).
130. Вільне життя [Текст] : орган Володимирец. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Володимирець, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (975) (1 січ.) – 8, 10–75, 78–104 (1078) (27 груд.);
1957, № 1 (1079) (1 січ.) – 104 (1181) (25 груд.);
1958, № 1 (1182) (1 січ.) – 25, 27–31, 33–47, 49–51, 53–57, 59–101, 103, 104 (1285)
(28 груд.);
1959, № 1 (1286) (1 січ.) – 132 (1417) (29 груд.);
1960, № 1 (1418) (1 січ.) – 11, 13–154 (1571) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3324.
131. Вільне життя [Текст] : орган Журавнів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Журавно, 1956–1958.
1956, № 1 (1029) (1 січ.) – 104 (1212) (27 груд.);
1957, № 1 (1133) (1 січ.) – 104 (1236) (25 груд.);
1958, № 1 (1237) (1 січ.) – 116 (1351) (28 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Вільне життя : листівка див. № 126; 1957 Вільне життя : спец.
вип. див. № 137; 1958 Літературна сторінка див. № 3325.
132. Вільне життя [Текст] : орган Луків. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Луків, 1956–1959.
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Періодичн.: 1956 № 1 (1039) (1 січ.) – 1957 № 104 (1246) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–20, 22–104 (1143) (27 груд.);
1957, № 1 (1144) (1 січ.) – 53, 56–104;
1958, № 1 (1247) (1 січ.) –88, 90–104, 106–151 (1398) (31 груд.).
1959, № 1 (1399) (1 січ.) –114 (1512) (25 верес.).
Дод.: 1956 Вільне життя : листівка див. № 127; 1957 Додаток до газ. «Вільне
життя» див. № 604; 1958 Літературна сторінка див. № 3326.
Прим.: У 1959 р. на № 114 (1512) від 25 вересня видання припинено в зв’язку
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
133. Вільне життя [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу
«Радянська Україна», Стрийс. р-ну Львів. обл. – Любинці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (16 серп.) – 1959 № 5–6 (1 трав.) орган парт. і комсомол. орг. та
правління колгоспу «Радянська Україна», Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл.
1957, № 3–8 (30 листоп.);
1958, № 3 (11) (29 берез.) – 16–17;
1959, № 1–2 (26–27) (20 берез.) – 17 (21 жовт.) (у вал. нумерації є помилки,
нумерація частково відсутня);
1960, № 1–2 (36–37) (1 січ.) – 6, 9–15 (55) (22 верес.).
134. Вільне життя [Текст] : орган Станіслав. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Станіслав, 1956–1958.
Місце вид.: 1956 № 1 (961) (1 січ.) – 1958 № 84 (1252) (19 жовт.) Софіївка.
1956, № 1–46, 48–102 (1062) (20 груд.); 1957, № 2 (1066) (5 січ.) – 73, 75–104
(1168) (29 груд.);
1958, № 1 (1169) (1 січ.) – 70, 72–104 (1272) (28 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3327.
Прим.: У 1959 р. на № 22 (1294) від 23 березня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
135. Вільне життя [Текст] : орган Терноп. обкому. і міськкому Комуніст. партії
України, облради та міськради депутатів трудящих. – Тернопіль, 1956–1960.
1956, № 1 (3482) (1 січ.) – 259 (3740) (30 груд.);
1957, № 1 (3741) (1 січ.) – 260 (4000) (31 груд.);
1958, № 1 (4001) (1 січ.) – 258 (4258) (31 груд.);
1959, № 1 (4259) (1 січ.) – 255 (4513) (30 груд.);
1960, № 1 (4514) (1 січ.) – 260 (4773) (30 груд.).
Дод.: 1956 Вільне життя : листівка див. № 128; 1956–1958, 1960 Літературна
сторінка див. № 3328.
136. Вільне життя [Текст] : орган Яворів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Яворів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1440) (1 січ.) – 104 (1543) (27 груд.);
1957, № 1 (1544) (1 січ.) – 11, 13–23, 25–126 (1669) (29 груд.); 1958,
№ 1 (1670) (1 січ.) – 113, 115–135, 137–155 (1824) (31 груд.); 1959, №
1 (1825) (1 січ.) – 154 (1978) (29 груд.); 1960, № 1 (1979) (1 січ.) – 67,
69–154 (2132) (29 груд.).
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Дод.: 1956 Вільне життя : листівка див. № 129; 1957–1960 Літературна сторінка
див. № 3329.
Вільне життя. – Софіївка див № 134.
137. Вільне життя [Текст] : спец. вип. : орган Журавнів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Журавно, 1957.
1957, № 4 (27 лют.), 6, 7 [квіт.].
138. Вільне Прикарпаття [Текст] : листівка : орган Перегін. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Перегінськ, 1958.
1958, [б. N.] (5 черв.).
139. Вільне Прикарпаття [Текст] : орган Перегін. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Перегінськ, 1956–1958. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (999) (1 січ.) – 1957 № 105 (1207) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1102) (27 груд.);
1957, № 1 (1104) (1 січ.) – 105;
1958, № 1 (1208) (1 січ.) – 102, 104–117 (1324) (28 груд.).
Дод.: 1958 Вільне Прикарпаття : листівка див. № 138; 1958 Вільне Прикарпаття :
спец. вип. див. № 140; 1958 Літературна сторінка див. № 3330.
Прим.: У 1959 р. на № 31 (1355) від 13 березня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
140. Вільне Прикарпаття [Текст] : спец. вип. : орган Перегін. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Перегінськ, 1957.
1958, [б. N.] (8 берез.).
141. Вільне слово [Текст] : орган Хирів. РК Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Хирів, 1956, 1957. – Газ. виходить двічі на
тиждень.
1956, № 1 (933) (1 січ.) – 104 (1036) (30 груд.);
1957, № 1 (1037) (1 січ.) – 46 (1082) (9 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 46 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
142. Вільний шлях [Текст] : орган Луц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Луцьк, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1050) (1 січ.) – 2, 4–21, 23, 24, 26, 28–32, 34–59, 61–81, 83, 84, 86–90,
92, 93, 95–120, 122, 125–111, 113, 114, 116–128 (1177) (29 груд.);
1957, № 1 (1178) (1 січ.), 3–6, 8–35, 37–40, 42–44, 46–82, 85–89, 91, 92, 94–131, 133–
153 (1329) (29 груд.);
1958, № 1 (1330) (1 січ.) – 105, 107, 108, 110–135, 137–150, 152–156 (1485) (28
груд.); 1959, № 2 (1497) (4 січ.) – 16, 18, 19, 21–25, 28–55, 57–117, 119–155 (1650)
(30 груд.); 1960, № 1 (1651) (1 січ.) – 13, 15–48, 50–139, 141–147, 149–155 (1805) (29
груд.). Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3331.
143. Вінницька правда [Текст] : орган Вінниц. обкому і міськкому Комуніст.
партії України та облради депутатів трудящих. – Вінниця, 1956–1960.
1956, № 1 (4641) (1 січ.) – 130, 196–256 (4996) (30 груд.);
1957, № 1 (4997) (1 січ.) – 258 (6254) (31 груд.);
1958, № 1 (6255) (1 січ.) – 256 (6510) (31 груд.);
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1959, № 1 (6511) (1 січ.) – 257 (6767) (30 груд.);
1960, № 1 (6768) (1 січ.) – 258 (7025) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3332; 1958 Комсомольська сторінка
див. № 2303; 1958 Вінницька правда : спец. вип. : див. № 144.
144. Вінницька правда [Текст] : спец. вип. : орган Вінниц. обкому і міськкому
Комуніст. партії України та облради депутатів трудящих. – Вінниця, 1958.
1958, [б. N.] (20 серп.), [б. N.] (8 верес.).
145. Вісник змагання [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Шарів.
бурякорадгоспу Новопраз. р-ну Кіровоград. обл. – Шарівка, 1957.
1957, № 15 (17 верес.) – 17, 20, 22 (7 груд.).
Вісті. – Березань див. № 146.
146. Вісті [Текст] : орган парторганізації і правління М. Березан. колгоспу ім.
Сталіна Березан. р-ну Київ. обл. – Мала Березанка, 1959, 1960.
Місце вид.: 1959 № 1 (25 берез.) – 4 (23 черв.) Березань.
1959, № 1–8, 10–12 (26 груд.);
1960, № 1 (13) (21 січ.) – 13 (24) (5 листоп.) (у вал. нумерації є помилки).
147. Вісті з України [Текст] : видання товариства культурних зв’язків з
українцями за кордоном. – Київ, 1960
1960, № 1 (листоп.) – 6 (груд.).
Прим.: Видається з листопада 1960.
148. Вісті колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
М. Вовчка с. Гуньки, Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Гунька, 1959, 1960.
1959, № 1 (31 серп.) – 7 (30 груд.);
1960, № 1 (8) (20 січ.) – 18 (25) (30 груд.).
149. Вісті колгоспу [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Шевченка Межів. сільради. – Межова, 1957, 1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 квіт.) – 1959 № 2 (39) (27 лют.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Шевченка, Укр. сільради.
1957, № 1, 2, 4–15 (25 груд.);
1959, № 1 (38) (6 лют.) – 17 (54) (18 груд.).
150. Вісті радгоспу [Текст] : орган первин. парт., профспілк. та комсомол. орг.
радгоспу «Первомайський», Первомайс. р-ну Миколаїв. обл. – Первомайськ, 1960.
– Виходить двічі на міс.
1960, № 1 (1) (7 листоп.) – 3 (29 груд.).
151. Включайтесь в місячник книги! [Текст] : листівка. – Дергачі, 1958.
1958, [б. N.] (б. д.).
152. Во славу Родины [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
администрации шахтоупр. № 10-бис треста «Чистяковантрацит». – Чистяково, 1957–
1960.
1957, № 1 (22 янв.) – 36, 38–49 (25 дек.);
1958, № 1 (50) (1 янв.) – 37, 39–53 (102) (30 дек.);
1959, № 1 (103) (6 янв.) – 52 (154) (30 дек.);
1960, № 1 (155) (6 янв.) – 51 (205) (28 дек.).
153. Вовковинецька правда [Текст] : орган Вовковинец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Вовковинці, 1956– 1958. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1155) (1 січ.) – 101, 103, 104 (1258) (27 груд.);
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1957, № 1 (1259) (1 січ.) – 104 (1352) (29 груд.);
1958, № 1 (1363) (1 січ.) – 92, 94–97, 99–110 (1472) (груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 11 (1483) від 25 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
154. Вогні комунізму [Текст] : орган парт., профспілк. орг., будправління і
дирекції Луган. ДРЕС. – Щастя, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (16 серп.). – 1959 № 51 (170) (31 груд.) Енергобудівник. – Підзаг.:
1956 № 1 – 1958 № 8 (78) (1 берез.) орган парт., профспілк. орг. і упр. буд-ва
Ворошиловград. ДРЕС. – Періодичн.: 1956 № 1 – 1959 № 51 газ. виходить по четвергах.

1956, № 1–18 (22 груд.);
1957, № 1 (20) (5 січ.) – 5, 8–42, 43–51 (70) (30 груд.);
1958, № 1 (71) (11 січ.) – 17, 19–29, 32, 34, 35, 41–49 (119) (31 груд.);
1959, № 1 (120) (3 січ.) – 4, 6–51.
1960, № 9 (179) (5 берез.) – 61, 63–67, 69, 70 (240) (24 груд.).
Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 3373 [у газ. «Енергобудівник»].
155. Военкор Ленинского знамени : ежемес. военкоров. страница [Текст] : прил.
к газ. «Ленинское знамя». – Киев, 1960.
1960, [б. N.] (5 авг.), № 9 (15) (8 сент.), 11, 12 (18) (2 дек.).
156. Возз’єднання [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Б.
Хмельницького Подолов. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Поділове, 1957– 1960.
1957, № 1 (11 трав.) – 14 (13 груд.);
1958, № [1] (15) (10 січ.) – 2, 5–7, 10 (24) (8 жовт.) (у нумерації є помилки);
1959, № 13 (40) (4 черв.) – 16, 18–33 (60) (23 груд.);
1960, № 2 (62) (12 січ.) – 30 (90) (14 груд.), 34 (61) (1 січ.) (у нумерації є помилки).
Воловецький деревообробник. – Воловець див. № 533.
Ворошиловградская правда. – Ворошиловград див. № 4039.
Ворошиловец. – Дружковка див. № 821.
157. Ворошиловец [Текст] : орган завод. ком. Коммунист. партии Украины,
завкома профсоюза металлургов и дирекции Ордена Трудового Красного Знамени з-да
им. Ворошилова. – Ворошиловск, 1956–1960.
1956, № 1 (4209) (3 янв.) – 30, 32–38, 40–80, 82, 84–102 (4310) (31 дек.);
1957, № 1 (4311) (5 янв.), 2, 4–21, 23–45, 61–102 (4412) (31 дек.);
1958, № 1 (4413) (4 янв.) – 99 (4511) (30 дек.);
1959, № 1 (4514) (3 янв.) – 104 (4617) (31 дек.);
1960, № 1 (4618) (6 янв.) – 103 (4720) (31 дек.).
Ворошиловець. – Жовтневе див. № 678.
158. Ворошиловець [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та рудоупр. ім. 40-річчя
Жовтня. – Марганець, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (5) (5 січ.) – 1958 № 32 (140) (31 лип.) орган парт., профспілк.
орг. та рудоупр. ім. Ворошилова.
1956, № 1–9, 11–52 (56) (31 груд.);
1957, № 1 (57) (3 січ.) –35, 37–52 (108) (25 груд.);
1958, № 1 (109) (1 січ.) – 36, 38–53 (161) (25 груд.);
1959, № 1 (162) (1 січ.) – 53 (214) (31 груд.);
1960, № 2 (216) (12 січ.) – 8, 10–46, 48–56, 58–88, 90–100 (315) (28 груд.).
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Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3333.
159. Ворошиловець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Україна»
Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. – Успенівка, 1957–1960.
1957, № 1 (28 серп.) – 6, 8–10 (11 груд.);
1958, № 1 (11) (1 січ.) – 31 (41) (31 груд.);
1959, № 1 (42) (14 січ.) – 23 (64) (4 груд.);
1960, № 1 (65) (1 січ.) – 21 (85) (15 груд.).
160. Ворошиловець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Жовтень» Подолов. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Поділове, 1957–1960.
1957, № 1 (20 черв.) – 2, 5–12 , 14–17 (13 груд.);
1958, № 4 (21) (21 трав.) – 7 (24) (19 серп.);
1959, № 12 (37) (4 черв.) – 25 (50) (29 груд.);
1960, № 1 (51) (18 січ.) – 16 (64) (31 груд.).
Ворошиловець. – Росава див. № 253.
Ворошиловець. – Ямпіль див. № 4673.
161. Вперёд [Текст] : орган партийн. орг. и дирекции совхоза «Виноградовский»
Тарутин. р-на Одес. обл. – Виноградовка, 1957–1960.
1957, № 1 (5 окт.) – 9 (25 дек.);
1958, № 1 (10) (7 янв.) – 7, 9–21, 23–29 (38) (30 дек.);
1959, № 3 (40) (30 марта), 15, 21 (39) (9 февр.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (54) (11 марта) – 18, 20, 22–25 (77) (13 дек.).
162. Вперёд [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им. XXI съезда
КПСС Староказац. р-на Одес. обл. – Староказачье, 1958, 1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (17) (5 февр.) – 12 (4 авг.) орган партийн. орг. и правления
колхоза им. Сталина, Староказац. р-на Одес. обл.
1958, № 2–7, 10, 12 (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (15) (30 марта) – 4–5, 8 (43) (14 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
163. Вперёд [Текст] : орган партийн. орг., рабочкома и дирекции совхоза
«Перемога» Овидиопол. р-на Одес. обл. – Великодолинское, 1957–1960.
1957, № 1 (28 мая) – 8, 10–14 (17 дек.);
1958, № 2 (23 янв.) – 16, 19 (8 дек.) (вал. нумерація відсутня);
1959, № 1 (1 янв.) – 2, 6–9, 11–14 (22 дек.) (вал. нумерація відсутня);
1960, № 1 (47) (1 янв.) – 2, 4–13, 16–24 (31 дек.) (вал. номер на № 24 відсутній).
164. Вперёд [Текст] : орган парткома и правления колхоза им. Благоева, Иванов.
р-на Одес. обл. – Благоево, 1959, 1960.
1959, № 1 (30 июня) – 6 (7 нояб.);
1960, № 1 (7) (14 янв.) – 5, 7, 9–10 (16) (7 нояб.).
165. Вперёд [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Котовского
Ананьев. р-на Одес. обл. – Гандрабуры, 1958–1960.
Періодичн.: 1958 № 1 (10 июля) –1959 № 16 (20) (30 нояб.) выходит 2 раза в мес.
1958, № 1–5 (20 сент.);
1959, № 1 (1 янв.) – 14, 16;
1960, № 2 (23) (1 мая) – 7 (28) (27 окт.).
166. Вперёд, к коммунизму [Текст] : орган первич. партийн. орг. и правления
колхоза «Правда», Болград. р-на Одес. обл. – Криничное, 1957–1960.
Періодичн.: 1957 № 1 (1 апр.) – 1958 № 6 (22) (28 февр.) газ. выходит раз в неделю;
1958 № 7 (23) (14 марта) – 12 (28) (13 мая) газ. выходит три раза в мес.; 1958 № 13
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(22 мая) – 1959 № 35 (46) (25 дек.) газ. выходит 4 раза в мес.
1957, № 1–14, 16 (25 дек.); 1958, № 1 (17) (1 янв.) – 9, 12–35 (51)
(25 дек.);
1959, № 1 (52) (1 янв.) – 11, 13–18, 28–35 (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (88) (1 янв.) – 3, 5–6, 8–11, 13, 15–17, 19–26, 28–30 (115) (23 дек.) (у вал.
нумерації є помилки).
167. Вперед [Текст] : бюл. : орган Вовчан. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Харків. обл. – Вовчанськ, 1957.
1957, № 5 (5 берез.), 7 (8 трав.).
168. Вперед [Текст] : вид. парт. орг. та правління колгоспу ім. Свердлова Срібнян.
р-ну Чернігів. обл. – Срібне, 1957, 1958.
1957, № 6 (21 груд.);
1958, № 1 (7) (4 лют.).
Прим.: У вересні 1959 р. Срібнянський район ліквідовано.
Вперед. – Голоби див. № 1754.
169. Вперед [Текст] : листівка : орган Вовчан. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Харків. обл. – Вовчанськ, 1957–1959.
1957, [б. N.] (5 січ.), [б. N.] (5 лют.);
1958, [б. N.] (5 лют.) – [б. N.] (26 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (8 жовт.) [3 вип.].
170. Вперед [Текст] : листівка : орган Єланец. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Єланець, 1957, 1960.
1957, [б. N.] (14 лип.);
1960, [б. N.] (24 берез.) – [б. N.] (1 жовт.) [7 вип.].
171. Вперед [Текст] : листівка : орган Крукениц. райкому Комуніст. партії України
і виконкому райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Крукеничі, 1956, 1958.
1956, [б. N.] (12 січ.), [б. N.] (26 лют.), [б. N.] (21 берез.);
1958, [б. N.] (23 лют.).
Вперед. – Монастирище див. № 2931.
172. Вперед [Текст] : орган Велико–Половец. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Великополовецьке, 1956–1958.
1956, № 1 (1324) (1 січ.) – 79, 81–100, 102–104 (1427) (27 груд.);
1957, № 1 (1428) (1 січ.) – 103 (1530) (29 груд.);
1958, № 1 (1531) (1 січ.) – 51, 53–119 (1649) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 29 (1678) від 8 березня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
173. Вперед [Текст] : орган Вовчан. райкому КП України і райради депутатів
трудящих Харків. обл. – Вовчанськ, 1956–1960.
1956, № 1 (4249) (1 січ.) – 4, 6–8, 10–56, 58–68, 70–87, 89–118, 120–134, 136–155
(4499) (30 груд.);
1957, № 1 (4500) (1 січ.) – 142, 144–153 (4652) (29 груд.);
1958, № 1 (4654) (1 січ.) – 7, 9–104, 106–138, 140–154 (4805) (28 груд.);
1959, № 1 (4806) (1 січ.) – 14, 21–149, 151–153 (4958) (29 груд.);
1960, № 1 (4959) (1 січ.) – 86, 88–95, 97–153 (5111) (29 груд.).
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Дод.: 1957 Вперед : бюл. див. № 167; 1957–1959 Вперед : листівка див. № 169;
1958–1960 Літературна сторінка див. № 3337.
174. Вперед [Текст] : орган Войнилів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Войнилів, 1956–1960.
1956, № 1 (1073) (1 січ.) – 104 (1176) (27 груд.);
1957, № 1 (1177) (1 січ.) – 104 (1280) (29 груд.);
1958, № 1 (1281) (1 січ.) – 115 (1395) (28 груд.);
1959, № 1 (1396) (1 січ.) – 56, 58–132, 134–155 (1551) (29 груд.);
1960, № 1 (1552) (1 січ.) – 155 (1706) (31 груд.).
175. Вперед [Текст] : орган дирекції, парт., комсомол. та профспілк. орг. радгоспу
«Рогачик» Велико–Рогачин. р-ну. – [Первомаївка], 1958–1960.
1958, № 1 (15 лют.) – 12 (30 груд.);
1959, № 1 (13) (19 січ.) – 8, 11–19 (31) (26 груд.);
1960, № 1 (32) (23 січ.) – 12 (43) (31 груд.).
176. Вперед [Текст] : орган Єланец. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Єланець, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2744) (1 січ.) – 104 (2851) (27 груд.) Сталінська трибуна.
1956, № 1–104;
1957, № 1 (2852) (1 січ.) – 105 (2956) (29 груд.);
1958, № 1 (2956) (1 січ.) – 119 (3073) (28 груд.);
1959, № 1 (3074) (1 січ.) – 4, 6–47, 49–154 (3230) (29 груд.);
1960, № 1 (3231) (1 cіч.) – 153 (3383) (29 груд.).
Дод.: 1956 Сталінська трибуна : спец. вип. див. № 5279; 1957, 1960 Вперед :
листівка див. № 170; 1957 Вперед : спец. вип. див. № 329; 1958, 1959 Літературна
сторінка див. № 3338.
177. Вперед [Текст] : орган Золотопотіц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Золотий Потік, 1956–1960.
1956, № 1 (1229) (1 січ.) – 104 (1332) (27 груд.);
1957, № 1 (1333) (1 січ.) – 104 (1586) (29 груд.);
1958, № 1 (1587) (1 січ.) – 46, 48–63, 65–71, 73–88, 90–104 (1539) (28 груд.);
1959, № 1 (1540) (1 січ.) – 135 (1674) (29 груд.);
1960, № 1 (1675) (1 січ.) – 141, 143–153 (1830) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1960 Літературна сторінка див. № 3339.
178. Вперед [Текст] : орган Крукениц. райкому Комуніст. партії України і
виконкому райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Крукеничі, 1956–1958.
1956, № 1 (979) (1 січ.) – 41, 43–104 (1082) (27 груд.);
1957, № 1 (1083) (1 січ.) – 28, 30–103 (1184) (29 груд.);
1958, № 1 (1185) (1 січ.) – 79, 81–115 (1254) (28 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Вперед : листівка див. № 171; 1958 Літературна сторінка див.
3340.
Прим.: У 1959 р. на № 12 (1266) від 20 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
179. Вперед [Текст] : орган Ново-Астрахан. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Ново-Астрахань, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (2359) (1 січ.) – 1958 № 20 (2586) (9 берез.) орган Ново-Астрахан.
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райому Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–104 (2462) (27 груд.);
1957, № 1 (2463) (1 січ.) – 104 (2566) (29 груд.);
1958, № 1 (2567) (1 січ.) – 54, 56–118 (2684) (28 груд.);
1959, № 1 (2685) (1 січ.) – 115 (2799) (27 верес.).
Дод.: 1957, 1959 Літературна сторінка див. № 3341.
Прим.: У 1959 р. на № 116 (2800) від 30 вересня видання припинено в зв’язку
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
180. Вперед [Текст] : орган Остропіл. райкому КП України та райради депутатів
трудящих Хмельниц. обл. – Остропіль, 1956–1959.
1956, № 1 (2068) (1 січ.) – 104 (2171) (29 груд.); 1957,
№ 1 (2172) (1 січ.), 3, 5–104 (2275) (29 груд.); 1958, №
1 (2276) (1 січ.) – 116 (2390) (28 груд.); 1959, № 1
(2391) (1 січ.) – 112 (2502) (20 верес.). Дод.: 1957–1959
Літературна сторінка див. № 3342.
Прим.: У 1959 р. на № 112 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
181. Вперед [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та робіткому радгоспу
«Комсомолець Полісся» Чорнобил. р-ну Київ. обл. – Чистогалівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (2 квіт.) – 3, 5, 6, 6а, 8, 9, 11–16 (22 груд.);
1960, № 17 (1 січ.), 2, 4, 6–11, 13 (29) (8 груд.), 17 (1 січ.) (у нумерації є помилки).
182. Вперед [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Мукачів. ліспромкомбінату
облспоживспілки. – Мукачеве, 1957–1959. 1957,
№ 1 (7 листоп.) – 3 (25 груд.); 1958, № 1 (4) (1
січ.) – 5, 7, 8 (10) (1 трав.); 1959, № 6 (19) (8
лип.), 7, 9–11 (24) (5 груд.).
183. Вперед [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції цукрокомбінату ім.
Халтуріна, Карлів. р-ну. – Карлівка, 1959, 1960.
1959, № 7 (33) (19 черв.) – 11 (37) (7 листоп.);
1960, № 1 (38) (11 лют.) – 10 (47) (7 листоп.).
184. Вперед [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Шполян.
цукрокомбінату. – Шпола, 1958–1960.
1958, № 1 (15 трав.) – 3 (28 трав.);
1959, № 13 (25) (21 верес.) – 16 (28) (31 жовт.);
1960, № 1 (29) (25 січ.) – 3, 7, 9–14 (42) (1 груд.).
185. Вперед [Текст] : орган парт. ком., правління колгоспу «Україна» та виконкому
Штомпелів. сільради, Хорол. р-ну Полтав. обл. – Штомпелівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 січ.) – 8, 10–24 (25 груд.);
1960, № 1 (1 січ.) – 19, 21, 23–24 (48) (15 груд.).
186. Вперед [Текст] : орган парт. ком., правління сільгоспартілі ім. Кірова та
Олександрів. сільради депутатів трудящих Лубен. р-ну Полтав. обл. – Олександрівка,
1959, 1960.
1959, № 1 (1 трав.) – 10, 12–17 (26 листоп.); 1960,
№ 1 (18) (20 січ.) – 2, 4–18 (35) (15 груд.).
187. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу «Дружба»,
Дубровиц. р-ну Ровен. обл. – [Осова], 1957–1960.
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1957, № 1 (14 лют.), 4–5, 7–12 (20 листоп.);
1958, № 1 (13) (6 лют.) – 9 (22) (16 верес.);
1959, № 1 (23) (1 трав.) – 7, 9 (31) (1 листоп.);
1960, № 2 (33) (18 січ.), 10 (32) (1 січ.) (у нумерації та датах є помилки).
188. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Ватутіна, Шепетів. р-ну Хмельниц. обл. – Шепетівка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 трав.) – 8 (22 жовт.);
1958, № 1 (9) (25 січ.) – 6 (15) (17 жовт.);
1959, № 1 (16) (25 лют.) – 10 (24) (6 листоп.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (26) (18 берез.) – 4 (41) (4 жовт.) (у вал. нумерації є помилки).
189. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім. Леніна
Нижньо-Дуван. р-ну. – Нижня Дуванка, 1960.
1960, № 1 (1) (1 жовт.) – 5 (5) (26 листоп.).
190. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Шевченка Ново-Світлів. р-ну. – Новосвітлівка, 1958, 1960.
1958, № 6 (10) (20 груд.);
1960, № 2 (3 серп.), 3 (5 листоп.).
191. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу «40-річчя
Жовтня» Нижньо-Дуван. р-ну. – Нижня Дуванка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 берез.) – 20 (6 груд.) орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Молотова Нижньо-Дуван. р-ну.
1957, № 1–2, 4–20;
1958, № 1 (21) (17 січ.) – 12, 14 (34) (21 листоп.);
1959, № 1 (35) (16 січ.) – 13, 15–18 (52) (26 груд.);
1960, № 1 (53) (16 січ.) – 5 (57) (9 квіт.).
192. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу «Україна»
Драбів. р-ну Черкас. обл. – [Драбів], 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (12 квіт.) орган парт., комсомол. та профспілк. орг.
бурякорадгоспу ім. Андрєєва, Драбів. р-ну Черкас. обл.
1958, № 2;
1959, № 12 (8 груд.) – 13 (21 груд.);
1960, № 1 (14) (7 січ.) – 6 (19) (23 берез.).
193. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління сільгоспартілі «XX
партз’їзд» Малодівиц. р-ну Чернігів. обл. – [Канівщина], 1957–1960.
1957, № 1 (19 квіт.) – 5 (17 груд.);
1958, № 1 (6) (1 квіт.) – 3 (8) (13 груд.);
1959, № 3 (25 черв.) – 5 (2 листоп.) (вал. нумерація відсутня);
1960, № 1 (31 січ.) – 6 (7 листоп.) (вал. нумерація відсутня).
Прим.: У січні 1959 р. Яблунівський район ліквідовано.
194. Вперед [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. та дирекції
Великокринків. МТС, Полтав. обл. – Великі Кринки, 1957, 1958.
1957, № 2 (4 жовт.) – 3 (31 жовт.);
1958, № 1 (4) (3 січ.) – 3 (6) (4 берез.).
195. Вперед [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Горького Червоного рну Сум. обл. – [Горіле], 1960.
1960, № 1 (1) (12 берез.) – 8, 10–15 (3 верес.) (у нумерації є помилки).
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196. Вперед [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Дружба» Богодухів.
р-ну. – Богодухів, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 8 (20 черв.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кагановича
Богодухів. р-ну.
1957, № 8, 17–20, 22–23, 30 (33) (21 листоп.);
1958, № 1 (24) (21 січ.) – 4, 6–8, 10–20 (43) (20 груд.);
1959, № 1 (44) (2 лют.) – 12, 14, 15–16 (63) (7 листоп.);
1960, № 1 (81) (6 лют.) – 5 (70), 7 (72)–15 (80) (31 груд.).
197. Вперед [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Жданова Пирятин.
р-ну Полтав. обл. – [Тарасівка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 берез.) – 9 (21 серп.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Жданова та Тарасів. сільради Пирятин. р-ну.
1957, № 1, 3, 5–15 (31 груд.);
1958, № 1 (15) (1 січ.) – 20 (34) (27 груд.);
1959, № 1 (35) (1 січ.), 3–21 (55) (15 груд.);
1960, № 1 (56) (5 січ.) – 3, 5–17 (72) (29 листоп.).
198. Вперед [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Піонер» Краснокут. р-ну.

– [Краснокутськ], 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 19 (4 листоп.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 12, 14–16 (36) (16 груд.);
1959, № 1 (37) (1 січ.) – 3, 5–21 (57) (18 груд.);
1960, № 1 (58) (30 січ.) – 4 (61) (8 берез.), 5 (61) (20 берез.) – 14, 16–18 (74) (18 груд.)

(є помилка у нумерації).
199. Вперед [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Україна» Коржів.
сільради Ромен. р-ну Сум. обл. – Коржі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 41 (27 жовт.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Хрущова, Коржів. сільради, Ромен. р-ну Сум. обл.
1957, № 1–6, 8, 10–28, 30–37, 39–49 (25 груд.);
1958, № 1 (50) (1 січ.) – 2, 5–8, 10–11, 13, 15–17, 19–30, 32–34, 37–39, 41–51 (100)
(21 груд.);
1959, № 1 (101) (1 січ.) – 17, 19, 21–27, 30, 32–33, 35–53 (153) (26 груд.);
1960, № 1 (154) (1 січ.) – 46, 47 (110) (19 листоп.) – 52 (115) (24 груд.) (у вал.
нумерації є помилки).
200. Вперед [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Україна» с. Вишнополя
Тальнів. р-ну Черкас. обл. – Вишнопіль, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.

Підзаг.: 1957 № 1 (30 верес.) – 3 (29 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Хрущова с. Вишнопіля.
1957, № 1–7 (23 груд.);
1958, № 1 (8) (4 січ.) – 14 (21) (19 серп.);
1959, № 7 (35) (1 квіт.), 11–21, 23–24 (52) (8 груд.);
1960, № 1 (53) (23 січ.) – 9 (61) (5 груд.).
Прим.: До 1959 р. газета виходила у Бабанському районі. У листопаді 1959 р.
Бабанський район ліквідовано.
201. Вперед [Текст] : орган парт. орг. і правління Яблучан. колгоспу ім. Жовтневої
революції, В[елико]-Писарів. р-ну Сум. обл. – [Яблучне], 1956, 1959, 1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 листоп.), 1959 № 2 (54) (11 лют.) орган парт. орг. і правління
Яблучан. колгоспу ім. Жовтневої революції, Охтир. р-ну Сум. обл.
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1956, № 1;
1959, № 2, 5 (15 квіт.) – 14 (66) (5 груд.);
1960, № 1 (69) (1 січ.) – 2, 4–23 (91) (17 листоп.).
202. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Куйбишева та сільради
Хижинець [Черкас. обл.]. – Хижинці, 1957–1960. – Виходить тричі на міс.
1957, № 1 (17 верес.) – 7 (27 груд.); 1958, № 1 (8) (7 січ.) – 21 (28) (12 верес.);
1959, № 13 (49) (21 трав.) – 22, 24–30 (66) (30 груд.);
1960, № 1 (67) (19 січ.) – 5, 7–23 (89) (14 груд.).
203. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. ВЛКСМ Скалат.
р-ну. – Скалат, 1959.
1959, № 1 (3 листоп.).
204. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна і Ради
депутатів трудящих с. Вільхівця Звенигород. р-ну Черкас. обл. – Вільховець, 1957–
1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 6 (7 листоп.) – 1958 № 7 (14) (28 трав.) орган парт. орг. і правління
колгоспу «Жовтень» с. Вільхівця.
1957, № 6–7 (26 груд.);
1958, № 1 (8) (4 лют.) – 7;
1959, № 11 (58) (25 лип.);
1960, № 1 (68) (5 січ.) – 2, 4, 7–9, 12, 13–20 (87) (7 груд.).
205. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Свердлова Скалат.
р-ну. – [Колодіївка], 1959, 1960.
1959, № 1 (14 жовт.) – 2 (25 листоп.);
1960, № 1 (48) (7 квіт.) – 4, 6, 7 (54) (9 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
206. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна с. Норинці
Народиц. р-ну. – Норинці, 1959.
1959, № 1 (20) (20 берез.), 5 (24) (15 серп.).
207. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна Скалат.
р-ну. – Скалат, 1957–1959.
1957, № 2 (24 січ.) – 11, 13–18 (6 листоп.);
1958, № 1 (19) (16 січ.) – 5 (19) (5 лип.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (36) (15 січ.).
208. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Перемога» Лісовщин.
сільради Коростен. р-ну. – Лісівщина, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (23 квіт.) – 3, 5–13 (13) (25 груд.);
1959, № 1 (14) (3 січ.) – 2, 4–8, 10–12 (25) (31 груд.);
1960, № 1 (26) (22 берез.) – 4, 6, 7 (32) (24 груд.).
209. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «1 Травня» та Антонів.
сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – Антонівка, 1957–1960.
1957, № 11 (29 листоп.) – 12 (19 груд.);
1958, № 1 (12) (13 січ.) – 5, 7–15, 17 (33) (25 листоп.);
1959, № 1 (34) (16 січ.) – 4, 8–12, 14–19 (64) (16 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (66) (3 лют.) – 16 (80) (27 груд.).
210. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Победа» та Кіптів.
сільради Козелец. р-ну Чернігів. обл. – Кіпті, 1957–1960.
1957, № 1 (10 січ.) – 15 (25 груд.);
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1958, № 1 (1 січ.) – 6 (21) (16 груд.) (у вал. нумерації є помилки, вона частково
відсутня);
1959, № 1 (22) (13 січ.) – 9 (30) (24 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (31) (1 січ.) – 9 (39) (7 листоп.).
211. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Серп і молот» та
виконкому Костянтинів. сільради Смілян. р-ну. – Костянтинівка, 1959, 1960. –
Виходить щодекади.
1959, № 13 (23) (24 жовт.) – 16 (26) (23 груд.);
1960, № 1 (27) (9 січ.) – 7, 9–23 (52) (24 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
212. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Україна» Чаплин.
р-ну. – Чаплинка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 січ.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Хрущова,
Чаплин. р-ну.
1957, № 1, 3 (3) (7 листоп.);
1958, № 1 (4) (7 листоп.) – 2 (4) (30 листоп.) (у вал. нумерації є помилка);
1959, № 1 (5) (20 січ.) – 5 (9) (5 серп.);
1960, № 1 (10) (7 листоп.).
213. Вперед [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Червоний прапор» та
виконкому сільради с. Карапчів [Чернівец. обл.]. – Карапчів, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 2 (3) (18 січ.) – 16 (17) (7 листоп.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Ворошилова та виконкому с. Карапчів.
1957, № 2–11, 13–18 (19) (19 груд.);
1958, № 1 (20) (15 січ.) – 12, 14–15 (34) (18 груд.);
1959, № 1 (36) (16 квіт.) – 3, 5–8 (43) (6 груд.).
214. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Барсуковец. МТС Ланівец. р-ну.
– [Барсуки], 1957.
1957, № 1 (1 трав.) – 10 (20 груд.).
215. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Горького Олексин.
сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – [Олексинці], 1960.
1960, № 1 (31 трав.) – 5 (16 серп.).
216. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XX з’їзду КПРС
Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – [Шабастівка], 1957–1959.
1957, № 3 (22 жовт.) – 5 (19 листоп.);
1958, № 1 (7) (24 лют.) – 13, 15, 17–21 (26) (20 груд.);
1959, № 1 (28) (7 січ.) – 9, 13–16, 18–23 (50) (26 груд.) (у нумерації є помилки).
217. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Кірова с. Березівка
Житомир. р-ну. – Березівка, 1958–1960.
1958, № 1 (9 трав.) – 4, 6–15 (24 груд.);
1959, № 1 (16) (9 січ.) – 14, 16–18 (33) (9 груд.);
1960, № 1 (34) (9 січ.) – 15 (48) (9 груд.).
218. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна с. Ков’яги
Валків. р-ну. – Ков’яги, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1956 № 1 (15 груд.) орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна с. Ков’яги Валків. р-ну.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.), 4–9,11–21, 23–24, 26 (27) (31 груд.);
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1958, № 1 (28) (8 січ.) – 4, 6–34 (59) (31 груд.);
1959, № 1 (60) (8 січ.) – 32 (91) (31 груд.);
1960, № 1 (92) (4 лют.) – 28 (119) (17 груд.).
219. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Мічуріна
Нестерівка Маньків. р-ну Черкас. обл. – Нестерівка, 1958, 1959. – Виходить двічі на
міс.
1958, № 1 (25 серп.) – 2 (5 верес.);
1959, № 4 (13) (14 берез.), 7 (16) (24 квіт.).
220. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Заворсклян. сільради Полтав. р-ну. – Заворскло, 1958, 1959.
1958, № 1 (5 січ.) – 21, 23, 24, 26–29, 31 (23 груд.);
1959, № 1 (31) (1 січ.) – 4, 6–24, 26–33 (64) (20 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
221. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна Лозів.
р-ну Харків. обл. – Новоіванівка, 1957–1959.
1957, № 2 (19 берез.) – 3, 10, 12–15, 18–27, 29–30 (31 груд.); 1958,
№ 1 (31) (9 січ.), 3–9, 11–19, 21–26, 29–34 (64) (11 груд.); 1959, №
1 (65) (1 січ.) – 2, 5–6, 8, 13–22, 24–37 (101) (18 груд.).
222. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Шевченка
Гниличен. сільради Великобурлуц. р-ну. – Гнилиця, 1957–1959.
1957, № 1 (21 берез.) – 3, 5–10, 12–19 (11 груд.); 1958,
№ 1 (19) (1 січ.) – 3, 5–16 (34) (22 груд.); 1959, № 1 (35)
(1 січ.) – 4, 6–8, 10–15 (49) (11 серп.).
223. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Прогрес» с.
Безпальче Гельмязів. р-ну. – Безпальче, 1959, 1960.
1959, № 2 (12 черв.), 4 (31 лип.);
1960, № 1 (5) (28 січ.) – 8 (12) (14 груд.).
224. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Прогрес» с. Двірець
Житомир. р-ну. – Двірець, 1958. – Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (14 лют.).
225. Вперед [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Росія» Градиз. р-ну. –
[Мозоліївка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (8 жовт.) – 1958 № 22 (30) (12 груд.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Орджонікідзе та Мозоліїв. сільради Градиз. р-ну.
1957, № 3–8 (25 груд.);
1958, № 1 (9) (14 січ.) – 15, 17–22;
1959, № 3 (33) (17 лют.) –17, 21(51) (24 груд.);
1960, № 1 (52) (1 січ.) – 14 (65) (25 жовт.).
226. Вперед [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Лазірків. МТС,
Полтав. обл. – Лазірки, 1957, 1958. – Виходить щодекадно.
1957, № 1 (3 верес.) – 6, 8–11 (31 груд.);
1958, № 1 (12) (14 січ.) – 9 (20) (1 трав.).
227. Вперед [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Ново-Санжар. МТС
[Полтав. обл.]. – Нові Санжари, 1957, 1958.
1957, № 1 (27 серп.) – 10 (31 груд.);
1958, № 1 (11) (18 січ.) – 3, 5 (15) (1 трав.).
228. Вперед [Текст] : орган партбюро, завкому, ком. комсомолу та дирекції Київ.
регенератногумового з-ду. – Київ, 1960.
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1960, № 1 (8 верес.) – 17 (30 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5484.
229. Вперед [Текст] : орган партийн. орг., правления колхоза «40 лет Октября»
сельсовета с. Старая Гнилица [Харьков. обл.]. – Старая Гнилица, 1957–1960.
1957, № 1 (13 янв.) – 6, 8–17, 19–30 (25 дек.); 1958, № 1 (31) (22 янв.) – 27 (57)
(20 дек.); 1959, № 1 (58) (1 янв.) – 28 (87) (14 дек.);
1960, № 1 (88) (1 янв.) – 2, 4–12, 14–16 (103) (30 июня), 16 (109) (30 июля) – 18, 20–
22 (109) (7 сент.), 22 (109) (1 окт.) – 28 (115) (22 дек.) (у поточ. та вал. нумерації є
помилки).
230. Вперед [Текст] : орган партийн., профорганизации и дирекции совхоза
«Семисотка» Ленин. р-на Крым. обл. – Семисотка, 1959.
1959, № 7 (16) (29 июля).
231. Вперед [Текст] : орган партийн., профсоюз. и комсомол. орг. совхоза
«Знаменский» [Запорож. обл.]. – Великая Знаменка, 1957–1960.
1957, № 1 (2 июля) – 2, 4–7, 9 (24 дек.);
1958, № 2 (11) (21 янв.) – 26 (35) (30 дек.);
1959, № 1 (36) (22 янв.) – 23 (58) (18 дек.);
1960, № 1 (59) (1 янв.) – 13, 15–20, 22–25 (83) (17 нояб.).
232. Вперед [Текст] : орган парткома, правления колхоза «Завет Ильича» БольшеНовоселков. р-на Сталин. обл. – Старый Комар, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 29 (23 окт.) – 1959 № 1 (73) (1 янв.) орган партийн. орг., правления
колхоза «Завет Ильича» и Старо-Камар. сельсовета Больше-Новоселков. р-на Сталин.
обл.; 1959 № 3 (75) (27 янв.) – 5–6 (78) (28 февр.) орган партийн. орг., правления
колхоза «Завет Ильича» и Камар. сельсовета Больше-Новоселков. р-на Сталин. обл.
1957, № 29–36 (31 дек.);
1958, № 1 (37) (8 янв.) – 35 (71) (14 дек.);
1959, № 1–18, 27, 30–36 (108) (24 дек.);
1960, № 1 (109) (1 янв.) – 32, 34 (144) (26 дек.) (у поточ. та вал. нумерації є помилки).

233. Вперед [Текст] : орган парткомов, партбюро и профкомов упр. Лисичан.
химкомбината и треста комбината Луганскхимстрой. – Северодонецк, 1957–1960.
1957, № 1 (877) (1 янв.), 4–43, 45–57, 59–102 (978) (29 дек.);
1958, № 1 (979) (1 янв.) – 31, 33–43, 45–62, 64–85, 87–104 (1081) (28 дек.);
1959, № 1 (1082) (1 янв.) – 26, 28, 29, 31–33, 35, 36, 38–42, 44, 45, 47, 50, 51, 53–
60, 62–83, 85–88, 92, 93, 94–103 (1184) (27 дек.);
1960, № 2 (1186) (7 янв.) – 98 (1282) (28 дек.).
Дод.: 1957 Техническая страница див. № 5351; 1960 Литературная страница див.
3079.
234. Вперед [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Гигант»
Приазов. р-на Запорож. обл. – Приазовское, 1957–1960.
1957, № 10 (12) (25 дек.);
1958, № 1 (13) (28 янв.) – 2, 4–11 (23) (31 июля);
1959, № 1 (25) (28 февр.) – 2, 4–6 (30) (17 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (31) (1 янв.) – 3, 5–10, 12–14 (44) (10 дек.).
235. Вперед [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Дружба» с.
Рожковичи Середино-Буд. р-на Сум. обл. – Рожковичи, 1957, 1958, 1960.
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Підзаг.: 1957 № 4 (27 сент.) орган парторганизации и правления колхоза им.
Ворошилова с. Рожковичи Середино-Буд. р-на Сум. обл.; 1958 № 1 (4) (1 янв.) орган
парторганизации и правления колхоза «40 лет Октября» с. Рожковичи Середино-Буд.
р-на Сум. обл.
1957, № 4;
1958, № 1;
1960, № 1 (8) (8 янв.) – 7 (14) (13 сент.).
236. Вперед [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Куйбышева
Примор. р-на Запорож. обл. – Ногайск, 1957–1960.
1957, № 3 (18 февр.), 5–6, 8–12, 14–15 (22 дек.);
1958, № 1 (15) (17 янв.) – 5, 7–11 (26) (9 авг.);
1959, № 1 (27) (27 янв.) – 2, 4, 5, 7–14 (40) (27 окт.);
1960, № 1 (42) (9 янв.) – 10 (71) (22 июня), 11 (52) (14 июня) – 12, 14–20 (61) (22 дек.)

(є значні помилки у поточ. і вал. нумерації).
237. Вперед [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Прогресс»
Шосткин. р-на Сум. обл. – [Ивот], 1959.
1959, № 3 (17 июня) – 5 (29 июля).
238. Вперед [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Украина» Азов.
р-на Крым. обл. – Азов, 1958, 1959.
1958, № 1 (1) (1 мая) – 12 (19 дек.);
1959, № 1 (13) (28 февр.).
239. Вперед [Текст] : орган парторганизации, рабочкома и дирекции совхоза
«Известия» [Запорож. обл.]. – [Широкое], 1957–1960.
1957, № 19 (25 дек.);
1958, № 2 (21) (18 февр.), 4–13 (32) (25 нояб.);
1959, № 1 (33) (1 янв.) – 2, 4–15 (47) (23 дек.) (у поточ. та вал. нумерації є помилки);

1960, № 1 (48) (6 февр.) – 11, 12–16 (64) (31 дек.).
240. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Жданова Колядинец.

сільради, Липово-Долин. р-ну Сум. обл. – Колядинець, 1957, 1959, 1960.
1957, № 6 (5 жовт.) – 10 (19 груд.);
1959, № 1 (13) (15 лют.) – 2, 5 (17) (15 черв.);
1960, № 1 (18) (4 лют.) – 6, 8–9 (26) (7 лип.).
241. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Комунар» с.
Ступник Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Ступник, 1960.
1960, № 1 (11 січ.) – 20 (5 листоп.), 22 (23 груд.).
242. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Перше Травня»
Сіннів. сільради Мироп. р-ну Сум. обл. – Сінне, 1957.
1957, № 1 (1 січ.) – 3 (21 січ.).
Прим.: У червні 1957 р. Миропільський район ліквідовано.
243. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Боженка
Лісовичі Таращан. р-ну Київ. обл. – Лісовичі, 1959, 1960. 1959, № 1
(22 січ.), 2, 4–16 (30 груд.) (у нумерації є помилки); 1960, № 1 (17)
(26 лют.) – 18 (34) (7 груд.).
244. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. ХХ-го партз’їзду

Теплика Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Теплик, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (15 черв.) – 5, 7, 8, 10–13 (15 груд.);
1959, № 1 (14) (1 січ.) – 6–22, 24 (37) (15 груд.);
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1960, № 1 (38) (1 січ.) – 4, 6–24 (62) (31 груд.).
245. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. 12-річчя РСЧА
Турбів. р-ну Вінниц. обл. – [Турбів], 1958. – Газ. виходить двічі на міс.
1958, № 1 (26 квіт.) – 11 (31 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Турбівський район ліквідовано.
246. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Ілліча
Верхньохортиц. р-ну Запоріз. обл. – Верхня Хортиця, 1957–1960.
1957, № 1 (7) (5 січ.) – 4, 6, 8, 9, 11–19, 22, 24–33 (39) (10 груд.);
1958, № 1 (41) (7 січ.) – 30 (70) (16 груд.);
1959, № 1 (71) (1 січ.) – 30 (100) (31 груд.);
1960, № 1 (101) (15 січ.) – 26, 28–30 (130) (19 груд.).
247. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна с.
Долина Обухів. р-ну Київ. обл. – Долина, 1960.
1960, № 1 (17 квіт.), 2, 4–6, 9–15 (31 груд.).
248. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна
Юрченків. сільради Печеніз. р-ну. – Юрченкове, 1957–1959.
1957, № 1 (12 лют.) – 13 (25 груд.);
1958, № 1 (14) (21 лют.) – 4, 6, 7 (20) (26 черв.);
1959, № 3 (23) (9 лип.) – 7, 10 (30) (3 листоп.).
249. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Карла Маркса
Митлинець Гайсин. р-ну Вінниц. обл. – Мітлинці, 1959, 1960.
1959, № 1 (14 квіт.) – 7 (29 серп.); 1960, № 1 (8) (12 берез.) – 8
(15) (20 жовт.).
250. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Луначарського
Сум. р-ну. – Суми, 1957.
1957, № 15 (10 лип.) – 16 (25 лип.).
251. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Петровського
Башмачан. сільради Солонян. р-ну Дніпропетр. обл. – Башмачка, 1957–1960.
1957, № 18 (21) (19 листоп.);
1958, № 1 (23) (27 берез.) – 23 (43) (5 груд.);
1959, № 1 (46) (1 січ.) – 27, 29, 30 (75) (28 груд.);
1960, № 1 (76) (1 січ.) – 12, 15–28, 30–34 (109) (29 груд.).
252. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. XVII
партз’їзду Березів. р-ну Одес. обл. – Маринове, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 лип.) – 1958 № 1 (5) (26 лют.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Димитрова та Маринів. сільради Березів. р-ну.
1957, № 1–4 (28 верес.);
1958, № 1–4 (8) (6 серп.);
1959, № 1–11 (19) (6 жовт.);
1960, № 1 (20) (19 лют.) – 2 (21) (22 квіт.).
253. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня с. Росава Старченків. р-ну Київ. обл. – Росава, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (4) (4 січ.) – 1958 № 2 (40) (15 січ.) Ворошиловець. – Підзаг.:
1957 № 1–25 (28) (14 верес.) орган партийн., комсомол. орг., правління колгоспу ім.
Ворошилова та сільради с. Расава Старченків. р-ну Київ. обл.; 1958, № 2 (40) (15 січ.)
орган партийн., комсомол. орг., правління колгоспу ім. 40-річчя Жовтня сільради с.
Расава Старченків. р-ну Київ. обл.
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1957, № 1–12, 25;
1958, № 2, 5–10, 12–18, 20, 21, 23, 25–30 (68) (24 груд.);
1959, № 1 (69) (5 січ.) – 20, 22–24, 26–36 (104) (24 груд.);
1960, № 1 (105) (5 січ.) – 8–13–15, 18–36 (140) (24 груд.).
254. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. 40-річчя КП
України та Лозоват. сільради Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл. – Лозуватка, 1959.
1959, № 1 (1 січ.) – 7, 9–14 (16 груд.).
255. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна
Обухів Обухів. р-ну Київ. обл. – Обухів, 1956–1960.
1956, № 1 (7 листоп.) – 5 (21 груд.); 1957, № 2 (7) (15
січ.) – 22 (27) (17 груд.); 1958, № 1 (28) (14 трав.) – 10
(37) (31 груд.);
1959, № 2 (39) (21 лют.) – 6, 8, 10–15, 18, 20 (57) (19 груд.);
1960, № 1 (58) (21 січ.) – 3, 5 (62) (18 берез.).
256. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Шевченка
Барахти Васильків. р-ну Київ. обл. – Барахти, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (28 лют.) – 1959 № 19 (64) (9 жовт.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Шевченка с. Погреби Васильків. р-ну Київ. обл. – Місце вид.:
1957 № 2 – 1959 № 19 Погреби.
1957, № 2–5, 8–19 (20 груд.);
1958, № 1 (20) (5 січ.) – 8, 10–21, 23, 25 (46) (20 груд.);
1959, № 1 (46) (8 січ.), 3–5, 7–22 (67) (30 груд.);
1960, № 1 (68) (14 січ.) – 6, 9–23 (90) (13 груд.).
257. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Маяк» Мартів.
сільради Печеніз. р-ну [Харків. обл.]. – [Мартова], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 лют.) – 12 (25 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Ворошилова Мартів. сільради Печеніз. р-ну.
1957, № 1–10, 12;
1958, № 1 (13) (24 січ.) – 6, 8, 10–14 (26) (27 груд.);
1959, № 1 (27) (27 січ.) – 2, 4–7, 10–12, 14 (40) (23 груд.);
1960, № 3 (43) (11 лют.) – 12, 14–21 (61) (24 груд.).
258. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Перемога»
Жидачів. р-ну. – Журавно, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (25 січ.) – 15 (3 груд.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» та Журавнів. селищради Дрогобиц. обл.; 1958 № 1 (16) (1 січ.) – 1959
2 (29) (15 січ.) орган парторганізації і правління колгоспу «Перемога» Журавнів. рну Дрогобиц. обл.
1957, № 2–15;
1958, № 1–12 (27) (22 серп.);
1959, № 1 (28) (1 січ.) – 4, 6–12 (51) (17 груд.);
1960, № 1 (52) (1 січ.), 3–6 (57) (31 лип.), 6 (57) (30 квіт.), (59) (31 трав.), 8 (60)
(24 трав.), 9, 10, 12, 14 (60) (7 листоп.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У січні 1959 р. Журавнівський район ліквідовано.
259. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Перемога»
Топільниц. та Тур’їв. сільрад Старосамбір. р-ну Львів. обл. – Топільниця, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (21 серп.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Хрущова Топільниц. сільради Стрілків. р-ну Дрогобиц. обл.; 1958 № 1 (2) (31 січ.)
39

– № 5 (6) (28 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу «Перемога»
Топільниц. сільради Стрілків. р-ну Дрогобиц. обл.
1957, № 1;
1958, № 1–3, 5;
1959, № 1 (7) (30 квіт.), 3 (8) (14 лип.);
1960, № 1 (9) (27 лип.).
Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Перше Травня»
Красноп. р-ну Сум. обл. – Сінне, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 січ.) – 11 (29 трав.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Луначарського Красноп. р-ну1957 № 14 (11 верес.) – 1958 № 13 (14 груд.) орган парт.
орг. і правління колгоспу «Перше Травня» Сіннів. сільради Красноп. р-ну.
1957, № 1–2, 11, 14–19 (25 груд.);
1958, № 1–13; 1959, № 1 (14) (1 січ.) –
9 (12 груд.);
1960, № 1 (10) (15 берез.) – 5 (14) (29 верес.).
Прим.: У 1957–1960 рр. значні помилки у поточній і валовій нумерації.
Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Прапор
комунізму» с. Паршикова Баришів. р-ну Київ. обл. – Паршиків, 1957–1960.
1957, № 1 (12 берез.) – 7 (14 груд.);
1958, № 1 (8) (10 січ.) – 7, 10–14 (22) (19 груд.);
1959, № 1 (23) (1 січ.), 3, 5–12 (34) (28 жовт.);
1960, № 1 (35) (24 січ.) – 7 (41) (22 листоп.).
Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Прогрес»
[Миколаїв. обл.]. – Вознесенськ, 1957–1960.
1957, № 1 (5 січ.), 3–4, 6–22 (20 груд.);
1958, № 2 (24) (17 січ.) – 8, 10–12, 14–21 (43) (26 груд.);
1959, № 1 (44) (1 січ.) – 12, 14–18 (61) (31 груд.); 1960, № 1
(62) (16 січ.) – 5, 7–9, 11–20 (81) (15 груд.).
Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Росія» с.
Вербовець Муровано-Куриловец. р-ну Вінниц. обл. – Вербовець, 1958–1960.
1958, № 1 (15 трав.), 2 (21 лип.);
1959, № 1 (16 квіт.) – 6, 8 (10) (4 лют.) (у нумерації і датах є помилки); 1960,
№ 7 (9) (1 січ.), 9–11, 15, 16 (18) (24 груд.).
Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Україна»
Іванків. р-ну Київ. обл. – [Розважів], 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 3 (35) (28 січ.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та сільради с. Розважів, Розважів. р-ну Київ. обл.
1958, № 3, 6, 10, 12–16 (48) (12 серп.);
1959, № 7 (61) (20 черв.) – 13 (67) (19 груд.);
1960, № 1–2 (40–41) (19 січ.), 3–7 (74) (30 квіт.), 7 (76) (31 трав.), 8, 10, 16, 18, 19
(86) (8 груд.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У вересні 1959 р. Розважівський район ліквідовано.
Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Україна»
Шпиків. р-ну Вінниц. обл. – Садко-Острова, 1957–1960.
1957, № 1 (21 квіт.) – 18 (28 листоп.); 1958, № 1
(19) (24 січ.) – 13 (31) (26 груд.); 1959, № 1 (32) (2
січ.) – 6, 8–10 (41) (7 листоп.);
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1960, № 1 (42) (27 січ.) – 11 (52) (31 жовт.).
266. Вперед [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Шляхом Леніна»
Савинці Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Савинці, 1957–1960.
1957, № 6 (30 серп.) – 12 (14 груд.); 1958, № 1 (13) (7 січ.), 5,
12–15, 17–19 (31) (15 груд.); 1959, № 1 (33) (23 січ.) – 10 (42)
(23 груд.);
1960, № 1 (43) (29 січ.) – 6, 8, 9 (51) (5 листоп.), 9 (51) (30 листоп.) – 11 (53) (30 груд.)

(у нумерації є помилки).
267. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Зоря комунізму»
Дрогобиц. р-ну. – Дрогобич, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 10 (10) (15 серп.) – 15 (15) (8 жовт.) орган парторганізації,
правління артілі ім. Ворошилова.
1957, № 10–18, 21 (21) (25 груд.);
1958, № 1 (22) (8 січ.) – 6, 9–13, 15, 17, 19–30, 32 (53) (14 груд.);
1959, № 1 (54) (1 січ.), 3–5, 7–14, 16–19, 21–29 (82) (13 груд.);
1960 , № 2 (84) (12 січ.) – 30, 33, 35 (116) (15 груд.).
268. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Горького с. Обухів
Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Єрківці, 1957–1960.
1957, № 18 (27) (8 лип.);
1958, № 9 (43) (11 черв.) – 11, 14, 15 (49) (18 листоп.);
1959, № 14 (64) (27 листоп.), 15 (65) (22 груд.);
1960, № 1 (66) (13 листоп.), 2 (67) (31 січ.) – 18 (83) (15 груд.).
269. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Жданова та Жуків.
сільради Березан. р-ну Київ. обл. – Жуківка, 1958–1960.
1958, № 4 (16) (9 квіт.) – 8 (20) (26 верес.);
1959, № 1 (20) (17 лют.) – 21 (40) (22 груд.);
1960, № 1 (41) (13 січ.) – 19 (59) (1 груд.) (у нумерації є помилки).
270. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Кірова та сільради
с. Луговики [Каганович. р-ну Київ. обл.]. – Луговики, 1957.
1957, № 2 (4) (7 трав.), 3 (5) (9 серп.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Кагановичівський район перейменовано на Поліський
район, с. Кагановичі перейменовано на с. Поліське.
271. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Сталіна с.
Самгородок Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Самгородок, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (25 берез.) – 5 (25 квіт.) орган парторганізації, правління артілі
ім. Сталіна та сільради депутатів трудящих с. Самгородка; 1957 № 6 (10 трав.) – 18 (25
листоп.) орган парторганізації, правління артілі ім. Сталіна Самгород. р-ну Вінниц.
обл.
1957, № 3–18;
1958, № 1 (19) (22 січ.) – 21 (39 ) (27 груд.);
1959, № 1 (40) (21 січ.) – 6, 8–19 (58) (16 груд.);
1960, № 1 (59) (1 січ.) – 15, 17 (75) (29 груд.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Самгородоцький район об’єднано з Козятинським
районом.
272. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Сталінський шлях» с.
Радинка Поліс. р-ну. – Радинка, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (11 жовт.) – 2 (7 листоп.) орган парт. орг., правління артілі
«Сталінський шлях», с. Радинка Каганович. р-ну.
1957, № 1, 2, 3 (20 груд.);
1958, № 1 (25 берез.) – 9 (3 груд.);
1959, № 1 (12) (2 січ.) – 15 (26) (19 груд.);
1960, № 1 (27) (12 січ.) – 18 (44) (29 груд.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Кагановичівський район перейменовано на Поліський
район.
273. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Україна» та Забуян.
сільради Макарів. р-ну Київ. обл. – Забуяння, 1958–1960.
1958, № 1 (18 листоп.), 2 (28 листоп.);
1959, № 1 (4) (15 лют.) – 5, 8, 10, 12–20 (23) (11 груд.);
1960, № 1 (46) (18 січ.), 2–11, 12–23 (45) (3 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
274. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «8 березня»
Рубченок Володар. р-ну Київ. обл. – Рубченки, 1958–1960.
1958, № 7 (28) (22 квіт.) – 9, 12, 14–17 (37) (26 серп.); 1959,
№ 20 (65) (7 листоп.);
1960, № 1 (67) (30 січ.) – 5, 8–11 (77) (2 листоп.).
275. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Вперед» та
Добротів. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Добротове], 1957–1960.
1957, № 1 (11 черв.) – 2, 4–10, 12–18 (17 груд.);
1958, № 1 (19) (1 січ.) – 2, 6–7 (25) (11 черв.);
1959, № 10 (39) (30 трав.) – 17, 19–21 (50) (26 груд.);
1960, № 1 (51) (16 січ.) – 17 (67) (20 груд.).
276. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Зоря» сільради
Степанівки Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Степанівка, 1960.
1960, № 1 (15 берез.) – 10 (19 жовт.).
277. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Ватутіна і
Топільнян. сільради Рожищен. р-ну. – Топільне, 1957–1959.
1957, № 1 (1 трав.) – 11 (15 груд.);
1958, № 1 (12) (1 січ.) – 8 (19) (31 груд.);
1959, № 1 (20) (20 лют.) – 4 (23) (12 черв.).
278. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Жданова та
Кропивнян. сільради Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – [Кропивна], 1960.
1960, № 1 (7 листоп.) – 3 (8 груд.).
279. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Калініна
Дублян. р-ну. – Дубляни, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (9 серп.) – 5 (7 листоп.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Калініна та Кульчиц. сільради депутатів трудящих.
1957, № 1–3, 5;
1958, № 1 (6) (28 лют.) – 4 (9) (7 листоп.);
1959, № 1 (10) (6 січ.).
Прим.: У січні 1959 р. Дублянський район ліквідовано.
280. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна Згурів.
р-ну Київ. обл. – [Згурівка], 1959, 1960.
1959, № 1 (31 січ.) – 14 (30 груд.);
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1960, № 1 (15) (15 січ.) – 3, 4–9, 10 (22) (9 черв.), 10 (22) (23 черв.) – 12 (24) (16
лип.), 13 (25) (30 лип.), 13 (25) (18 серп.), 15–17 (28) (12 жовт.), 17 (28) (20 жовт.) – 19
(30) (29 груд.) (у нумерації є помилки).
281. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна
Могилів-Подільський і сільради с. Карлівки Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. –
Карлівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 10 (24 листоп.) – 1959 № 16 (27) (30 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1 (6 черв.) – 12 (31 груд.);
1959, № 1 (12) (2 лют.) – 14, 16;
1960 , № 1 (28) (11 листоп.), 2 (29) (10 берез.).
282. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Хмельницького
та Корчин. сільради Сколів. р-ну. – Корчин, 1957, 1959, 1960.
1957, № 9 (10 груд.), 10 (25 груд.);
1959, № 2 (17) (15 берез.);
1960, № 2 (20) (23 берез.), 3, 6, 7 (25) (5 груд.).
283. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Перемога» та
сільради с. Поташні Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Поташня, 1957–1960.
1957, № 1 (25 верес.) – 5 (22 груд.);
1958, № 1 (6) (19 лют.) – 10 (15) (21 листоп.); 1959,
№ 1 (16) (28 січ.) – 11 (26) (25 листоп.); 1960, № 1
(28) (14 січ.) – 3, 5–19 (44) (13 груд.).
284. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Першої кінної» с.
Сніжної Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Сніжна, 1957–1959.
1957, № 3 (23 груд.);
1958, № 1 (4) (14 лют.) – 6, 10–15 (18) (30 груд.) (у нумерації є помилки); 1959,
№ 6 (18) (13 лют.) – 21 (33) (9 груд.) (у нумерації є помилки).
285. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «40–річчя Жовтня»
та сільради с. М’якоходу Бершад. р-ну Вінниц. обл. – М’якохід, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 11 (23 верес.) – 1959 № 6 (32) (29 лип.) орган первин. парторганізації та
правління колгоспу «40–річчя Жовтня» с. М’якоходу Джулин. р-ну Вінниц. обл.

1957, № 11–15 (20 груд.);
1958, № 1 (16) (21 січ.), 2, 5–15 (26) (30 груд.); 1959,
№ 1 (27) (24 січ.) – 6, 14–17 (37) (18 груд.);
1960, № 1 (38) (б. д.) – 3 (40) (4 лют.), 4–12 (49) (19 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
286. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу та комсомол. орг.
артілі «Червоний партизан» [Дніпропетр. обл.]. – Губиниха, 1957–1960.
1957, № 1 (20 січ.) – 4 (6 лип.);
1958, № 1 (28 берез.) – 3, 7, 10–13–14 (20 груд.); 1959, №
1–2 (20 січ.) – 4, 7, 8, 11, 13,15 (31) (31 груд.); 1960, № 1
(30) (1 квіт.) – 5 (34) (17 вер.).
287. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Україна» с.
Черняхів Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Черняхів, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 22 (19 серп.) – 30 (30 груд.) орган парторганізації, правління
колгоспу «Вперед» та сільради с. Черняхова Кагарлиц. р-ну Київ. обл.; 1958 № 1 (31)
(11 січ.) – 1959 №1 (51) (10 січ.) орган парторганізації, правління колгоспу
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«Україна» та сільради с. Черняхова, Кагарлиц. р-ну Київ. обл.
1957, № 22–30;
1958, № 1–7, 9–15, 17, 18, 20 (50) (20 груд.);
1959, № 1, 3, 6, 7, 16 (66) (30 листоп.);
1960, № 2 (70) (26 січ.) – 4, 6, 7 (75) (18 квіт.), 7 (77) (16 квіт.), 10, 11–15,19 (90)
(20 листоп.).
288. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Україна» Черняхів.

сільради Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл. – Черняхівка, 1959, 1960.
1959, № 15 (15) (13 серп.), 18, 19, 21–28 (28) (23 груд.);
1960, № 1 (29) (3 січ.) – 4, 6, 8–14, 16–36 (64) (23 груд.).
289. Вперед [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червоний
Жовтень» с. Стави Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Стави, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (8 лют.) – 1958 № 17 (49) (18 жовт.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Червоний Жовтень» та сільради с. Ставів, Кагарлиц. р-ну Київ.
обл.
1957, № 6, 25–32 (2 груд.);
1958, № 1 (33) (18 січ.) – 21 (53) (18 груд.);
1959, № 1 (54) (3 січ.) – 4, 6, 7 (60) (18 квіт.);
1960, № 2 (72) (30 січ.) – 13 (83), 16, 17 (87) (22 листоп.).
290. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Калініна
Ананьїв. р-ну Одес. обл. – Долинське, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 серп.) – 5, 7, 8, 11, 13–14 (31 груд.);
1960, № 1 (19 берез.) – 5, 7–8 (22) (5 жовт.) (вал. нумерація з № 2).
291. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Дніпро»
Васютин. сільради Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – Васютинці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 24 (27) (18 жовт.) – 1958 № 26 (60) (14 жовт.) орган парторганізації
та правління колгоспу «Сталінський шлях» Васютин. сільради Іркліїв. р-ну Черкас.
обл.
1957, № 24–31 (34) (31 груд.);
1958, № 1 (35) (10 січ.) – 7, 9–24, 26;
1959, № 11 (77) (10 квіт.), 24–29 (95) (6 листоп.); 1960, № 13
(110) (12 лип.) – 15, 17–23 (120) (31 груд.). Прим.: У
листопаді 1959 р. Іркліївський район ліквідовано.
292. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря комунізму»

Василівки Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Василівка, 1958–1960.
1958, № 25 (65) (2 груд.), 26 (66) (16 груд.); 1959, № 1 (67) (15
січ.) – 7, 9, 10, 12–16 (82) (22 груд.); 1960, № 1 (83) (8 січ.) – 16
(98) (26 груд.).
293. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Горького
Рожнятівки Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Рожнятівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 берез.) – 11 (15 груд.);
1960, № 1 (12) (27 січ.) – 18 (19) (13 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
294. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. ХХ з‘їзду
КПРС Іллінец. р-ну Вінниц. обл. – Голики, 1958–1960.
1958, № 1 (15 квіт.) – 15 (26 груд.);
1959, № 2 (16) (23 січ.) – 7, 9, 11–15 (26) (31 груд.);
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1960, № 1 (41) (14 січ.), 3–13 (44) (16 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
295. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Дзержинського Рокитнів. р-ну Ровен. обл. – Борове, 1958.
1958, № 5 (23) (9 берез.), 9, 14, 15, 18 (36) (5 груд.).
296. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Жданова
Байраківки Вороновиц. р-ну Вінниц. обл. – Байраківка, 1957–1959.
1957, № 1 (25 лип.) – 5 (10 груд.); 1958, № 1 (6) (14 лют.) – 21 (26) (7
груд.);
1959, № 2 (29) (23 січ.) – 10, 12, 14, 15 (46) (7 верес.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
297. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Жданова
Довжок Джурин. р-ну Вінниц. обл. – Довжок, 1958.
1958, № 1 (20 берез.) – 18 (5 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джуринський район ліквідовано.
298. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Калініна
Маневиц. р-ну [Волин. обл.]. – Маневичі, 1958.
1958, № 1 (10) (14 берез.).
299. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Котовського
с. Тиврова Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Тиврів, 1958.
1958, № 1 (15 квіт.) – 4 (12 серп.).
300. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня с. Іванкова Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Іванків, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (19 жовт.) – 1958 № 5 (16 трав.) орган парторганізації та
правління артілі с. Іванкова Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 5–8 (29 груд.);
1958, № 1 (9) (20 січ.) – 11 (19) (27 груд.);
1959, № 1 (20) (21 січ.) – 11 (30) (1 груд.);
1960, № 1 (31) (29 січ.) – 14 (44) (30 листоп.).
301. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня, с. Шарки Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Шарки, 1960.
1960, № 1 (9 лют.) – 11, 13–28 (16 груд.).
302. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна
Адамівки Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Адамівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (24 квіт.) – 3 (3 черв.); 1959, № 1 (4) (21 берез.) – 9
(12) (31 жовт.).
303. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна
Шпендівки Узин. р-ну Київ. обл. – Шпендівка, 1957–1960.
1957, № 1 (5 лют.) – 30 (19 груд.);
1958, № 1 (31) (1 січ.) – 22 (53) (24 груд.);
1959, № 1 (54) (1 січ.), 3–19 (72) (17 груд.);
1960, № 1 (73) (26 січ.) – 16 (88) (17 груд.).
304. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Шевченка
Грушків. сільради депутатів трудящих [Кіровоград. обл.]. – Грушка, 1958–1960.
1958, № 1 (25 трав.), 3, 5–16 (29 груд.);
1959, № 1 (17) (17 січ.) – 31 (47) (31 груд.);
1960, № 1 (48) (11 січ.) – 15, 17–22, 24–26 (73) (31 груд.).
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305. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Щорса
Дунаєць Глухів. р-ну Сум. обл. – Дунаєць, 1959, 1960.
1959, № 31 (77) (6 листоп.); 1960, № 1 (82) (9 січ.) – 28
(109) (26 груд.).
306. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Перемога»
Голодьки Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Голодьки, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (1 січ.) – 11, 13, 15–19 (4 груд.);
1960, № 1 (20) (7 січ.) – 11 (30) (3 верес.), 11 (30) (17 верес.), 13–16 (35) (8 груд.).
307. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Червоний
прапор» Недригайлів. р-ну. – Недригайлів, 1957–1960.
1957, № 1 (15 січ.);
1958, № 1 (11) (7 берез.), 3 (13) (18 черв.);
1959, № 7 (23) (27 трав.) – 10 (26) (24 лип.);
1960, № 1 (28) (11 лют.) – 5 (32) (18 груд.).
308. Вперед [Текст] : орган парторганізації та правління Сотників. колгоспу ім.
Леніна Яготин. р-ну. – Сотниківка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (8 груд.) орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Яготин. р-ну.
1958, № 1, 2 (20 груд.);
1959, № 3 (1 січ.) – 9, 11–17, 19 (22 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (20) (1 січ.) – 13 (32) (19 лист.).
309. Вперед [Текст] : орган парторганізацій, правління колгоспу ім. Свердлова та
Самгород. сільради депутатів трудящих, Сквир. р-ну Київ. обл. – Самгородок, 1958–
1960. – Газ. виходить двічі на міс.
1958, № 1 (14) (12 лют.);
1959, № 6 (14) (4 черв.) – 14, 16 (24) (24 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (37) (5 січ.) – 14 (50) (22 листоп.).
310. Вперед [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня с. Куча Новоушиц. р-ну. – Куча, 1957–1960.
1957, № 1 (10 січ.) – 21 (17 груд.);
1958, № 3 (24) (16 берез.) – 9, 11–12, 15–18, 22 (17 січ.);
1959, № 1 (40) (6 січ.) – 17, 19–21 (60) (10 груд.);
1960, № 1 (61) (1 січ.) – 16 (76) (22 груд.).
Прим.:У 1958–1960 рр. у валовій нумерації є помилки.
311. Вперед [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім. Шевченка с.
Борсуки Новоушиц. р-ну. – Борсуки, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 5 (7 листоп.) орган первин. парт. орг. і правління колгоспу «Зоря
комунізму» с. Борсуки Новоушиц. р-ну.
1959, № 5;
1960, № 1 (6) (12 лют.) – 14, 16–17 (22) (30 верес.).
312. Вперед [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління Студениц. колгоспу
«Україна» Коростишів. р-ну. – Студениця, 1957–1960. – Виходить 15 і 30 числа.
Підзаг.: 1957 № 2 (3) (15 січ.) – 21 (23) (15 листоп.) орган первин. парт. орг. і
правління Студениц. колгоспу ім. Сталіна Коростишів. р-ну.
1957, № 2, 4, 21;
1958, № 1 (27) (15 січ.) – 2, 7–8, 10–16, 19–24 (50) (30 груд.);
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1959, № 1 (51) (15 січ.) – 3, 5, 7–9, 11, 12, 14, 15, 17–24 (74) (30 груд.);
1960, № 1 (75) (15 січ.) – 24 (98) (30 груд.).
313. Вперед [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу «Більшовик»
Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – Чорнобай, 1958–1960. – Виходить двічі на міс.
1958, № 9 (30) (5 трав.), 15 (36) (20 лип.);
1959, № 11 (57) (17 черв.), 14, 17, 18, 20 (66) (28 листоп.);
1960, № 11 (78) (18 жовт.) – 12 (79) (17 листоп.).
314. Вперед [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. Калініна
Дубової Літин. р-ну Вінниц. обл. – Дубова, 1958–1960.
1958, № 1 (14 квіт.) – 15 (26 груд.); 1959, № 1 (16) (20
січ.) – 13, 17 (31) (4 груд.); 1960, № 1 (32) (6 січ.) – 20
(51) (14 груд.).
315. Вперед [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. Куйбишева
Слободи–Шаргородської [Вінниц. обл.]. – Слобода–Шаргородська, 1957–1960.
1957, № 1 (5 квіт.) – 8, 10–18 (20 листоп.); 1958, № 1 (19) (1 січ.) – 4, 6–22 (40) (20
груд.); 1959, № 1 (41) (25 лют.) – 12 (52) (5 груд.);
1960, № 1 (53) (1 січ.) – 6 (58) (7 квіт.), 6 (58) (1 трав.), 8–14 (66) (17 груд.).
316. Вперед [Текст] : орган первин. парт. та профспілк. орг. радгоспу ім. Карла
Маркса Жовтн. р-ну Миколаїв. обл. – Миколаїв, 1960. – Виходить двічі на міс.
1960, № 6 (52) (30 квіт.) – 9, 12 (58) (4 груд.).
317. Вперед : орган первин. парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна с.
Йосипівки Ново-Миргород. р-ну. – Йосипівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (11 січ.) – 1959 № 8 (38) (26 жовт.) орган первин. парторганізації
правління колгоспу ім. Калініна с. Йосипівки, Златопіл. р-ну.
1957, № 2–9, 11–21 (12 груд.); 1958, № 1 (24 квіт.) – 4 (6 черв.);
1959, № 5 (35) (24 лип.) – 10 (40) (25 груд.); 1960,
№ 2 (42) (9 лют.), 3, 5, 7–19 (59) (16 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Златопільський район ліквідовано. Село Йосипівку
передано до Ново-Миргородського району Кіровоградської області.
318. Вперед [Текст] : орган первин. парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна і Мощен. сільради Гайворон. р-ну Кіровоград. обл. – Мощене, 1958, 1959.
1958, № 3 (3 лип.) – 7 (4 верес.);
1959, № 11 (20) (30 жовт.).
319. Вперед [Текст] : орган первин. парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та сільради с. Миляновичі Турійс. р-ну Волин. обл. – Миляновичі, 1957–1960.

Підзаг.: 1957 № 12 (12) (10 верес.) – 1959 № 15 (46) (18 верес.) орган первин.
парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна та сільради с. Миляновичі Луків.
р-ну Волин. обл.
1957, № 12–14, 18 (18) (25 груд.);
1958, № 2 (20) (28 берез.) – 7, 10–12 (30) (2 груд.);
1959, № 1 (32) (1 січ.) – 11, 13, 15–18 (49) (31 груд.);
1960, № 2 (51) (29 лют.) – 4 (53) (1 трав.).
Прим.: У вересні 1959 р. Луківський район ліквідовано.
320. Вперед [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу «8
березня» Горохів. р-ну Волин. обл. – Горохів, 1957, 1959.
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Підзаг.: 1957 № 1 (21 січ.) орган правління та парторганізації колгоспу ім.
Булганіна Горохів. р-ну.
1957, № 1;
1959, № 2 (14) (24 лют.).
321. Вперед [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу ім.
Борканюка Хуст. р-ну. – Хуст, 1957–1959.
1957, № 1 (7 листоп.);
1958, № 2 (9 січ.) – 15 (16) (5 листоп.);
1959, № 1 (17) (12 лют.) – 6 (22) (6 листоп.).
322. Вперед [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу ім.
Жданова Чорнухин. р-ну Полтав. обл. – [Чорнухи], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (2) (4 лип.) – 12 (13) (7 листоп.) орган первин. парт. орг.,
правління колгоспу ім. Жданова та Чорнус. сільради депутатів трудящих.
1957, № 2–16 (17) (25 груд.);
1958, № 1 (18) (1 січ.)–20, 29 (46) (15 груд.);
1959, № 1 (47) (1 січ.) – 2, 5–20, 22–28 (74) (15 груд.);
1960, № 1 (75) (1 січ.) – 17, 19–26 (101) (13 груд.) (у поточ. та вал. нумераціях є
помилки).
Прим.: У газеті Чорнусинський район, треба – Чорнухинський.
323. Вперед [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг. колгоспу «Росія»
Великоолександрів. р-ну. – [Нова Кам’янка], 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.), 3–8 (18 трав.);
1958, № 2 (16) (26 черв.) – 3 (17) (13 верес.);
1959, № 3 (20) (7 лип.) – 6 (23) (20 верес.);
1960, № 2 (25) (30 серп.) – 7 (30) (29 груд.).
324. Вперед [Текст] : орган Рафалів. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Рафалівка, 1956–1958.
1956, № 1 (985) (1 січ.) – 104 (1086) (27 груд.);
1957, № 1 (1087) (1 січ.) – 35, 37–78, 80–104 (1191) (29 груд.);
1958, № 1 (1192) (1 січ.) – 104 (1294) (28 груд.).
Дод.: 1957 Вперед : спец. вип. див. № 330.
Прим.: У 1959 р. на № 10 (1301) від 1 лютого видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
325. Вперед [Текст] : орган Ровеньков. райкома Коммунист. партии Украины
райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Ровеньки, 1956–1960. – Газ. выходит
трижды в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (5939) (1 янв.) – 1958 № 29 (6279) (7 марта) орган Ровеньков.
райкома Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
1956, № 1–112, 114, 116–138, 140–156 (6094) (30 дек.);
1957, № 1 (6095) (1 янв.) – 4, 7–21, 23–25, 27–156 (6250) (29 дек.);
1958, № 1 (6251) (1 янв.) – 83, 85–128, 130–154 (6404) (28 дек.); 1959,
№ 1 (6405) (1 янв.) – 50, 53–150 (6554) (26 дек.); 1960, № 1 (6556) (1
янв.) – 152 (6707) (29 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3078.
326. Вперед [Текст] : орган Роздільнян. райкому КП України та райради депутатів
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трудящих Одес. обл. – Роздільна, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956, № 1 (3802) (1 січ.) – 138 (3939) (21 листоп.) Роздільнянський
колгоспник. 1956, № 1–5, 7–74, 76–155 (3956) (30 груд.); 1957, № 1 (3957) (1 січ.) –
154 (4110) 929 груд.); 1958, № 1 (4111) (1 січ.) – 155 (4265) (28 груд.); 1959, № 1
(4266) (1 січ.) – 153 (4423) (29 груд.); 1960, № 1 (4424) (1 січ.) – 154 (4578) (29
груд.).
Дод.: 1959 Вперед : спец. вип. див. № 331.
327. Вперед [Текст] : орган Рудків. РК Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Львів. обл. – Рудки, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1372) (1 січ.) – 1960 № 28 (2049) (5 берез.) Нове життя. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1959 № 61 (1927) (22 трав.) орган Рудків. РК Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–13, 15–156 (1558) (30 груд.);
1957, № 1 (1558) (1 січ.) – 154 (1711) (29 груд.);
1958, № 1 (1712) (1 січ.) – 155 (1866) (31 груд.);
1959, № 1 (1867) (1 січ.) – 156 (2021) (29 груд.);
1960, № 1 (2022) (1 січ.) – 24, 26–28–49, 51–66, 68–139, 142–155 (2176) (31 груд.).
Дод.: 1956 Нове життя : листівка див. № 4361; 1958–1960 Літературна сторінка
див. № 3343, № 3667.
328. Вперед [Текст] : орган Сум. РК Комуніст. партії України та райради депутатів
трудящих Сум. обл. – Суми, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1092) (1 січ.) – 109 (1800) (19 жовт.) За сталінський урожай.
1956, № 1–50, 52–109;
1957, № 1 (1831) (1 січ.) – 128, 130–153 (1973) (28 груд.);
1958, № 1 (1977) (1 січ.) – 156 (2132) (28 груд.);
1959, № 1 (2133) (1 січ.) – 117, 119, 121–156 (2287) (29 груд.);
1960, № 1 (2288) (1 січ.) – 26, 29, 31–35, 38–61, 63–73, 75–90, 93 – 112, 114–137,
139–154, 156 (1843) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Молодіжна сторінка див. № 4238, № 4242; 1957, 1958, 1960
Літературна сторінка див. № 3344.
Вперед. – Погреби див. № 256.
329. Вперед [Текст] : спец. вип. : орган Єланец. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Єланець, 1957.
1957, № 1 (12 лип.).
330. Вперед [Текст] : спец. вип. : орган Рафалів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Рафалівка, 1957.
1957, № 1 (5 квіт.) – 3 (23 лип.).
331. Вперед [Текст] : спец. вип. : орган Роздільнян. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Роздільна, 1959.
1959, [б. N.] (12 січ.).
Вперед до комунізму. – Буша див. № 1394.
332. Вперед до комунізму [Текст] : листівка : орган Садгір. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Садгора, 1957–1959.
1957, [б. N.] (28 лют.);
1958, [б. N.] (20 берез.) – [б. N.] (11 черв.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (9 берез.), [б. N.] (8 квіт.).
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333. Вперед до комунізму [Текст] : листівка : орган Шевченків. РК КП України
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Шевченкове, 1958.
1958, [б. N.] (8 черв.) – [б. N.] (9 жовт.) [5 вип.].
334. Вперед до комунізму [Текст] : орган Могилів-Поділ. міськкому КП України,
райради та міськради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Могилів-Подільський,
1956–1960.
1956, № 1 (4388) (1 січ.) – 27, 29–156 (4541) (30 груд.);
1957, № 1 (4542) (1 січ.) – 154 (4693) (29 груд.);
1958, № 1 (4695) (1 січ.) – 119, 121–154 (4863) (28 груд.);
1959, № 1 (4863) (1 січ.) – 155 (5027) (31 груд.);
1960, № 1 (5028) (5 січ.) – 96, 98–154 (5182) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3334; 1957, 1960 Комсомольсько–
молодіжна сторінка див. № 2377.
335. Вперед до комунізму [Текст] : орган Ново-Архангел. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – НовоАрхангельськ, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2641) (1 січ.), 4–16, 18–46, 48–104 (2744) (27 груд.);
1957, № 1 (2745) (1 січ.) – 46, 48–55, 57–105 (2849) (29 груд.);
1958, № 1 (2850) (1 січ.) – 103, 105–148, 150, 151, 153–156 (3004) (28 груд.);
1959, № 1 (3005) (1 січ.) – 156 (3160) (29 груд.);
1960, № 1 (3161) (1 січ.) – 156 (3356) (27 груд.).
Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 3335; 1957 Молодіжна сторінка див.
№ 4237.
336. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Жовтень» Опішнян. селищради Опішнян. р-ну Полтав. обл. – [Міські Млини];
[Опішня], 1957– 1960.
Підзаг.: 1957 № 17 (21 верес.) – 1959 № 3 (41) (21 трав.) орган парт. орг. і
правління колгоспу «Жовтень» Місько-Млинян. сільради, Опішнян. р-ну Полтав. обл.
1957, № 17–20 (21 жовт.);
1958, № 3 (25 берез.) – 9, 11–15 (38) (5 груд.);
1959, № 1 (39) (1 січ.) – 11, 13 (51) (28 груд.);
1960, № 1 (52) (31 січ.) – 13, 15–16 (67) (27 груд.).
Прим.: У газетах за 1957–1960 рр. у поточній та валовій нумерації є помилки.
337. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. К.
Лібкнехта Одес. р-ну Одес. обл. – Одеса, 1959, 1960.
1959, № 17 (4 груд.) – 19 (30 груд.);
1960, № 1 (20) (6 січ.) – 15, 17–36 (55) (31 груд.).
338. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Сталіна Заліщиц. р-ну. – Заліщики, 1959.
1959, № 5 (21) (5 черв.) – 6 (22) (25 черв.).
339. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Радянська Україна» с. Глибочка Тальнів. р-ну Черкас. обл. – Глибочок, 1957–1960.
1957, № 18 (24 верес.), 20 – 21 (7 листоп.);
1958, № 2 (26) (31 січ.) – 14, 16, 18, 20–21 (44) (15 груд.);
1959, № 1 (45) (1 січ.), 16–20 (64) (18 груд.);
1960, № 1 (65) (1 січ.) – 20 (84) (23 груд.).
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340. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Чкалова,
Ново-Олександрів. сільради, Сахновщин. р-ну Харків. обл. – Новоолександрівка,
1956–1960.
1956, № 1 (20 листоп.), 3, 4 (23 груд.);
1957, № 2 (3 груд.) – 21, 23–34 (23 листоп.);
1958, № 5 (38) (3 січ.) – 29, 31–33 (65) (19 листоп.) – 3 (68) (27 груд.);
1959, № 4 (69) (3 січ.) – 32 (97) (14 листоп.), 1 (98) (24 листоп.) – 3 (100) (23 груд.);
1960, № 1 (119) (10 груд.) – 2, 4 (101) (3 січ.), 6–7, 9–21 (118) (5 листоп.). Прим.: У
1958–1960 рр. у валовій нумерації є значні помилки.
341. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Вперед
до комунізму» Погребняків. сільради Оболон. р-ну. – Погребняки, 1957–1960.
1957, № 1 (22 берез.) – 8 (7 листоп.);
1958, № 1 (9) (1 січ.) –6 (14) (7 листоп.) ;
1959, № 1 (15) (8 квіт.) – 11 (24) (24 груд.);
1960, № 1 (25) (26 січ.) – 11 (35) (30 листоп.).
342. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Дзержинського Овідіопол. р-ну Одес. обл. – Овідіополь, 1957–1960.
1957, № 3 (15 лип.) – 9 (13 груд.);
1958, № 1 (30 січ.) – 9 (10 груд.);
1959, № 1 (20 січ.) – 12 (23 груд.);
1960, № 1 (20 січ.) – 6, 9, 12, 14–16, 18–19, 21, 24 (31 груд.).
Прим.: У газетах за 1958–1960 рр. відсутня валова нумерація, у поточній нумерації
є помилки.
343. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Калініна та сільради депутатів трудящих с. Паланки Уман. р-ну Черкас. обл. –
Паланка, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
1957, № 14 (27 верес.) – 20 (25 груд.);
1958, № 1 (21) (13 січ.), 3–22 (40) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (41) (28 верес.) – 17 (67) (22 груд.);
1960, № 2 (69) (17 січ.) – 6, 9–16, 18 (85) (30 груд.).
344. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Перше
травня» Скалат. р-ну. – [Старий Скалат], 1956–1960.
1956, № 1 (3 груд.) – 2 (14 груд.);
1957, № 4 (15 лют.) – 7, 9–15 (13 груд.);
1958, № 1 (16) (10 лют.) – 2, 15 (13 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (7 лют.), 11, 17, 23 (28 серп.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (25) (23 черв.).
345. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Ізюм. р-ну Харків. обл. – Ізюм, 1959, 1960.
Періодичн.: 1959 № 1 (6 лип.) – 8 (26 жовт.) газ. виходить тричі на міс.
1959, № 1–5, 8;
1960, № 1 (17) (16 січ.) – 14 (30) (9 серп.).
346. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна селища Глобино Глобин. р-ну Полтав. обл. – Глобине, 1958–1960.
1958, № 1 (49) (1 січ.), 4–14 (48) (25 груд.) (у нумерації та датах є помилки);
1959, № 1 (49) (1 січ.) – 17 (65) (23 груд.);
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1960, № 2 (67) (20 січ.) – 14 (79) (14 груд.).
347. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Черняхівського с. Вербової Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Вербова, 1959, 1960.
1959, № 1 (27 берез.) – 13 (30 груд.);
1960, № 1 (14) (13 січ.) – 23 (36) (20 груд.).
348. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Росія»
Маньків. р-ну Черкас. обл. – [Маньківка], 1960.
1960, № 4 (12) (12 берез.) – 8, 11–17, 19 (27) (23 груд.).
349. Вперед до комунізму [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Глобин. цукрокомбінату, Глобин. р-ну Полтав. обл. – Глобине, 1960.
1960, № 1 (7 квіт.) – 9, 11–18 (20 груд.) (у нумерації є помилки).
350. Вперед до комунізму [Текст] : орган партбюро та правління колгоспу
«Радянська Україна», Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Геронимівка], 1959, 1960.
1959, № 13 (17) (11 верес.) – 15 (19) (8 жовт.);
1960, № 1 (22) (29 січ.) – 7, 9–11, 13–16, 18–22 (43) (14 груд.).
351. Вперед до комунізму [Текст] : орган парткому та правління колгоспу ім.
Калініна Вищедубечан. р-ну Київ. обл. – Вища Дубечня, 1959, 1960.
1959, № 1 (15 серп.), 3 (4 груд.);
1960, № 4 (8) (16 лип.) – 8 (12) (26 жовт.).
352. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Коцюбинського с. Великий Остріжок Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Великий Остріжок,
1957–1960.
1957, № 1 (30 лип.) – 3 (20 верес.);
1958, № 1 (4) (3 лют.) – 14 (17) (12 груд.);
1959, № 1 (18) (15 січ.) – 13 (30) (28 верес.);
1960, № 2 (33) (10 берез.), 4, 10–17, 20, 21 (52) (24 груд.).
353. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Шевченка м. Городище Городищен. р-ну Черкас. обл. – Городище, 1957–1960.
1957, № 22 (24) (30 верес.) – 27 (28) (5 груд.);
1958, № 1 (30) (1 січ.) – 27 (56) (1 груд.);
1959, № 1 (58) (6 січ.) – 2, 4, 6–19, 21–23, 26–27 (84) (16 груд.);
1960, № 1 (85) (1 січ.) – 5, 7–9, 11–29 (113) (28 груд.) (у нумерації є помилки).
354. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Вперед» с. Сьомаки Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Сьомаки, 1959, 1960.
1959, № 1(12 серп.) – 3, 5–10 (25 груд.); 1960, № 1 (11) (14 січ.) – 13 (23) (12
груд.).
355. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Дружба» с. Байківки Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Байківка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (25 груд.) – 1959 № 1 (2) (31 січ.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Сталіна с. Байківки Калинів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1;
1959, № 1, 2, 4–9, 11– 20 (21) (30 груд.);
1960, № 2 (23) (27 січ.) – 7, 11–15, 17, 12 (40) (17 груд.) (у нумерації є помилки). 356.
Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Ілліча та
сільради с. Хоньківець Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Хоньківці,
1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (7 листоп.) – 1958 № 15 (21) (7 черв.) орган парт. орг. і правління
артілі ім. Калініна с. Хоньковець Яришів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–6, 9 (15) (27 берез.) (у вал. нумерації і датах є помилки);
1958, № 1 (7) (7 січ.) – 16, 18–28 (34) (12 груд.);
1959, № 1 (35) (15 січ.) – 19 (53) (19 груд.);
1960, № 1 (54) (9 січ.) – 19 (72) (31 груд.).
Прим.: У червні 1958 р. Яришівський район ліквідовано, натомість утворено
Могилів-Подільський район.
357. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Петровського Печеніз. селищради Печеніз. р-ну. – Печеніги, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 лют.) – 1958 № 6 (17) (7 серп.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. 1 Травня Печеніз. селищради Печеніз. р-ну.
1957, № 1–4, 6–11 (11 груд.);
1958, № 1 (12) (24 січ.) – 4, 6;
1959, № 1 (18) (6 черв.), 3–8 (25) (6 листоп.).
358. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Свердлова Олександрів. сільради Олександрів. р-ну. – Олександрівка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 16 (12 верес.) – 1958 № 5 (29) (16 берез.) орган парторганізації
правління колгоспу ім. Свердлова Ворошилов. сільради, Олександрів. р-ну.
1957, № 16–24 (25 груд.); 1958, № 1 (25) (1 січ.) – 17, 19–21 (45) (31 груд.);
1959, № 1 (43) (14 трав.) – 8 (50) (17 груд.).
359. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Біляни Чернів. р-ну Вінниц. обл. – Біляни, 1957–1960. – Газ. виходить раз
на декаду.
1957, № 1 (6 серп.) – 12 (23 груд.);
1958, № 1 (13) (24 січ.) – 17 (29) (26 груд.);
1959, № 1 (30) (16 січ.) – 20 (49) (23 груд.);
1960, № 1 (50) (9 січ.) –10, 12–22 (70) (13 груд.).
360. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» с. Борщагівки Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Борщагівка, 1959,
1960.
1959, № 1 (13 серп.) – 7 (19 груд.);
1960, № 1 (8) (12 січ.) – 9 (16) (7 листоп.).
361. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Жданова та сільради с. Осіївки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Осіївка, 1957–1959.
1957, № 1 (25 верес.) – 4 (7 листоп.);
1958, № 1 (5) (19 лют.) – 15, 17–19 (23) (12 груд.);
1959, № 1 (25) (7 січ.) – 4, 6, 8–14, 16 (40) (31 груд.).
362. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна с. Русанів Бровар. р-ну Київ. обл. – Русанів, 1956–1959.
1956, № 1 (22 груд.);
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 8, 10–13, 15–20, 23–26, 28–33 (25 груд.);
1958, № 1 (34) (11 січ.) – 4, 6–18, 20–36 (69) (31 груд.);
1959, № 1 (70) (9 січ.) – 9, 11–27 (96) (31 груд.).
Дод.: 1958 [б. N] (1 січ.); [б. N.] (5 лип.) – листівка; 1958 № 21 (54) (20 липня) –
спец. вип.
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363. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Суворова та сільради с. Тиманівки Тульчин. р-ну. – Тиманівка, 1957–1960.
1957, № 1 (28 черв.) – 15 (31 груд.);
1958, № 1 (16) (23 лют.) – 4, 8–14, 16–22 (37) (11 груд.);
1959, № 1 (38) (23 січ.) – 3, 5–13, 16–19 (56) (10 груд.);
1960, № 1 (57) (19 січ.) – 7 (63) (30 квіт.).
364. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» с. Стадниці Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Стадниця, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (22) (28 січ.) – 6 (36) (31 лип.) орган парторганізації, правління
колгоспу с. Стадниці Вінниц. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 2–14, 16, 17 (37) (8 серп.);
1959, № 10 (57) (20 квіт.) – 31 (78) (29 груд.);
1960, № 1 (79) (15 січ.) – 28 (106) (8 груд.).
365. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Ілліча с. Вільна Тарасівка Білоцерків. р-ну Київ. обл. – Вільна Тарасівка, 1959.
1959, № 1 (1 квіт.) – 5, 7–20 (15 груд.).
366. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Дзержинського Пантазіїв. сільради Новопраз. р-ну. – Пантазіївка, 1957–1960.
1957, № 21 (25 верес.) – 23, 28, 29 (15 груд.);
1958, № 6 (36) (25 серп.), 7, 11 (41) (29 жовт.);
1959, № 3 (45) (25 січ.), 7, 8, 10–17, 19–23, 25, 27–30 (72) (15 груд.);
1960, № 1 (73) (1 січ.) – 3, 5–29 (101) (25 листоп.).
367. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Верхівки Бар. р-ну Вінниц. обл. – Верхівка, 1959, 1960.
1959, № 1(19 черв.) – 4, 6–12 (21груд.);
1960, № 1 (13) (13 січ.), 3, 6–18 (30) (28 листоп.) (у нумерації є помилки).
368. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Шевченка с. Копистирина Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Копистирин, 1958–1960.
1958, № 1 (10 черв.) – 10 (17 груд.);
1959, № 1 (11) (6 січ.) – 14–15 (24–25) (17 груд.);
1960, № 1 (26) (25 січ.) – 9 (34) (12 груд.).
369. Вперед до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління Черняхів.
артілі «Заповіти Леніна» Яготин. р-ну. – Черняхівка, 1958–1960.
1958, № 1 (17 груд.), 2 (27 груд.);
1959, № 3 (21 січ.) – 12 (17 груд.);
1960, № 1 (13) (1 січ.) – 10 (22) (8 груд.).
370. Вперед до комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
ім. Дзержинського с. Миньківці Андрушів. р-ну. – Міньківці, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 трав.) – 4, 6–9 (20 груд.);
1960, № 1 (10) (20 січ.) – 12 (21) (30 груд.).
371. Вперед до комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. Шевченка с. Костюківки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Костюківка, 1958–
1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (6 серп.) – 1959 № 7 (14) (31 серп.) орган первин. парторганізації
та правління колгоспу ім. Шевченка с. Костюківки Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1, 4–7 (17 груд.);
1959, № 1 (8) (10 лют.) – 7;
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1960, № 1 (10) (9 січ.), 2 (11) (27 січ.), 2 (28) (9 берез.) – 4, 6–17 (26) (9 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
372. Вперед до комунізму [Текст] : орган Садгір. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Садгора, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1099) (1 січ.) – 1957 № 103 (1304) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1202) (27 груд.);
1957, № 1 (1203) (1 січ.) – 103;
1958, № 1 (1305) (1 січ.) – 119 (1432) (28 груд.);
1959, № 1 (1433) (1 січ.) – 68, 70–152 (1584) (29 груд.);
1960, № 1 (1585) (1 січ.) – 85, 87–153 (1737) (27 груд.).
Дод.: 1957–1959 Вперед до комунізму : листівка див. № 332.
373. Вперед до комунізму [Текст] : орган Синельників. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Синельникове, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3994) (1 січ.) – 155 (4148) (30 груд.);
1957, № 1 (4149) (1 січ.) – 153 (4301) (29 груд.);
1958, № 1 (4302) (1 січ.) – 154 (4455) (31 груд.);
1959, № 1 (4456) (4 січ.), 2, 4–152 (4607) (29 груд.);
1960, № 1 (4608) (1 січ.) – 154 (4761) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3336.
374. Вперед до комунізму [Текст] : орган Шевченків. РК КП України і райради
депутатів трудящих Харків. обл. – Шевченкове, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2474) (1 січ.) – 1958 № 83 (2764) (15 жовт.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–5, 7–48, 50–55, 58–104 (2577) (27 груд.);
1957, № 1 (2577) (1 січ.) – 31, 33–71, 73–104 (2681) (29 груд.);
1958, № 1 (2682) (1 січ.) – 70, 72–113 (2794) (28 груд.);
1959, № 1 (2795) (4 січ.) – 152 (2946) (26 груд.);
1960, № 1 (2948) (1 січ.) – 22, 24–86, 88–110, 112–153 (3100) (29 груд.).
Дод.: 1958 Вперед до комунізму : листівка див. № 333; 1958 Вперед до комунізму :
спец. вип. див. № 375.
375. Вперед до комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Шевченків. РК КП України
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Шевченкове, 1958.
1958, [б. N.] (7 серп.).
376. Вперед к коммунизму [Текст] : [листовка] : орган Арцыз. райкома КП Украины

райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Арцыз, 1956, 1957.
1956, [б. N.] (13 февр.) – [б. N.] [10 авг.] [5 вип.];
1957, [б. N.] (11 апр.) – [б. N.] (20 окт.) [6 вип.].
377. Вперед к коммунизму [Текст] : орган Арцыз. райкома КП Украины и район.
Совета депутатов трудящихся Одес. обл. – Арцыз, 1956–1960.
1956, № 1 (1007) (1 янв.) –33, 35–37, 39–58, 60–101, 103, 104 (1110) (27 дек.);
1957, № 1 (1111) (1 янв.) – 16, 18–30, 32, 33, 35, 37–105 (1215) (28 дек.);
1958, № 1 (1216) (1 янв.) – 82, 84–153 (1368) (28 дек.);
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1959, № 1 (1369) (1 янв.), 3–31, 33–68, 78–153 (1523) (29 дек.);
1960, № 1 (1522) (1 янв.) – 50, 52–65, 67–154 (1675) (29 дек.).
Дод.: 1956 Вперед к коммунизму : [листовка] див. № 376; 1956 Вперед к
коммунизму : спец. вип. : дневник див. № 382; 1956 Вперед к коммунизму : спец. вып.
выезд. редакции газ. по колхозу им. Хрущева див. № 381; 1956 Вперед к коммунизму :
спец. убороч. вып. див. № 384; 1957 Вперед к коммунизму : спец. вып. див. № 383;
1958–1960 Литературная страница див. № 3076.
378. Вперед к коммунизму [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
им. Котовского Котов. р-на Одес. обл. – Большой Фонтан, 1959, 1960.
1959, № 2 (19 июля), 5, 7–8, 12 (29 окт.);
1960, № 8 (25) (22 марта) – 30 (47) (7 нояб.).
379. Вперед к коммунизму [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Родина» [Свердлов. р-на Луган. обл.]. – Бирюково, 1958, 1959.
1958, № 1 (14 сент.) – 10 (18 дек.);
1959, № 1 (10) (12 янв.) – 5, 7, 9–21 (30) (30 сент.).
380. Вперед к коммунизму [Текст] : орган Роздольнен. РК КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Роздольное, 1956–1960. – Газ. выходит
трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (1904) (1 янв.) – 1957 № 103 (2109) (29 дек.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–16, 18–34, 36–104 (2007) (27 дек.);
1957, № 1 (2008) (1 янв.) – 3, 5–78, 80–87, 89–103;
1958, № 1 (2110) (1 янв.) – 23, 25–49, 51–79, 81–91, 93–103, 105–118 (2225) (28 дек.);

1959, № 1 (2296) (1 янв.) – 48, 50–153 (2379) (29 дек.);
1960, № 1 (2381) (5 янв.) – 155 (2535) (30 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3077.
381. Вперед к коммунизму [Текст] : спец. вып. выезд. ред. газ. по колхозу им.
Хрущева : орган Арцыз. райкома КП Украины и райсовета депутатов трудящихся
Одес. обл. – Арцыз, 1956.
1956, № 1 (14 февр.).
382. Вперед к коммунизму [Текст] : спец. вып. : дневник : орган Арцыз. райкома
КП Украины и район. Совета депутатов трудящихся Одес. обл. – Арцыз, 1956.
1956, № 1 (11 дек.) – 7 (24 дек.).
383. Вперед к коммунизму [Текст] : спец. вып. : орган Арцыз. райкома КП
Украины и район. Совета депутатов трудящихся Одес. обл. – Арцыз, 1957.
1957, № 9–10 (17 февр.).
384. Вперед к коммунизму [Текст] : спец. убороч. вып. : орган Арцыз. райкома
КП Украины и район. Совета депутатов трудящихся Одес. обл. – Арцыз, 1956.
1956, № 2 (13 июня) – 5 (17 июня).
385. Всенародна Будова [Текст] : [листівка] : орган парткому, об’єднаного
будкому і Ордена Леніна буд.-монтаж. упр. «Дніпробуд» . – Нова Каховка, 1956.
1956, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (5 груд.) [9 вип.].
386. Всенародна Будова [Текст] : орган парткому, об’єднаного будкому і Ордена
Леніна буд.-монтаж. упр. «Дніпробуд». – Нова Каховка, 1956–1958.
1956, № 1 (1539) (1 січ.) – 16, 19–26, 28–89, 93–119, 121–153 (1691) (29 груд.);
1957, № 1 (1692) (1 січ.) – 5, 7–153 (1844) (28 груд.);
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1958, № 1 (1845) (1 січ.) – 13 (1857) (30 січ.).
Дод.: 1956 Всенародна Будова : [листівка] див. № 385; 1956–1958 Літературна
сторінка див. № 3345.
Прим.: З 8 лютого 1958 р. замінено на газету «Електро-машинобудівник» див.
640. До 21 травня 1957 р. газета паралельно виходила російською мовою див.
388.
387. Всенародная стройка [Текст] : [листовка]: орган парткома, объединен.
постройкома и Ордена Ленина строит. монтаж. упр. «Днепрострой». – Новая
Каховка, 1956.
1956, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (12 мая) [3 вип.].
388. Всенародная стройка [Текст] : орган парткома, объединен. постройкома
Ордена Ленина строит. монтаж. упр. «Днепрострой». – Новая Каховка, 1956, 1957.
1956, № 1 (1539) (1 янв.) – 146, 148–153 (1691) (29 дек.);
1957, № 2 (1693) (4 янв.) –23, 29–35, 37–56, 58, 59 (1750) (18 мая).
Дод.: 1956 Всенародная стройка : [листовка] див. № 387; 1956, 1957 Литературная
страница див. № 3080.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 386. З травня 1957
р. газета виходить тільки українською мовою.
389. Вугільник Олександрії [Текст] : орган партбюро, шахткому і адмін. Байдаків.
вуглерозрізу. – Олександрія, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (30 січ.) – 1960 № 8 (159) (25 лют.) орган парт., профспілк.,
комсомол. орг. та упр. Байдаків. вуглерозрізу м. Олександрії.
1957, № 1, 5–49 (31 груд.);
1958, № 1 (50) (7 січ.) – 51 (100) (30 груд.);
1959, № 1 (101) (6 січ.) – 51 (151) (31 груд.);
1960, № 1 (152) (5 січ.) – 48 (199) (31 груд.).
390. Вяца ноуэ [Текст] : органул комитетулуй районел ал ПК дин Украина ши
Советулуй де депутаць ай оамевилор мунчий дин районул Бородино, режиуня Одеса. –
Бородіно, 1958–1960. – Мова вид.: заг, підзаг. і текст. – молдав. мовою.
1958, № 3 (94) (25 июля) – 149 (1237) (19 деч.);
1959, № 3 (1244) (7 ян.), 4, 6, 8–39, 41–48, 50, 51, 54–65, 68–95, 97–107, 110, 111,113–

129, 131, 133, 135–137, 139–141, 143, 145, 146, 148–151 (1392) (29 деч.);
1960, № 1 (1396) (1 ян.) – 6, 8–14, 16–28, 30–39, 41–46, 50, 53–61, 63–66, 68, 69, 71,
73–82, 84–86, 88–92, 94–96, 98–100, 102–109, 111–115, 117–121, 124, 127–142, 145–155
(1550) (31 деч.).
Дод.: 1958–1960 Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] див. № 4430.
Прим.: Паралельно виходить російською мовою див. № 4355.
391. Вяца ноуэ [Текст] : органул организацией де партид, кырмуирий колхозулуй
«Киров» ши ал комитетулуй ымплинторал Советулуй сэтеск Карапчів. – Карапчів,
1958, 1959. – Мова вид.: заг, підзаг. і текст – молдав. мовою.
1958, № 1 (1) (1 априлие) – 10 (9) (6 ноембрие) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (12) (27 фебруарие) – 8 (19) (7 ноембрие) (у нумерації є помилки).
392. Вяца ноуэ [Текст] : органул организаций де партид, кырмуирий колхозулуй
«Советский пограничник» ши ал комитетулуй екзекутив сэтеск Тырнаука. – Тернавка;
Дяківці 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (3) (19 януар) – 1959 № 1 (21) (12 фебруарие) органул организацией
де партид, кырмуирий колхозулуй «Советский пограничник» ши ал комитетулуй
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екзекутив ал Советулуй сэтеск дин с. Дяковцы; 1959 № 4 (24) (30 априлие) – 7 (27) (13
септембрие) органул организацией де партид, кырмуирий колхозулуй «Советский
пограничник» ши комитетолор екзекутиве ал Советелор сэтешть Дяковыцы ши
Тырнаука. – Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – молдав. мовою.
1958, № 2–4, 6–7, 9 (19) (27 ноембрие);
1959, № 1, 4, 6–7;
1960, № 3 (30) (26 юние).
393. Вяца ноуэ [Текст] : органул организацией де партид ши ал кырмуирий
колхозулуй Жданов дин районул Новоселица, режиуня Чернэуць. – Маршенці, 1959.
– Мова вид.: заг, підзаг. і текст. – молдав. мовою.
1959, № 18 (22 септембрие).
394. Гвардієць праці [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та упр. шахти 4–6
тресту «Первомайськвугілля». – Карбоніт, 1957–1960.
1957, № 1 (21 лют.) – 45 (24 груд.);
1958, № 1 (46) (1 січ.) – 22, 24–47, 49–53 (98) (30 груд.);
1959, № 1 (99) (6 січ.) – 22, 29–52 (150) (29 груд.);
1960, № 1 (151) (10 січ.) – 52 (202) (30 груд.).
395. Гірник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін. шахти № 3
«Великомостівська». – Межиріччя, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (28 лют.) – 1959 № 35 (131) (8 верес.) орган парт., профспілк.
орг. та адмін. буд.. упр. № 1 комбінату «Укрзахідшахтобуд».
1957, № 4–11, 13–46 (25 груд.);
1958, № 1 (48) (1 січ.) – 14, 16, 18–43, 45–51 (98) (31 груд.);
1959, № 1 (98) (6 січ.) – 45, 47–50 (146) (31 груд.);
1960, № 1 (147) (10 січ.) – 3, 5–21, 23–26, 28, 29, 31–33, 35–43, 48–50. 52 (192) (30 груд.).

396. Гірник [Текст] : орган парткому, рудкому, профспілки та адмін. рудоупр.
«Інгулець». – Інгулець, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (135) (1 янв.) – 19 (153) (9 мая) Советский горняк. – Підзаг.:
1956 № 1–19 орган рудпарткома, рудкома профсоюза рабочих черной металлургии и
рудоупр. «Ингулец».
1956, № 1–11, 13–49 (189) (22 груд.);
1957, № 1 (715) (1 січ.) – 50 (764) (25 груд.);
1958, № 1 (765) (1 січ.) – 25, 27–48, 50, 51 (815) (18 груд.);
1959, № 1 (816) (1 січ.) – 52 (867) (23 груд.);
1960, № 1 (868) (1 січ.) – 51 (919) (23 груд.).
Дод.: 1956 Літературна сторінка див. № 3347; 1957, 1958 Технічна сторінка див.
№ 5486.
397. Гірник Кривбасу [Текст] : орган парткому, профспілк. орг. та рудоупр. ім.
Карла Лібкнехта. – Кривий Ріг, 1956–1960.
1956, № 1 (9) (5 січ.) – 49 (57) (30 груд.);
1957, № 1 (58) (11 січ.) – 49 (106) (31 груд.);
1958, № 1 (107) (9 січ.) – 8, 10–43, 45–51 (156) (25 груд.);
1959, № 1 (157) (1 січ.) – 48, 50–52 (208) (31 груд.);
1960, № 1 (209) (7 січ.) – 36, 38–51, 53–102 (309) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3346; 1956–1959 Технічна сторінка
див. № 5485.
58

398. Гірницька праця [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки і шахтоупр.

«Добропілля». – Добропілля, 1960.
1960, № 10 (10) (15 лип.) – 22, 24–29 (29 лип.) (30 груд.).
399. Гірницька праця [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки та упр.
Ордена Леніна шахти № 9 тресту «Сніжнянантрацит». – Сніжне, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 лют.) – 19 (18 черв.) орган парт., профспілк. орг. та упр.
Ордена Леніна шахти № 9 тресту «Сніжнянантрацит».
1957, № 1–47 (31 груд.);
1958, № 1 (48) (7 січ.) – 52 (99) (31 груд.);
1959, № 1 (100) (6 січ.) – 21, 23–52 (151) (31 груд.).
400. Гірничий інженер [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. та
дирекції Криворіз. гірничоруд. ін-ту. – Кривий Ріг, 1960.
1960, № 1 (5 трав.) – 20, 22–26 (29 груд.).
401. Говорить Київ [Текст] : програми радіомовлення і телебачення / видає Ком.
по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1957–1960. –
Щотижневик.
1957, № 5 (14 берез.) – 46 (25 груд.);
1958, № 1 (47) (1 січ.) – 52 (98) (25 груд.);
1959, № 1 (99) (1 січ.) – 53 (151) (31 груд.);
1960, № 1 (152) (7 січ.) – 52 (203) (29 груд.).
402. Голос батьків [Текст] : орган батьків. ком., педколективу і комсомол. орг.
Улицько-Середковичів. семиріч. школи [Рава-Рус. р-ну Львів. обл.]. – УлицькоСередкевичі, 1957.
1957, № 1 (9 лют.) – 3 (7 трав.).
403. Голос виробничника [Текст] : орган партбюро, завкому та дирекції
Нижньодніпров. з-ду металовиробів. – Дніпропетровськ, 1960.
1960, № 1 (74) (7 січ.) – 10, 12, 14–21, 23–43, 45–51 (134) (30 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5487.
404. Голос вчителя [Текст] : орган Скалат. район. від. нар. освіти і райкому
профспілки працівників освіти. – Скалат, 1957.
1957, [б. N.] (1 січ.).
405. Голос гірника [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Борислав.
рудоупр. Львів. обл. – Борислав, 1958, 1959. – Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (10 жовт.) – 6 (25 груд.);
1959, № 1 (7) (1 січ.) – 8, 10 (16) (5 черв.).
406. Голос гірника [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та рудоупр. «Більшовик».
– Кривий Ріг, 1956–1960. – Газ. виходить чотири рази на міс.
1956, № 1 (14 серп.) – 21 (31 груд.);
1957, № 1 (22) (8 січ.) – 51 (72) (31 груд.);
1958, № 1 (73) (7 січ.) – 49 (121) (21 груд.);
1959, № 1 (123) (9 січ.) – 7, 9, 11–52 (174) (31 груд.);
1960, № 1 (175) (8 cіч.) – 51 (225) (23 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3348; 1957–1959 Технічна сторінка
див. № 5488.
407. Голос горняка [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
администрации шахтоупр. № 19 треста «Чистяковантрацит». – Чистяково, 1957–1960.
1957, № 1 (16 февр.) – 30, 32–45 (22 дек.);
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1958, № 1 (46) (1 янв.) – 36, 38–41, 43–53 (98) (28 дек.);
1959, № 1 (99) (4 янв.) – 52 (150) (31 дек.);
1960, № 1 (151) (4 янв.) – 39 (189) (31 дек.).
Голос колгоспника. – Баранівка див. № 4588.
408. Голос колгоспника [Текст] : листівка : орган Скадов. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Скадовськ, 1956–1959.
1956, [б. N.] (9 верес.);
1957, [б. N.] (19 квіт.);
1958, [б. N.] (17 груд.);
1959, [б. N.] (5 квіт.).
409. Голос колгоспника [Текст] : орган Великоглибочец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Великий Глибочок,
1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1065) (1 січ.) – 75 (1140) (16 верес.) Радянське село.
1956, № 1–87, 89–104 (1169) (27 груд.);
1957, № 1 (1170) (1 січ.) – 31, 33–46, 48–104 (1273) (25 груд.);
1958, № 1 (1274) (1 січ.) – 11, 14–104 (1377) (28 груд.);
1959, № 1 (1378) (1 січ.) – 104 (1409) (1377) (28 груд.);
1960, № 1 (1410) (1 січ.) – 118, 121–135 (1546) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3349.
410. Голос колгоспника [Текст] : орган Олишів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Олишівка, 1956–1958, 1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1167) (1 січ.) – 104 (1270) (27 груд.);
1957, № 1 (1271) (1 січ.) – 104 (1374) (29 груд.);
1958, № 1 (1375) (1 січ.) – 120 (1494) (28 груд.);
1960, № 1 (1649) (1 січ.) – 145 (1794) (8 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3350.
411. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Ілліча Лисогір. сільради Первомайс. р-ну Миколаїв. обл. – Лиса Гора,
1958–1960. – Виходить раз на міс.
1958, № 10 (19 верес.);
1959, № 4 (17) (27 квіт.) – 6, 9–11 (24) (24 груд.);
1960, № 1 (25) (31 січ.), 1 (26) (27 лют.), 3–10, 12 (30) (29 груд.) (у поточ. та вал.
нумерації є помилки).
412. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Леніна Цюрупин. р-ну Херсон. обл. – [Нова Маячка], 1957–1959.
1957, № 1 (1 січ.) – 5, 7–10 (7 листоп.);
1958, № 1 (12) (1 січ.) – 2, 11–14 (25) (27 груд.);
1959, № 1 (26) (1 січ.).
413. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Комуніст» Горностаїв. р-ну. – Горностаївка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 трав.) – 5 (15 лип.) орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Хрущова Горностаїв. р-ну.
1957, № 1–5;
1958, № 11 (24 черв.) – 13 (13 жовт.);
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1959, № 2 (29 січ.), 4, 6–8 (22) (15 груд.);
1960, № 2 (20) (7 листоп.) – 3, 5 (19) (10 жовт.) (у нумерації є промилки).
414. Голос колгоспника [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління артілі
ім. Горького Ізяслав. р-ну Хмельниц. обл. – [Теліжинці], 1957–1960.
1957, № 1 (28 берез.), 7–9 (13 листоп.);
1958, № 1 (22 трав.) – 6 (13) (23 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (14) (4 січ.) – 2, 6–11, 13, 14 (48) (6 листоп.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (51) (22 берез.) – 8, 10 (59) (10 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
415. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. артілі «Шлях Леніна» Кучинів.
сільради [Чернігів. обл.]. – Кучинівка, 1958–1960.
1958, № 1 (7 листоп.) – 2 (12 груд.);
1959, № 1 (3) (1 січ.) – 11 (13) (11 жовт.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (14) (24 лют.) – 9 (22) (7 листоп.).
416. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Сталіна
Сум. р-ну Сум. обл. – Суми, 1957.
1957, № 1 (25 лип.) – 2 (8 серп.).
417. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Зоря
комунізму» Уплатнів. сільради Близнюків. р-ну Харків. обл. – Уплатне, 1957–1959.
1957, № 1 (28 верес.) – 5 (10 груд.);
1958, № 2 (24 черв.), 5, 6 (19 квіт.);
1959, № 1 (7 січ.) – 2, 4, 5 (23 верес.).
Прим.: Валова нумерація у газеті відсутня.
418. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Горького Корюків. р-ну [Чернігів. обл.]. – Корюківка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 трав.) – 6 (7 листоп.);
1958, № 7 (6 лют.), 9 (7 жовт.) (вал. нумерація відсутня);
1959, № 2 (14) (28 лют.) – 4, 6–8 (20) (25 верес.);
1960, № 1 (21) (22 берез.) – 6 (26) (20 листоп.).
419. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Калініна Джугайстрів. сільради Іванів. р-ну [Одес. обл.]. – Джугайстрове, 1957. –
Виходить двічі на міс.
1957, № 1 (22 трав.) – 2 (5 черв.).
420. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Скалат. р-ну. – Скалат, 1956, 1957.
1956, № 1 (7 груд.);
1957, № 3 (8 січ.) – 4 (26 січ.).
421. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Молотова Троїц. р-ну Одес. обл. – Троїцьке, 1957.
1957, № 1 (1 трав.) – 3 (4 лип.).
Прим.: У 1957 р. Троїцький район ліквідовано.
422. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Франка
Підволочис. р-ну. – Підволочиськ, 1958.
1958, № 4 (28) (21 трав.), 7 (31) (1 жовт.).
423. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «1 Травня»
Чортків. р-ну Терноп. обл. – [Угринь], 1957, 1958.
1957, № 1 (5 січ.) – 24 (24 груд.);
1958, № 1 (25) (7 січ.) – 12 (35) (13 черв.).
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424. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «40-річчя
Жовтня» Демидів. р-ну [Ровен. обл.]. – Бокійма; Вербень, 1957–1960.
1957, № 1 (3 берез.) – 8, 10, 12–15, 17 (28 груд.);
1958, № 1 (18) (21 січ.) – 9, 11 (28) (2 жовт.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (28) (6 лют.) – 4 (31) (19 черв.);
1960, № 1 (32) (14 січ.) – 15 (46) (17 жовт.).
425. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «40 років
Жовтня» Любашів. р-ну Одес. обл. – Іванівка, 1957–1959 .
Підзаг.: 1957 № 1 (2) (1 січ.) – 12 (13) (30 черв.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Маленкова Любашів. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–16, 18–23 (24) (31 груд.);
1958, № 1 (25) (27 січ.) – 2, 6–9 (33) (29 жовт.);
1959, № 1 (35) (9 лют.) – 4, 7–10, 12–13 (47) (26 листоп.).
426. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Кірова та
сільради депутатів трудящих с. Колодистого Уман. р-ну. – Колодисте, 1957–1960. –
Виходить двічі на міс.
1957, № 1(15 січ.) – 23 (20 груд.);
1958, № 1 (24) (7 січ.) – 7, 9–17 (40) (18 верес.);
1959, № 15(62) (13 серп.), 23–24 (71) (22 груд.);
1960, № 1 (72) (20 січ.) – 5, 7–8, 10–16 (87) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
Прим.: До 1959 р. с. Колодисте належало до Ладижинського району. У листопаді
1959 р. район ліквідовано.
427. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «За
комунізм» Овруц. р-ну Житомир. обл. – Підруддя, 1957–1960. – Виходить 10 і 25
числа.
1957, № 1 (10 трав.) – 10 (25 груд.);
1958, № 1 (11) (10 січ.) – 7, 9–14, 18, 19 (29) (25 груд.);
1959, № 1 (29) (10 січ.) – 21 (49) (25 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (50) (25 січ.) – 14 (63) (25 груд.).
428. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Зоря
життя» та виконкому Кротенків. сільради Полтав. р-ну. – [Кротенки], 1959, 1960.
1959, № 1 (4 квіт.) – 19 (26 груд.);
1960, № 1 (20) (1 січ.) – 2, 4–11, 13–18 (37) (16 груд.).
429. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Калініна
та Калиновиц. сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – Калиновиця, 1957–1960.
1957, № 18 (22) (30 верес.) – 22 (26) (9 груд.);
1958, № 1 (27) (6 січ.) – 13, 15–19 (45) (23 груд.);
1959, № 1 (46) (23 січ.) – 14, 16–19 (64) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (65) (9 січ.) – 6, 8–10, 12–16 (80) (30 груд.) (у нумерації є помилки).
430. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Котовського Скалат. р-ну. – Скалат, 1959.
1959, № 1 (25 лип.) – 2 (23 жовт.).
431. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна
та сільради с. Коробівки Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – Коробівка, 1959, 1960. –
Виходить двічі на міс.
1959, № 11 (32) (25 черв.) – 22 (43) (10 груд.);
1960, № 1 (45) (10 січ.) – 20 (64) (11 груд.).
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432. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «XX з’їзд
КПРС» Золотопотіц. р-ну. – Золотий Потік, 1958–1960.
1958, № 3 (7 берез.) – 4, 6–9 (17 жовт.);
1959, № 3 (13) (28 лют.) – 4, 6 (16) (10 груд.);
1960, № 1 (17) (1 січ.) – 2 (18) (8 квіт.), 7 (19) (3 черв.) – 8, 10 (22) (4 груд.).
433. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Зоря
Полісся» с. Старошийки Житомир. р-ну. – Старошийка, 1958–1960. – Виходить 6 і 23
числа щомісяця.
Підзаг.: 1958 № 3 (7 берез.) орган парт. орг. та правління колгоспу «Перемога»
Старошийки Житомир. р-ну.
1958, № 3–8, 12–19 (6 груд.);
1959, № 1 (20) (6 січ.) – 12, 14–16, 18–22 (51) (23 груд.) (у вал. нумерації є
помилки); 1960, № 1 (52) (23 січ.) – 15, 17–22 (73) (23 груд.).
434. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Карла
Маркса Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – [Аврамівка], 1959, 1960.
1959, № 1 (12 берез.) – 15 (17 груд.);
1960, № 1 (30 січ.) – 13, 15, 16, 18 (33) (6 листоп.) (частково відсутня вал. нумерація).

435. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. 3х комунарів Золочів. р-ну Харків. обл. – Золочів, 1959.
1959, № 1 (9 квіт.) – 17 (25 листоп.).
436. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Зборів. р-ну. – Зборів, 1957.
1957, № 1 (17 трав.).
437. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Радянська Україна» Іванів. р-ну Херсон. обл. – Іванівка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 2 (19 січ.) – 8 (27 трав.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Молотова Іванів. р-ну Херсон. обл.
1957, № 2, 6–9, 11 (13 верес.);
1958, № 1 (4 лют.) – 5, 7 (18) (8 лип.);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 5 (26) (18 черв.).
438. Голос колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Україна» Фрунзів. р-ну Одес. обл. – Перехрестове, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 2 (1 трав.) – 1958 № 22 (33) (23 груд.) газ. парт. орг. та правління
колгоспу ім. Кірова Фрунзів. р-ну Одес. обл.
1957, № 2–10 (25 груд.);
1958, № 1 (11) (15 січ.) – 5, 8–9, 11–13, 15, 18–20, 22;
1959, № 2 (35) (28 січ.) – 8, 11, 13 (45) (14 серп.) (у вал. нумерації є помилки).
439. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Богдана Хмельницького с. Тарасок Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Пагурець, Тараски,
1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (5 черв.) – 1959 № 13 (26) (22 серп.) орган парторганізації і
правління артілі «Червоний комунар» с. Пагурець Уланів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 2–13 (26) (19 груд.);
1959, № 1 (14) (7 січ.) – 16, 16а (29) (2 груд.);
1960, № 3 (32) (3 лют.) – 7, 9–21 (50) (1 груд.).
Прим.: Значні помилки у нумерації.
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440. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. ХХІ
з’їзду КПРС с. Слобода-Яришівської Могилів-Поділ. р-ну. – Слобода-Яришівська,
1957–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (28) (5 січ.) – 17 (44) (15 черв.) орган парторганізації і правління
артілі ім. Кірова с. Слободи-Яришівської Яришів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1 (5 квіт.) – 27 (25 груд.);
1958, № 1, 2, 5, 7–11, 13,14, 16–26 (53) (7 груд.);
1959, № 1 (54) (13 січ.) – 23 (76) (12 груд.);
1960, № 1 (77) (21 січ.) – 21 (97) (10 груд.), 23 (98) (31 груд.).
Прим.: У червні 1958 р. Яришівський район ліквідовано.
441. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. К.
Маркса с. Росоші Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Росоша, 1959, 1960.
1959, № 1 (20 серп.) – 3 (16 груд.);
1960, № 1 (4) (25 січ.) – 8 (11) (10 груд.).
442. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Калініна Широколанів. сільради [Миколаїв. обл.]. – Широколанівка, 1957–1960.
1957, № 3 (19 берез.), 5–6, 8–10 (7 жовт.);
1958, № 1 (13) (6 січ.) – 12 (24) (26 верес.);
1959, № 1 (26) (11 берез.) – 15 (40) (25 груд.);
1960, № 1 (41) (26 січ.) – 10, 12–21 (61) (29 груд.).
443. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Іскра
комунізму» с. Сніткова Муровано-Куриловец. р-ну Вінниц. обл. – Снітків, 1957, 1958,
1960.
1957, № 6 (4 жовт.) – 8 (30 листоп.);
1958, № 1 (9) (12 лют.) – 4 (12) (22 трав.);
1960, № 1 (18) (3 лют.), 2 (19) (12 квіт.).
444. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління артілі
«Пам’ять Леніна» Михайлів. р-ну Запоріз. обл. – Михайлівка, 1956–1960.
1956, № 1 (7 листоп.) – 3, 5–6 (28 груд.);
1957, № 1 (7) (11 січ.) – 25 (31) (10 груд.);
1958, № 4 (32) (1 січ.) – 13, 15–18, 21–25 (53) (31 груд.) (у нумерації і датах значні
помилки);
1959, № 1 (77) (7 листоп.) – 4, 6–19, 21, 23–26 (76) (23 жовт.) (у нумерації і датах
значні помилки);
1960, № 5 (81) (1 січ.) – 11, 13–23, 25–37 (108) (16 груд.).
445. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Зоря
Комунізму» Петриків. сільради Криворіз. р-ну. – Петриківка, 1959.
1959, № 1 (1) (18 серп.) – 6 (6) (29 жовт.).
446. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Богдана Хмельницького с. Кагарлик Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Кагарлик, 1958–
1960.
1958, № 1 (5 верес.) – 6 (31 груд.);
1959, № 1 (7) (10 січ.), 3, 5, 6, 10, 15 (21) (8 груд.);
1960, № 4 (25) (13 квіт.), 5, 7–10, 13, 14 (35) (28 листоп.).
447. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС Глинян. р-ну Львів. обл. – Вижняни, 1960.
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1960, № 1 (1) (22 квіт.), 2 (2) (9 лип.).
448. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС с. Гунчі Гайсин. р-ну Вінниц. обл. – Гунча, 1958–1960.
1958, № 1 (10 берез.) – 15 (20 груд.);
1959, № 1 (16) (19 січ.) – 19 (33) (31 груд.);
1960, № 1 (34) (19 лют.) – 16 (47) (28 груд.).
449. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Жданова Доманів. р-ну. – Доманівка, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 берез.) – 6 (12 лип.) орган парторганізації і правління колгоспу
«Перемога» Доманів. р-ну Миколаїв. обл.
1957, № 1–6;
1959, № 1 (7) (10 лют.) – 9 (15) (15 жовт.);
1960, № 1 (16) (24 лют.) – 9 (24) (7 груд.).
450. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Жданова с. Ширмівки Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Ширмівка, 1957–1960.
1957, № 2 (25 берез.) – 9, 11, 13–17, 19–23, 25 (11 груд.);
1958, № 1 (26) (1 січ.)–9, 11, 12, 15–18 (43) (1 груд.);
1959, № 1 (45) (9 січ.) – 11, 13–22 (66) (17 груд.);
1960, № 1 (67) (9 січ.) – 7, 9, 10, 12–23 (89) (19 груд.).
451. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Бражинці Полон. р-ну Хмельниц. обл. – Бражинці, 1959, 1960.
1959, № 6 (16) (21 верес.) – 9 (19) (7 листоп.);
1960, № 1 (20) (18 квіт.) – 7 (27) (2 груд.).
452. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. В. Вільшанка Васильків. р-ну Київ. обл. – Велика Вільшанка, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 квіт.) – 14 (3 груд.);
1960, № 1 (16) (21 січ.) – 4, 6–9, 11 (26) (11 черв.), 11 (26) (7 лип.) – 15 (30) (31 груд.).

453. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Перше Травня» Зеленопіл. сільради Криворіз. р-ну. – Зелене Поле, 1957, 1958.
1957, № 1 (16 січ.) – 11 (20 серп.);
1958, № 1 (12) (5 лют.) – 4, 6–8, 10, 12–15, 17–19 (30) (10 жовт.).
454. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Таврія» Великотокмац. р-ну. – Таврія, 1957–1960.
1957, № 1 (3 жовт.) – 9 (31 груд.);
1958, № 1 (10) (13 січ.) – 3, 5–22, 24, 27, 28 (37) (31 груд.);
1959, № 2 (39) (10 лют.) – 8, 10–16, 18–28, 31 (65) (31 груд.) (у вал. нумерації є
помилки);
1960, № 1 (66) (10 січ.) – 8 (73) (31 груд.).
455. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Україна» с. Клітище Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Клітища, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 лют.) – 1959 № 2 (73) (13 січ.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Чкалова і сільради с. Клітище Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–41 (25 груд.);
1958, № 1 (42) (1 січ.) – 30 (71) (19 груд.);
1959, № 1 (72) (1 січ.) – 24 (95) (20 груд.);
1960, № 1 (96) (1 січ.) – 23 (118) (24 груд.).
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456. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Шлях до комунізму» с. Нове Давидкове [Мукачів. р-ну Закарпат. обл.]. – Нове
Давидково, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.) – 3 (25 груд.);
1958, № 1 (4) (19 січ.) – 11 (13) (5 груд.);
1959, № 1 (14) (1 січ.), 3–11 (24) (25 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (25) (1 січ.).
457. Голос колгоспника : орган парторганізації і правління колгоспу «Шлях до
комунізму» с. Ромашки, Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Ромашки, 1957–1960.
1957, № 7 (10) (26 лют.), 9–17, 19–28 (31) (25 груд.);
1958, № 1 (32) (21 січ.) – 17 (48) (20 листоп.);
1959, № 1 (49) (3 лют.) – 14, 16, 17, 19–25 (67) (22 груд.);
1960, № 1 (68) (13 січ.) – 6, 8–24 (92) (15 груд.).
458. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Тельмана та Луків. сільради Ківерців. р-ну. – Ківерці, 1957–1959.
1957, № 5 (7 листоп.);
1958, № 3 (8) (8 серп.) – 5 (10) (26 груд.);
1959, № 1 (11) (23 квіт.) – 4 (14) (24 груд.).
459. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Чапаєва Грузьків. р-ну Кіровоград. обл. – Грузьке, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (5 лип.), 2, 6, 9 (9) (22 верес.);
1959, № 23 (41) (12 серп.), 26–28, 30 – 35 (53) (22 груд.);
1960, № 1 (54) (2 січ.) – 23 (76) (15 жовт.).
460. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» і сільради с. Серебрії Вінниц. обл. – Серебрія, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (28 лют.) – 19 (17 верес.) орган парт. орг. правління колгоспу ім.
Тимошенка і сільради с. Серебрії.
1957, № 2–21, 23–25 (28 груд.);
1958, № 1 (26) (24 січ.) – 23 (49)(31 груд.);
1959, № 1 (50) (18 січ.) – 22 (71) (30 груд.);
1960, № 1 (72) (19 січ.) – 23 (94) (31 груд.).
461. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» сільради с. Тернівки Крижопіл. р-ну Вінниц. обл, Укр. РСР. – Тернівка,
1958–1960.
1958, № 1 (24 листоп.) – 3 (31 груд.);
1959, № 1 (4) (26 січ.) – 5, 7–10, 12, 14–16, 18, 21 (24) (30 груд.);
1960, № 1 (26) (13 січ.) – 21 (45) (19 груд.).
462. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Дружба» Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Ташань, 1959, 1960.
1959, № 28 (4 листоп.), 30, 31 (31 груд.);
1960, № 1 (32) (6 лют.) – 11 (42) (11 листоп.).
463. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Ватутіна Василів. р-ну Запоріз. обл. – Василівка, 1958–1960.
1958, № 1 (18 листоп.);
1959, № 1 (2) (10 січ.) – 9 (10) (28 жовт.);
1960, № 1 (11) (23 січ.) – 8 (18) (17 груд.).
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464. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Гігант» с. Журавлівки Бар. р-ну Вінниц. обл. – Журавлівка, 1959.
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 15, 17–26 (45) (23 груд.).
465. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Заповіти Леніна» Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Жорнище, 1958–1960.
1958, № 1 (17 квіт.) – 12, 14–16 (31 груд.);
1959, № 1 (16) (26 лют.), 2, 4–12 (27) (17 груд.);
1960, № 1 (27) (21 січ.) – 10 (36) (9 груд.).
466. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Будьоного Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – [Брацлав], 1957, 1958.
1957, № 1 (9 серп.) – 7 (13 листоп.);
1958, № 7 (7 листоп.).
467. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Жданова с. Животівки Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Животівка, 1958–1960.
1958, № 1 (29 груд.);
1959, № 1 (2) (6 січ.) – 17 (18) (30 груд.);
1960, № 1 (18) (21 січ.) – 12 (29) (19 груд.).
468. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Кірова Голованів. р-ну Кіровоград. обл. – Перегонівка, 1957–1960.
1957, № 12 (29 жовт.) – 14 (26 груд.);
1958, № 4 (17) (31 берез.) – 8,10–19 (32) (18 груд.);
1959, № 1 (33) (23 січ.) – 7, 9, 10, 13–22 (54) (29 груд.);
1960, № 1 (54) (16 січ.) – 3, 5–10, 12–15 (68) (24 листоп.).
469. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Кірова с. Малої Деребчинки Джурин. р-ну. – Мала Деребчинка, 1958, 1959.
1958, № 1 (25 берез.) – 8, 10, 11 (25 листоп.);
1959, № 1 (12) (25 берез.) – 4 (15) (21 лип.).
470. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Дмитренки Богуслав. р-ну Київ. обл. – Дмитренки, 1959, 1960.
1959, № 1 (16 січ.), 2, 5, 6, 8–15, 17, 20 (24 груд.);
1960, № 1 (21) (14 січ.) – 3, 5, 7, 9–20 (40) (22 листоп.).
471. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Липівки Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Липівка, 1957–1960.
1957, № 1 (27 черв.) – 10 (13 груд.);
1958, № 1 (11) (26 січ.), 3–5, 7–14,17–19 (31) (29 груд.);
1959, № 1 (32) (26 січ.) – 12 (42) (11 груд.);
1960, № 1 (43) (19 січ.) – 12 (54) (8 груд.).
472. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Сеферівка Бар. р-ну Вінниц. обл. – Сеферівка, 1958.
1958, № 1(31 берез.) – 12, 15–19 (28 жовт.).
473. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Фрунзе с. Попівці Бар. р-ну Вінниц. обл. – Попівці, 1958, 1959. – Газ. виходить раз на
декаду.
Підзаг.: 1958 № 1 (18) (20 січ.) – 1959 № 8 (42) (17 лип.) орган парторганізації,
сільради і правління артілі ім. Фрунзе с. Попівці Копайгород. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–9, 11, 12, 14–17 (34) (27 груд.);
1959, № 1 (35) (25 лют.) – 8, 9 – 13 (47) (19 груд.).
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Прим.: У вересні 1959 р. Копайгородський район ліквідовано.
474. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Чапаєва с. Михайлівки, Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Гуменне, Михайлівка, 1957–
1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 лип.) – 3 (15 верес.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Хрущова с. Гуменного Воронцов. р-ну Вінниц. обл.; 1957 № 4 (2 груд.) –
1959 № 2 (26) (26 січ.) орган парторганізації та правління колгоспу «Жовтень»
Гуменного Воронцов. р-ну Вінниц. обл.; 1959 № 3 (27) – 15 (38) (2 верес.) орган
парторганізації та правління колгоспу ім. Чапаєва Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–5 (19 груд.);
1958, № 1 (6) (23 лют.) – 18 (23) (10 груд.);
1959, № 2–8, 10–11, 13–23 (46) (21 груд.);
1960, № 1 (47) (5 січ.) – 29 (75) (13 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
475. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінський шлях» с. Паланки Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – Паланка, 1958–1960.
1958, № 1 (14 серп.) – 6 (29 листоп.);
1959, № 1 (7) (24 січ.) – 16 (24) (31 груд.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 1 (25) (30 січ.) – 5 (29) (30 квіт.).
476. Голос колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Бородян. р-ну Київ. обл. – Бородянка, 1958–1960.
1958, № 10 (33) (22 серп.);
1959, № 21 (60) (7 листоп.), 24, 25 (64) (23 груд.);
1960, № 1 (65) (9 січ.) – 4, 6–12, 15–19 (83) (30 листоп.).
477. Голос колгоспника [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Селища Літин. р-ну Вінниц. обл. – Селище, 1957–1960.
1957, № 3 (25 лип.) – 6, 8, 9,12 (17 груд.);
1958, № 1 (14) (15 січ.) – 23 (36) (27 груд.);
1959, № 1 (37) (5 січ.), 3–21 (57) (23 груд.);
1960, № 1 (58) (4 січ.) – 24 (81) (21 груд.).
478. Голос колгоспника [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
ім. Чапаєва Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Чорнобай], 1959, 1960. – Виходить двічі на
міс.
1959, № 8 (20) (8 жовт.), 11 (23) (27 листоп.);
1960, № 13 (37) (11 серп.) – 17 (41) (20 груд.).
479. Голос колгоспника [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. Радян. Конституції Обертин. р-ну Станіслав. обл. – Лука, 1957–1960.
1957, № 2 (5 лют.) – 23 (25 груд.);
1958, № 1 (24) (5 січ.) – 5, 8, 10–19, 21–24 (47) (20 груд.); 1959,
№ 2 (49) (20 груд.), 4–10, 18, 19, 21–24 (71) (30 груд.); 1960, №
1 (71) (1 січ.) – 11, 13–24 (94) (20 груд.).
480. Голос колгоспника [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу «Дружба» Хуст. р-ну. – Стеблівка, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.) – 4 (30 груд.); 1958, № 1
(5) (10 січ.) – 24 (28) (20 груд.); 1959, № 1
(29) (19 січ.) – 23 (51) (27 груд.); 1960, № 1
(52) (15 січ.) – 24 (76) (31 груд.).
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481. Голос колгоспника [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Шевченка Березнеговат. р-ну Миколаїв. обл. – Березнегувате, 1956–
1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (20 листоп.) – 1958 № 3 (13) (23 черв.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Жданова Березнеговат. р-ну.
1956, № 1–3 (20 груд.);
1957, № 1 (4) (5 січ.) – 8 (11) (5 серп.);
1958, № 1 (11) (7 квіт.), 3;
1959, № 1 (14) (5 берез.), 3–4, 8–18 (31) (21 груд.);
1960, № 1 (32) (5 січ.) – 2, 4–8 (39) (9 черв.).
482. Голос колгоспника [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу «Прогрес» Ставищен. р-ну Київ. обл. – Іванівка, 1958–1960.
1958, № 11 (32) (5 черв.) – 16, 19 (40) (18 верес.);
1959, № 4 (48) (13 лют.) – 19, 21, 23, 25–27 (71) (15 груд.);
1960, № 2 (73) (20 січ.), 4–14, 16–26 (97) (15 груд.).
483. Голос колгоспника [Текст] : орган Скадов. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Скадовськ, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1284) (1 січ.) – 154 (1437) (28 груд.);
1957, № 1 (1438) (1 січ.) – 153 (1590) (29 груд.);
1958, № 1 (159) (1 січ.) – 151 (1741) (28 груд.);
1959, № 1 (1742) (1 січ.) – 153 (1894) (29 груд.);
1960, № 1 (1895) (1 січ.) – 152 (2046) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Голос колгоспника : листівка див. № 408; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3351.
484. Голос колгоспника [Текст] : орган Таращан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Тараща, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3739) (1 січ.) – 16, 18–44, 46–68, 70–140 (3878) (30 груд.);
1957, № 1 (3879) (1 січ.) – 151 (4029) (29 груд.);
1958, № 1 (4030) (1 січ.) – 47, 49–152 (4181) (28 груд.);
1959, № 1 (4182) (1 січ.) – 111, 113–153 (4334) (29 груд.);
1960, № 1 (4335) (1 січ.) – 154 (4488) (29 груд.).
Голос колгоспника. – Хвостівці див. № 5934.
485. Голос колхозника [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им. XX
партсъезда Змиев. р-на. – [Нижний Бышкин], 1957–1959. – Газ. выходит три раза в
мес.
Підзаг.: 1957 № 1 (9 февр.) – 15 (10 июля) орган партийн. орг. и правления
Нижнебышкин. колхоза Змиев. р-на.
1957, № 1–17, 19–27 (24 дек.);
1958, № 1 (28) (15 янв.) – 17 (45) (19 дек.);
1959, № 1 (46) (1 янв.) – 16 (61) (22 дек.).
486. Голос колхозника [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Путь к коммунизму» Килийс. р-на Одес. обл. – Килия, 1959, 1960.
1959, № 13 (9 сент.) – 16, 18–21 (31 дек.);
1960, № 3 (23) (31 янв.) – 9 (29) (30 марта), 22 (27 янв.) (у поточ. і вал. нумерації є
помилки).
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487. Голос колхозника [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Украина» Володар. р-на. – Володарское, 1958, 1960.
1958, № 1 (20 мая) – 5 (5 июля);
1960, № 1 (13) (30 марта) – 2, 4 – 9 (21) (21 сент.) (у вал. нумерації є помилки). 488.
Голос колхозника [Текст] : орган парторганизации, правления колхоза «Победа» и
Ново-Млинов. сельсовета Розов. р-на Запорож. обл. – Новомлиновка,
1956–1960.
1956, № 1 (11 дек.) – 2 (21 дек.);
1957, № 1 (3) (1 янв.) – 18 (20) (29 нояб.);
1958, № 1 (21) (16 янв.) – 10, 12–15 (35) (23 сент.);
1959, № 1 (36) (22 апр.) – 12 (47) (25 дек.);
1960, № 1 (48) (8 янв.) – 3, 5–7, 9–24 (70) (27 дек.).
489. Голос металлурга [Текст] : орган парткома, завкома металлургов и дирекции
з-да им. Коминтерна. – Днепропетровск, 1956–1960. – Газ. выходит раз в неделю.
Назва: 1956 № 1 (2003) (6 янв.) – 35 (2037) (31 авг.) Стахановец.
1956, № 1–52 (2054) (29 дек.);
1957, № 1 (2055) (4 янв.) – 30, 40–48, 50–52 (2106) (28 дек.);
1958, № 1 (2107) (10 янв.) – 28, 32–51 (2157) (26 дек.);
1959, № 1 (2158) (1 янв.) – 15, 17–32, 34–42, 44–52 (2209) (25 дек.);
1960, № 1 (2210) (1 янв.) – 91, 93–99 (2308) (30 дек.).
490. Голос механизатора [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции
Гремяч. РТС Чернигов. обл. – Гремяч, 1957–1959.
1957, № 6 (4 авг.), 8–10 (6 нояб.);
1958, № 1 (11) (13 янв.) – 9, 12 (22) (23 окт.);
1959, № 1 (23) (12 янв.).
Прим.: У січні 1959 р. Гремяцький район ліквідовано.
491. Голос механизатора [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг.и дирекции
Чапаєв. МТС Сак. р-на Крым. обл. – Чапаево, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 янв.) – 22 (25 дек.);
1958, № 2 (24) (7 февр.) – 4 (26) (8 марта).
492. Голос механизатора [Текст] : орган парторганизации, дирекции и рабкома
Октябр. МТС [Красногвард. р-на Крым. обл.]. – Октябрьское, 1957, 1958.
1957, № 1 (1) (22 марта) – 6 (6) (22 окт.);
1958, № 1 (7) (17 янв.), 2 (8) (25 февр.).
Прим.: Село Октябрьскоє є у Красногвардійському, Ленінському і
Первомайському районах Кримської області.
493. Голос механізатора [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Першотравн. МТС
Коломац. р-ну Харків. обл. – [Першотравневе], 1957, 1958. – Газ. виходить двічі на міс.

1957, № 2 (1 трав.) – 15 (28 листоп.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 7 (23) (31 берез.).
494. Голос механізатора [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Бабчин.
МТС, Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Бабчинці, 1957, 1958.
1957, № 1 (10 трав.) – 18 (25 груд.);
1958, № 1 (19) (1 лют.), 2 (20) (15 лют.).
495. Голос механізатора [Текст] : орган парт. орг., дирекції та робіткому Сингаїв.
МТС [Шполян. р-ну Черкас. обл.]. – [Сингаївка], 1958.
1958, № 1 (8) (28 січ.) – 3 (10) (3 берез.).
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496. Голос механізатора [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Могилян.

МТС Гайворон. р-ну Кіровоград. обл. – Могильне, 1957. – Виходить тричі на міс.
1957, № 16 (16 верес.), 17 (26 верес.).
497. Голос механізатора [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг.
Коднян. МТС Житомир. р-ну. – Кодня, 1957. – Виходить двічі на міс.
1957, № 1 (10 лют.).
498. Голос механізатора [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Новоград-Волин.
МТС, Новоград-Волин. р-ну. – Новоград-Волинський, 1957, 1958. – Виходить двічі
на міс.
1957, № 1 (5 квіт.) – 9 (7 листоп.);
1958, № 1 (10) (20 лют.).
499. Голос молодых: литератур. страница [у газ. «Рабочее слово»] [Текст]. –
Київ, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (10 янв.) – [б. N.] (2 нояб.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (4 февр.) – [б. N.] (6 сент.) [4 вип.].
Голос новатора. – Кадиевка див. № 500.
500. Голос новатора [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты № 1–5
«Бежановка» треста «Кировуголь». – Бежановка, 1960.
Місце вид.: 1960 № 1 (23 июня) – 7 (4 июля) Кадиевка.
1960, № 1–26 (30 дек.).
501. Голос правды [Текст] : многотираж. газ. колхоза «Шлях до комунізму»
Казанков. р-на Николаев. обл. – Владимировка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (27) (4 янв.) – 1959 № 2 (9) (24 янв.) многотираж. газ. колхоза
«Шлях до комунізму» Владимиров. р-на Николаев. обл.
1958, № 1–16, 18–22 (47) (20 дек.);
1959, № 2, 5 (51) (3 апр.) – 6, 9 (55) (7 нояб.);
1960, № 1 (56) (21 марта) – 3 (58) (1 мая).
Прим.: У січні 1959 р. Володимирівський район ліквідовано.
502. Голос робітника [Текст] : листівка : орган парт. ком., дирекції, завкому
профспілки та ЗК ЛКСМУ Харків. держ. підшипник. з-ду. – Харків, 1957, 1960.
1957, [б. N.] (7 черв.) – [б. N.] (31 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (27 жовт.).
503. Голос робітника [Текст] : орган парт. ком., дирекції, завкому профспілки та
ЗК ЛКСМУ Харків. держ. підшипник. з-ду. – Харків, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (211) (7 січ.) – 39 (249) (7 листоп.) Сталінський заклик. – Підзаг.:
1956 № 1–39 орган парт. ком., дирекції та завкому профспілки Харків. держ. підшипник. з-ду.

1956, 1–28, 30–45 (255) (30 груд.);
1957, № 1 (256) (5 січ.) – 65, 67–96 (351) (31 груд.);
1958, № 1 (352) (3 січ.) – 98 (449) (31 груд.);
1959, № 1 (450) (6 січ.) – 87 (536) (31 груд.);
1960, № 1 (537) (5 січ.) – 29, 32–41, 43–46, 48–99 (634) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3352; 1957, 1960 Голос робітника :
листівка див. № 502; 1957–1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2378;
1957, 1960 Молодіжна сторінка див. № 4239; 1957–1960 Технічна сторінка див. №
5489.
504. Голос робітника [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції радгоспу ім.
Черняхівського Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – [Пристроми], 1960. –
Виходить щовівторка.
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1960, № 1 (48) (5 січ.) – 22, 24–40 (87) (21 груд.).
505. Голос робітника [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції радгоспу
ім. Шмідта Очаків. р-ну. – Очаків, 1958–1960.
Періодичн.: 1959 № 1 (25) (27 берез.) – 1960 № 9 (44) (15 груд.) виходить двічі на
міс.
1958, № 12 (22) (24 жовт.);
1959, № 1–12 (36) (7 листоп.);
1960, № 1 (37) (17 берез.) – 9.
506. Голос робітника [Текст] : орган парткому, профкому, ком. ЛКСМУ та адмін.
Львів. тютюн. ф-ки. – Винники, 1958, 1959.
1958, № 1 (7) (30 січ.), 2, 5, 6, 8–10 (30 груд.);
1959, № 18 (28) (20 черв.), 19 (29) (1 лип.).
Голос стахановця. – Чемерівці див. № 4626.
507. Голос степу [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції Великобілозер.
МТС Запоріз. обл. – Велика Білозерка, 1957, 1958.
1957, № 8 (16 серп.) – 15 (25 груд.);
1958, № 1–5 (29 берез.) (вал. нумерація відсутня).
508. Голос строителя [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. строит.
шахты «Краснополье-Глубокая» треста «Кадиевшахтострой». – Кадиевка, 1957, 1958,
1960.
1957, № 1 (19 февр.) – 25, 27–46 (31 дек.);
1958, № 1 (47) (4 янв.) – 33, 35, 36, 38–45, 47, 48, 50, 51 (97) (20 дек.);
1960, № 1 (100) (10 янв.), 3–52 (152) (31 дек.).
509. Голос строителя [Текст] : орган упр. и объединен. постройкома треста
«Ялтастрой». – Ялта, 1958–1960.
1958, № 1 (1 мая) – 8, 10–69 (31 дек.);
1959, № 1 (70) (3 янв.) – 105 (173) (31 дек.);
1960, № 1 (174) (6 янв.) – 104 (277) (31 дек.).
510. Голос цукровика [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. та
дирекції Шамраїв. цукрокомбінату Київ. обл. – Шамраївка, 1958, 1960.
Періодичн.: 1960 № 1 (21) (11 січ.) – 19 (39) (12 груд.) газ. виходить двічі на міс.
1958, № 1 (1 лип.) – 5 (26 верес.);
1960, № 1–19.
511. Голос шахтаря [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін. Ясенів.
шахтоупр. тресту «Львівугілля». – Ясенів, 1957.
1957, № 1 (25 лют.) – 3, 5 (25 серп.).
512. Голос шахтера [Текст] : орган партбюро, шахт. ком. профсоюза и упр. шахты
№ 13. – Сталино, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (68) (1 янв.) – 1959 № 32 (292) (14 авг.) орган партбюро, шахт.
ком. и упр. шахты № 13.
1956, № 1–50, 52 (119) (23 дек.);
1957, № 1 (120) (1 янв.) – 12, 14–46, 48–51 (169) (31 дек.);
1958, № 170) (5 янв.), 3–40, 42–50 (219) (31 дек.);
1959, № 1 (220) (4 янв.) – 12, 14–49 (141) (31 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (261) (10 янв.) – 51 (311) (25 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3081; 1960 Техническая страница див.
№ 5352.
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513. Голос шахтера [Текст] : орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. шахт «Донецкая»

«Западная» треста «Краснодонуголь». – Урало-Кавказ, 1957–1960.
1957, № 1 (23 февр.) – 13, 15–39, 41 (31 дек.); 1958, № 1 (42) (9 янв.) –
18, 20–46, 49–51 (82) (31 дек.); 1959, № 1 (83) (7 янв.) – 8, 10–17, 19–
52 (135) (31 дек.); 1960, № 1 (136) (6 янв.) – 5, 7–52 (187) (31 дек.).
514. Голубецький колгоспник [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу «ІІІ вирішальний» с. Голубече, Крижопіл. р-ну Вінниц. обл., Укр. РСР. –
Голубече, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 23 (4 жовт.) – 1959 № 7 (51) (6 квіт.) багатотираж. газ. первин.
парт. орг., правління колгоспу «ІІІ вирішальний», Крижопіл. р-ну Вінниц. обл., Укр. РСР.

1957, № 23, 25 (7 листоп.);
1958, № 1 (27) (25 січ.) – 16 (42) (27 груд.);
1959, № 1 (44) (5 січ.), 2, 4–10, 14–23 (67) (13 груд.);
1960, № 1 (69) (4 січ.) – 30 (99) (30 груд.).
515. Горловский коксохимик [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и
заводоупр. Горлов. коксохим. з-да. – Горловка, 1956–1960.
1956, № 1 (15 июля) – 25 (777) (30 дек.) (вал. номер на № 1 відсутній);
1957, № 1 (778) (6 янв.) – 21, 23–51 (828) (30 дек.);
1958, № 1 (829) (5 янв.) – 16, 18–50 (873) (31 дек.);
1959, № 1 (874) (4 янв.) – 17, 19–49 (927) (27 дек.);
1960, № 1 (928) (3 янв.) – 53 (616) (31 дек.) (вал. нумерація змінена).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3082; 1957, 1958, 1960
Техническая страница див. № 5353.
516. Горловский шахтер [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты им. Румянцева. – Горловка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (235) (1 янв.) – 33 (267) (12 авг.) Сталинское знамя.
1956, № 1–12, 14–53 (290) (30 дек.);
1957, № 1 (291) (6 янв.) – 5, 7–52 (342) (31 дек.);
1958, № 1 (344) (5 янв.) – 30, 32–41, 43–46, 50, 51 (394) (29 дек.);
1959, № 1 (395) (5 янв.) – 36, 38–49 (443) (31 дек.);
1960, № (1 (444) (4 янв.) – 53 (496) (31 дек.).
517. Горные кадры [Текст] : орган парткома, дирекции, ком. ЛКСМУ Харьков.
горного ин-та. – Харьков, 1957–1960. – Выходит еженедельно.
1957, № 2 (4 июля) – 7, 9–17 (25 дек.);
1958, № 1 (18) (2 янв.) – 44 (61) (26 дек.);
1959, № 1 (62) (1 янв.) – 16, 18–41 (102) (24 дек.);
1960, № 1 (103) (1 янв.) – 7, 9–13, 15–42, 44–47 (149) (30 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3083.
518. Горный машиностроитель [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и
упр. Рутченков. машиностроит. з-да горного оборудования. – Сталино, 1960.
1960, № 18 (2 июля) – 43 (31 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3084;1960 Техническая страница див.
5354.
519. Горняк [Текст] : орган Чистяков. горкома КП Украины и горсовета депутатов
трудящихся Сталин. обл. – Чистяково, 1956–1960.
1956, № 1 (5775) (1 янв.) – 156 (5930) (30 дек.);
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1957, № 1 (5931) (1 янв.) – 4, 6–39, 42–60, 62, 64–119 (6049) (6 окт.);
1958, № 1 (6085) (1 янв.) – 34, 36–74, 76, 78–83, 85, 87–91, 93–113, 115–128, 132–
135, 137–140, 143–145, 147–151, 155 (6239) (28 дек.);
1959, № 1 (6340) (1 янв.) – 41, 43–59, 61–79, 81–84, 89–154 (6463) (29 дек.);
1960, № 1 (6465) (1 янв.) – 74, 76–96, 98–104, 106–155 (6618) (29 дек.). Дод.:
1956, 1958–1960 Литературная страница див. № 3085.
520. Горняцкая правда [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
администрации шахтоупр. «Красная звезда» треста «Чистяковантрацит». –
Чистяково, 1956–1960.
1956, № 1 (15 июля) –24 (27 дек.);
1957, № 1 (25) (3 янв.), 3–21, 42, 44–52 (76) (31 дек.);
1958, № 1 (77) (9 янв.) – 36, 38–40, 42–51 (127) (25 дек.);
1959, № 1 (128) (1 янв.) – 52 (179) (25 дек.);
1960, № 1 (130) (1 янв.) – 52 (231) (30 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3086.
521. Горняцкая слава [Текст] : орган парткома, шахткома и шахтоупр. № 17–
17 бис треста «Рутченковуголь». – Сталино, 1956–1960.
Назва: 1956 № 4 (966) (20 янв.) – 33 (995) (10 авг.) Стахановец угля.
1956, № 4–26, 28–45, 47, 48, 50–52 (1014) (21 дек.); 1957, № 1 (1015) (3
янв.) – 50 (1064) (27 дек.);
1958, № 1 (1061) (4 янв.) – 34, 36, 38, 39, 41–51 (1110) (26 дек.);
1959, № 1 (1111) (3 янв.) – 34, 36–50 (1160) (18 дек.);
1960, № 1 (1161) (1 янв.) – 3, 5–9, 11–28, 30–102 (2162) (31 дек.).
Дод.: 1958 Горняцкая слава : спец. вип. див. № 522; 1960 Техническая страница
див. № 5355.
522. Горняцкая слава [Текст] : спец. вип. : орган парткома, шахткома и шахтоупр.
17–17 бис треста «Рутченковуголь» . – Сталино, 1958.
1958, [б. N.] (17 июля).
523. Горняцкое слово [Текст] : орган партбюро, шахт. ком., профсоюз. орг. и
шахтоупр. № 2–2 бис. – Шахтерск, 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (5 февр.) – 26, 28–48 (31 дек.);
1958, № 1 (49) (7 янв.) – 14, 20, 27–48, 52 (100) (31 дек.);
1960, № 1 (153) (6 янв.) – 11, 13–33 (185) (30 дек.).
524. Горняцкое слово [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты № 1–
2 «Новая Голубовка» треста «Кировуголь». – Кадиевка, 1956–1960.
1956, № 1 (68) (7 янв.) – 52 (119) (29 дек.);
1957, № 1 (120) (5 янв.) – 41, 43–48, 50, 51 (170) (28 дек.);
1958, № 1 (171) (4 янв.) – 13, 15–34, 37, 39–46, 48, 50–53 (223) (31 дек.);
1959, № 1 (224) (3 янв.) – 33, 35–53 (275) (31 дек.);
1960, № 1 (276) (6 янв.) – 11, 13–52 (327) (27 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3087.
525. Городоцька правда [Текст] : орган Городоц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Городок, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (4837) (1 січ.) – 109 (4945) (14 листоп.) Стахановські темпи.
1956, № 1–25, 30–78, 80–109–129 (4965) (30 груд.);
1957, № 1 (4966) (1 січ.) – 154 (5119) (29 груд.);
1958, № 1 (5120) (1 січ.) – 13, 15–154 (5274) (31 груд.);
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1959, № 1 (5275) (1 січ.) – 19, 21–28, 30–153 (5426) (29 груд.);
1960, № 1 (5427) (1 січ.) – 80, 82, 83, 85–153 (5606) (27 груд.).
526. Губницька зоря [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Губника Гайсин. р-ну [Вінниц. обл.]. – Губник, 1957–1960.
1957, № 1 (17 лип.) – 8 (16 жовт.);
1958, № 1 (9) (28 січ.) – 20 (20) (17 груд.);
1959, № 1 (21) (13 січ.) – 18 (32) (5 груд.);
1960, № 1 (33) (14 січ.) – 12 (44) (18 груд.).
527. Гудок завода [Текст] : орган парткома, заводоупр. и завкома профсоюза
Конотоп. Паровозо-вагоноремонт. з-да. – Конотоп, 1956–1960. – Газ. выходит 1 раз в
неделю.
1956, № 1 (1527) (5 янв.) – 52 (1578) (30 дек.);
1957, № 1 (1579) (10 янв.) – 52 (1630) (31 дек.);
1958, № 1 (1631) (9 янв.) – 52 (1678) (25 дек.);
1959, № 1 (1679) (1 янв.) – 52 (1733) (23 дек.);
1960, № 1 (1734) (1 янв.) – 52 (1785) (23 дек.).
Дод.: 1959 Технический бюллетень див. № 5470.
528. Дарницький вагоноремонтник [Текст] : орган парткому, ком. ЛКСМУ,
завкому та дирекції Дарниц. вагоноремонт. з-ду. – Київ, 1957–1960.
1957, № 3 (4) (25 січ.) – 27, 29–34, 36–42, 45, 46 (47) (22 листоп.);
1958, № 4 (57) (31 січ.), 12, 17–25, 29, 30, 33–44, 46–52 (105) (31 груд.);
1959, № 1 (106) (9 січ.) – 52 (157) (31 груд.);
1960, № 1 (158) (8 січ.) – 53 (300) (30 груд.).
Дод.: 1957–1959 Техническая страница див. № 5356; 1958, 1959 Літературна
сторінка див. № 3353.
529. Дарницький шовк [Текст] : орган парткому, фабкому, ком. ЛКСМУ та
дирекції Дарниц. шовк. комбінату. – Київ, 1956–1960.
1956, № 3 (9 жовт.) – 15 (30 груд.);
1957, № 1 (16) (8 січ.) – 50 (65) (30 груд.);
1958, № 1 (66) (січ.) – 52 (117) (29 груд.);
1959, № 1 (118) (8 січ.) – 39, 41–47, 49–52 (169) (31 груд.);
1960, № 1 (170) (7 січ.) – 78, 81–85, 87–95 (264) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5357; 1957 Літературна сторінка
див. № 3354.
530. Дашавський сажовик [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та
дирекції Дашав. сажового з-ду. – Стрий, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (19 черв.) – 7 (1 верес.) орган парт., профспілк. та комсомол.
орг. Дашав. сажових з-дів.
1957, № 1–7, 9–17 (12 груд.);
1958, № 1 (1 січ.) – 40 (22 груд.);
1959, № 1 (58) (1 січ.) – 25, 27–34 (91) (24 верес.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3355.
531. Дебальцевский рабочий [Текст] : орган Дебальцев. горкома Коммунист.
партии Украины и горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Дебальцево, 1956–
1960. – Выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (1723) (1 янв.) – 97, 100–156 (1857) (30 дек.);
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1957, № 1 (1858) (1 янв.) – 62, 66–109, 111–153 (2008) (29 дек.);
1958, № 1 (2009) (1 янв.) – 59, 61–154 (2162) (30 дек.);
1959, № 1 (2163) (1 янв.) – 21, 23–29, 31–68, 70–101, 103–154 (2316) (29 дек.);
1960, № 1 (2317) (1 янв.) – 145, 147, 151–156 (2472) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3088.
532. Деревообробник [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Оржев.
ДОКУ. – Оржів, 1957.
1957, № 1 (15 січ.) – 3 (15 лют.).
533. Деревообробник [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та дирекції
Воловец. деревооброб. комбінату. – Воловець, 1958, 1960.
Назва: 1958 № 1 (5 груд.) Воловецький деревообробник.
1958, № 1.
1960, № 3 (14) (31 берез.) – 4 (15) (30 квіт.).
534. Десна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. газ. «Правда» та
Обтов. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Обтове], 1959, 1960.
1959, № 2 (5 жовт.) – 5 (11 груд.);
1960, № 1 (6) (16 січ.) – 2, 4–10 (15) (12 груд.).
535. Деснянська правда [Текст] : листівка : орган Чернігів. обкому і міськкому
Комуніст. партії України та облради і міськради депутатів трудящих. – Чернігів, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (20 січ.);
1958, [б. N.] (23 жовт.), [б. N.] (31 груд.).
536. Деснянська правда [Текст] : орган Чернігів. обкому і міськкому Комуніст.
партії України та облради і міськради депутатів трудящих. – Чернігів, 1956–1960.
1956, № 1 (6067) (1 січ.) – 109, 111–256 (6322) (30 груд.);
1957, № 1 (6323) (1 січ.) – 258 (6580) (31 груд.);
1958, № 1 (6581) (1 січ.) – 255 (6835) (31 груд.);
1959, № 1 (6836) (1 січ.) – 255 (7090) (30 груд.);
1960, № 1 (4091) (1 січ.) – 258 (7348) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3356; 1957, 1959 Деснянська правда :
листівка див. № 535; 1958 Деснянська правда : спец. вип. див. № 537; 1960 Молодіжна
сторінка див. № 4240.
537. Деснянська правда [Текст] : спец. вип. : орган Чернігів. обкому і міськкому
Комуніст. партії України та облради і міськради депутатів трудящих. – Чернігів, 1958.
1958, № 1 (15 лип.) – 9, 11–14 (17 груд.).
538. Джутарка [Текст] : орган партбюро, дирекції, фабкому і ком. ЛКСМУ Одес.
джут. ф-ки ім. Хворостіна. – Одеса, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 лип.), 2 (18 лип.) орган фабр. парт. бюро, дирекції, фабкому
профспілки та ком. ЛКСМУ Одес. джут. ф-ки ім. Хворостіна.
1957, № 1–25 (25 груд.);
1958, № 1(26) (1 січ.)–52 (1026) (25 груд.);
1959, № 1 (1027) (1 січ.) – 52 (1078) (24 груд.);
1960, № 1 (1079) (1 січ.) – 52 (1130) (22 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5490.
539. Дзержинец [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты им.
Дзержинского. – Дзержинск, 1957–1960.
1957, № 40 (745) (10 окт.) – 51, 52 (756, 757) (24 дек.);
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1958, № 1 (758) (9 янв.) – 48, 50, 51 (808) (27 дек.);
1959, № 1 (809) (1 янв.) – 52 (850) (27 дек.);
1960, № 1 (851) (1 янв.) – 9, 11–22, 24–52 (902) (24 дек.).
540. Дзержинец [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и админстрации шахты
12 им. Дзержинского треста «Кадиевуголь». – Кадиевка, 1956–1960.
1956, № 2 (12) (10 янв.) – 19, 21–52 (62) (25 дек.); 1957, № 1 (63) (1 янв.)
– 53 (116) (31 дек.); 1958, № 1 (117) (9 янв.) – 20, 22–25 (141) (26 июня);
1959, № 1 (169) (1 янв.) – 6, 8–21, 23, 25–40, 42–53 (221) (31 дек.);
1960, № 1 (222) (7 янв.) – 52 (273) (30 дек.).
541. Дзержинец [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Дзержинського Старобіл. р-ну. – Містки, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (11 січ.) (9 січ.) – 1959 № 12 (37) (26 верес.) орган
парторганізації та правління колгоспу ім. Дзержинського Містків. р-ну.
1958, № 1, 4, 6–8, 10, 12, 13, 15 (25) (30 груд.);
1959, № 1 (26) (1 січ.), 3, 4, 8–12;
1960, № 1 (39) (16 берез.) – 10 (48) (30 черв.).
Прим.: У вересні 1959 р. Містківський район ліквідовано.
542. Дзержинець [Текст] : орган Дніпродзержин. міськкому Комуніст. партії
України і міськради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Дніпродзержинськ, 1956–
1960.
1956, № 1 (6228) (1 січ.) – 128, 130–147, 149–209, 212–219, 221–232, 234–247, 249–
253, 255–258 (6485) (30 груд.);
1957, № 1 (6486) (1 січ.) – 11, 13–258 (6743) (31 груд.);
1958, № 1 (5744) (1 січ.) – 16, 18–189, 191–257 (7000) (30 груд.);
1959, № 1 (7001) (1 січ.) – 161, 163–165, 167–180, 183–258 (7258) (31 груд.);
1960, № 1 (7259) (1 січ.) – 192, 194–257 (7515) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3357; 1957, 1960 Додаток до газети
«Дзержинець» див. № 605; 1960 Молодіжна сторінка див. № 4241.
543. Дзержинець [Текст] : орган завод. парт. бюро, дирекції, завкому профспілки
та ком. ЛКСМУ Одес. сталепрокат. з-ду ім. Дзержинського. – Одеса, 1957–1960.
1957, № 1 (181) (2 серп.) – 23 (203) (31 груд.);
1958, № 1 (204) (10 січ.) – 30, 32–52 (255) (31 груд.);
1959, № 1 (256) (10 січ.) – 51 (326) (31 груд.);
1960, № 1 (327) (9 січ.) – 51 (377) (31 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5491.
544. Дзержинець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Дзержинського Червоноарм. р-ну Запоріз. обл. – Любимівка, 1958–1960.
1958, № 1 (16 трав.) – 12 (4 листоп.);
1959, № 1 (17 січ.) – 13, 15–21, 23–24 (38) (25 груд.) (у вал. нумерації є значні
помилки);
1960, № 1 (38) (15 січ.) – 6, 8–18, 21–23 (53) (29 груд.) (у вал. нумерації є значні
помилки).
545. Дзержинець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Дзержинського

Велика Севастіянівка Христинів. р-ну Черкас. обл. – Велика Севастянівка, 1960.
1960, № 2 (17) (3 берез.) – 7, 9–19 (34) (8 груд.).
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546. Дзержинець [Текст] : орган парткому, дирекції, профкому, ком. комсомолу
Дніпропетр. хім.-технол. ін-ту ім. Ф. Е. Дзержинського. – Дніпропетровськ, 1956–
1960.
1956, № 1 (25 верес.) – 15 (31 груд.);
1957, № 1 (16) (8 січ.) – 27, 29, 31–35, 37–41 (56) (31 груд.);
1958, № 1 (57) (14 січ.) – 37 (93) (30 груд.);
1959, № 1 (94) (6 січ.) – 39, 41 (134) (30 груд.);
1960, № 1 (135) (8 січ.) – 41 (175) (30 груд.).
547. Дзержинець [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Дзержинського Перещепин. р-ну Дніпропетр. обл. – Перещепине, 1957, 1959, 1960.
1957, № 26 (1 жовт.) – 29, 31–33 (21 груд.);
1959, № 1 (53) (1 січ.) – 9, 11, 13, 14 (66) (7 листоп.);
1960, № 1 (67) (27 лют.), 2, 4–8 (74) (7 листоп.).
548. Дзержинець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Дзержинського Моспин. р-ну Львів. обл. – Судова Вишня, 1960.
1960, № 2 (7) (17 лют.).
549. Дзержинский рабочий [Текст] : орган Дзержин. райкома КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Дзержинск, 1956–1960.
1956, № 1 (3109) (1 янв.) – 155 (3263) (30 дек.);
1957, № 1 (3264) (1 янв.) – 27, 29–154 (3415) (29 дек.);
1958, № 1 (3416) (1 янв.) – 25, 27–151 (3567) (28 дек.);
1959, № 1 (3568) (1 янв.) – 111, 113–153 (3720) (29 дек.);
1960, № 1 (3721) (1 янв.) – 155 (3875) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1957 Дзержинский рабочий : спец. вып. див. № 550; 1956, 1958–1960
Литературная страница див. № 3089.
550. Дзержинский рабочий [Текст] : спец. вып. – Дзержинск, 1956, 1957.
1956, № 2 (23 дек.);
1957, № 1 (8 февр.), 2, 5, 7–10 (11 дек.).
Дизелебудівник. – Мелітополь див. № 4312.
551. Димитровец [Текст] : орган партийн. и профсоюз. орг. Ордена Трудового
Красного Знамени шахты № 5–6 им. Димитрова. – Димитров, 1956–1960.
1956, № 1 (105) (1 янв.) – 48 (152) (22 дек.);
1957, № 1 (153) (1 янв.) – 21, 23–25, 27, 28, 30–48 (200) (31 дек.);
1958, № 1 (201) (4 янв.) – 48 (1129) (31 дек.) (вал. нумерація змінена);
1959, № 1 (1130) (10 янв.) – 48 (1177) (31 дек.);
1960, № 1 (1178) (8 янв.) – 48 (1225) (23 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3090; 1960 Техническая страница
див. № 5358.
552. Димитровець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Димитрова с. Кадиївці Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. – Кадиївці, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (30 груд.) Дімітровець; 1957 № 2 (12 січ.) – 25 (23 груд.)
Димітровець. – Періодичн.: 1957 № 2 – 1959 № 28 (83) (31 груд.) виходить тричі на міс.

1956, № 1.
1957, № 2, 3, 5–16, 18–25.
1958, № 1 (26) (1 січ.) – 2, 4–12, 28–30 (55) (31 груд.);
1959, № 1 (56) (21 січ.) – 25, 27–28;
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1960, № 1 (84) (18 січ.) – 8, 10–28 (111) (3 груд.).
553. Димитровски миньор [Текст] : орган на партийната организация, на
ръководството на ДСНМ при българска младежка бригада «Н. И. Вапцаров» шахта
1 и 3 – Ново-Градовка. – Селидове, 1957. – Мова вид.: болгар.
1957, № 1 (7 ноемб.), 2 (7 декемб.).
Димітровець. – Кадиївці див. № 552.
554. Дмитровець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Димитрова

та Миколаїв. сільради Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл. – Миколаївка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (7 лип.) – 7 (19 верес.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Димитрова та Миколаїв. сільради Великовисків. р-ну Кіровоград. обл.
1958, № 1–7;
1959, № 16 (30) (18 черв.), 19, 25–35 (49) (31 груд.);
1960, № 1 (50) (8 січ.) – 32 (79) (31 груд.).
Прим.: У вересні 1958 р. Великовисківський район ліквідовано.
555. Днепровец [Текст] : орган партийн., комсомол. и профсоюз. орг. совхоза
«Днепровский» [Каменско-Днепров. р-на Запорож. обл.]. – Днепровка, 1957–1960.
1957, № 3 (2 марта) – 8, 10–13 (24 дек.);
1958, № 1 (18 янв.) – 9, 13–18, 20–24 (30 дек.);
1959, № 1 (10 дек.) – 24 (31 дек.);
1960, № 1 (20 янв.) – 19 (6 нояб.).
556. Днепровская правда [Текст] : орган Днепропетр. обкома и горкома
Коммунист. партии Украины, облсовета и горсовета депутатов трудящихся. –
Днепропетровск, 1956–1960.
1956, № 1 (4133) (1 янв.) – 253 (4385) (30 дек.);
1957, № 1 (4386) (1 янв.) – 257 (4642) (31 дек.);
1958, № 1 (4643) (1 янв.) – 15, 17–257 (6899) (31 дек.);
1959, № 1 (6900) (1 янв.) – 257 (7155) (31 дек.);
1960, № 1 (7156) (1 янв.) – 256 (7411) (31 дек.).
557. Днепровский водник [Текст] : орган Глав. упр. Днепров. реч. пароходства
при Совете Министров УССР и бассейн. ком. профсоюза рабочих мор. и реч. флота. –
Киев, 1956–1960. – Выходит три раза в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (3344) (1 янв.) – 79 (3422) (30 июня) орган упр. пароходства,
парткома плавсостава и бассейн. ком. профсоюза рабочих мор. и реч. флота; 1957
1 (3500) (1 янв.) – 152 (3851) (21 дек.) орган Глав. упр. Днепров. реч. пароходства
при Совете Министров УССР и Укр. республик. ком. профсоюза рабочих мор. и реч.
флота.
1956, № 1–53, 55–79;
1957, № 1–156 (3855) (31 дек.);
1958, № 1 (3656) (4 янв.) – 40, 42–53, 55–57, 59, 60, 62–64, 66–86, 88–97, 98, 100–
156 (3811) (30 дек.);
1959, № 1 (3812) (1 янв.) – 156 (3967) (29 дек.);
1960, № 1 (3968) (1 янв.) – 156 (4123) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1958, 1959 Литературная страница див. № 3091; 1957–1960 Техникоэкономическая страница див. № 5345.
558. Днепровский металлург [Текст] : орган парткома, завкома и профсоюза упр.
Ордена Ленина металлург. з-да «Запорожсталь» им. Серго Орджоникидзе. –
Запорожье, 1956–1960.
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1956, № 1 (2979) (1 янв.) – 103 (3080) (27 дек.);
1957, № 1 (3081) (1 янв.) – 105 (3185) (29 дек.);
1958, № 1 (3186) (1 янв.) – 103 (3278) (28 дек.);
1959, № 1 (3279) (1 янв.) – 100 (3378) (24 дек.);
1960, № 1 (3380) (1 янв.) – 103 (3422) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1958, 1960 Литературная страница див. № 3092; 1957 Техническая
страница див. № 5359.
559. Днестровец [Текст] : орган партийн., профсоюз. и комсомол. орг. совхоза
«Днестровский» Арцыз. р-на Одес. обл. – Теплица, 1957–1960.
1957, № 1 (10 окт.) – 4 (13 дек.);
1958, № 1 (1 янв.) – 7, 9–20 (24) (3 дек.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (25) (30 янв.) – 3, 7–8 (32) (17 нояб.);
1960, № 1 (33) (20 февр.) – 6 (38) (31 дек.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки).
560. Дніпробуд [Текст] : орган парткому, буд-ва Дніпродзержин. ГЕС, будкому
Ордена Леніна Спец. буд.-монтаж. упр. «Дніпробуд». – Дніпродзержинськ, 1958–
1960. – Газ. виходить двічі на тиждень у вівторок і п’ятницю.
1958, № 1 (1858) (27 лют.) – 41, 43–45 (1902) (31 груд.);
1959, № 1 (1903) (8 січ.) – 6, 8–52 (1954) (31 груд.); 1960,
№ 1 (1955) (8 січ.) – 93, 95–100 (2554) (30 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3358; 1958–1960 Технічна сторінка
див. № 5492; 1959 Дніпробуд : спец. вип. див. № 561.
561. Дніпробуд [Текст] : спец. вип. : орган парткому, буд-ва Дніпродзержин. ГЕС,
будкому і Ордена Леніна Спец. буд.-монтаж. упр. «Дніпробуд». – Дніпродзержинськ,
1959.
1959, № 2 (1 черв.) – 8, 11, 12, 14, 19–26 (24 груд.).
562. Дніпрова зірка [Текст] : орган Канів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Канів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (4124) (1 січ.) – 69, 71–74, 78–82, 84–156 (4279) (30 груд.);
1957, № 1 (4280) (1 січ.) – 14, 16–42, 44–80, 82–154 (4433) (29 груд.);
1958, № 1 (4434) (1 січ.) – 121, 123–130, 133–153 (4547) (28 груд.); 1959,
№ 1 (4548) (1 січ.) – 26, 28–30, 33–34, 37–153 (4700) (29 груд.); 1960, №
1 (4701) (1 січ.) – 25, 27–54, 56–153 (4853) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3359.
563. Дніпрова зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі «Шлях Леніна»
Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Переяслав-Хмельницький, 1960.
1960, № 1 (15) (14 січ.) – 13 (27) (30 листоп.).
564. Дніпрова зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Дніпро»
Чигирин. р-ну Черкас. обл. – Кожарки, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 15 (58) (12 верес.) – 21 (64) (18 груд.); 1960,
№ 1 (65) (6 січ.) – 3, 5, 7–22 (86) (28 груд.).
565. Дніпровець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Дніпро» та
Ліпляв. сільради Гельмязів. р-ну. – Ліпляве, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 берез.) – 2, 4–15 (7 листоп.);
1960, № 1 (16) (1 січ.) – 12 (27) (31 груд.).
566. Дніпровська зоря [Текст] : листівка : орган Дніпропетр. райкому КП України
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 1958.
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1958, [б. N.] (4 листоп.).
567. Дніпровська зоря [Текст] : орган Дніпропетр. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ, 1956–1958.
Назва: 1956 № 1 (1204) (1 січ.) – 69 (1272) (30 серп.) Зоря комунізму. – Підзаг:
1956 № 1–69 орган райкому Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих
Дніпропетр. р-ну.
1956, № 1–3, 5–20, 22, 24–43, 45–50, 52–64, 66–69.
1957, № 1 (1307) (1 січ.) – 103 (1409) (29 груд.);
1958, № 1 (1410) (1 січ.) – 131, 133–151 (1560) (30 груд.).
Дод.: 1958 Дніпровська зоря : листівка див. № 566.
Прим.: У 1959 р. на № 10 (1570) (23 січ.) видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
568. Дніпровський коксовик [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки і
заводоупр. Дніпродзержин. коксохім. з-ду. – Дніпродзержинськ, 1956–1960. – Газ.
виходить чотири рази на міс.
1956, № 1 (9 верес.) – 8, 10–16 (30 груд.);
1957, № 1 (17) (4 січ.) – 52 (68) (27 груд.);
1958, № 1 (69) (3 січ.) – 51 (119) (19 груд.);
1959, № 1 (121) (1 січ.) – 52 (172) (25 груд.);
1960, № 1 (173) (1 січ.) – 25, 27–53 (225) (30 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Технічна сторінка див. № 5493; 1959 Дніпровський коксовик :

спец. вип. див. № 569.
569. Дніпровський коксовик [Текст] : спец. вип. : орган партбюро, завкому
профспілки і заводоупр. Дніпродзержин. коксохім. з-ду. – Дніпродзержинськ, 1959.
1959, № 1 (9 лип.).
570. До комунізму [Текст] : орган Гуляй-Піл. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Гуляйполе, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2475) (1 січ.) – 156 (2630) (30 груд.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–124, 126–133, 135–156.
1957, № 1 (2631) (1 січ.) – 154 (2784) (29 груд.);
1958, № 1 (2785) (1 січ.) – 152 (2936) (24 груд.);
1959, № 1 (2939) (1 січ.) – 153 (3090) (29 груд.);
1960, № 1 (3092) (1 січ.) – 81, 83–87, 89–110, 112–140, 142–155 (3246) (29 груд.).
Дод.: 1957 До комунізму : спец. вип. див. № 584; 1958 Літературна сторінка див.
3360; 1956 Сталінським шляхом : спец. вип. див. № 5287.
571. До комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Здобуток
Жовтня», Тальнів. р-ну Черкас. обл. – Тальне, 1959, 1960.
1959, № 12 (7 листоп.);
1960, № 1 (13) (21 січ.) – 8 (20) (5 груд.).
572. До комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Димитрова с.
Ставчани Новоушиц. р-ну. – Ставчани; Слобідка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 берез.) – 17 (25 листоп.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Хрущова с. Слобідка Новоушиц. р-ну; 1958 № 2 (19) (26 лют.) – 1959 № 19 (53) (15
жовт.) орган первин. парт. орг. і правління колгоспу «Україна» с. Слобідка Новоушиц.
р-ну.
1957, № 1–17;
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1958, № [1] 18 (25 січ.) – 2;
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 20 (54) (15 груд.);
1960, № 1 (55) (1 січ.) – 17 (71) (25 верес.).
573. До комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Демидів. р-ну [Ровен. обл.]. – Вербень, 1958–1960.
1958, № 2 (22 лип.) – 4 (24 верес.);
1959, № 1 (5) (18 квіт.) – 4, 7, 9 (13) (27 груд.);
1960, № 1 (14) (19 січ.) – 5, 7, 9–11 (24) (31 серп.).
574. До комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Ленінський
шлях», Демидів. р-ну [Ровен. обл.]. – [Княгинине], 1960.
1960, № 1 (1) (9 лют.) – 6, 8 (25 жовт.).
575. До комунізму [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Обухівський» Обухів. р-ну Київ. обл. – Обухів, 1960.
1960, № 1 (30 квіт.) – 12 (31 груд.).
576. До комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Паризької комуни, с. Обухів Обухів. р-ну Київ. обл. – Обухів, 1958–1960.
1958, № 1 (10 верес.), 3–7 (31 груд.);
1959, № 1 (8) (28 січ.) – 15 (22) (17 листоп.);
1960, № 1 (24) (4 січ.) – 3 (26) (24 берез.).
577. До комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна,
Яцьки, Васильків. р-ну Київ. обл. – Яцьки, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 квіт.) – 10, 12–16 (10 груд.); 1960, № 1
(17)(13 січ.) – 9, 13–15 (31) (31 груд.).
578. До комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна
Гальжбіївки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Гальжбіївка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (15 жовт.) – 1958 № 12 (20) (29 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу «До комуни» с. Гальжбіївки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 5–8 (27 груд.);
1958, № 1 (9) (17 січ.) – 12;
1959, № 13 (21) (16 лют.) – 28 (36) (11 груд.);
1960, № 1 (37) (26 січ.) – 13 (49) (7 груд.).
579. До комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. К.
Маркса, с. Дубовичі Кролевец. р-ну Сум. обл. – Дубовичі, 1959, 1960.
1959, № 16 (47) (17 черв.) – 35 (66) (31 груд.);
1960, № 1 (67) (17 січ.) – 32 (97) (31 груд.).
580. До комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна». – Пужайкове, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (30 квіт.) – 8 (24 жовт.) орган парторганізації і правління
колгоспу «Шлях до комунізму» с. Пужайкове Піщан. р-ну Одес. обл.; 1958 № 1 (1
трав.) – 2 (1 черв.) орган парторганізації та правління колгоспу «Україна» с.
Пужайкове Савран. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–8;
1958, № 1–2;
1959, № 1 (3) (8 квіт.) – 3, 5 (6) (5 листоп.);
1960, № 1 (7) (17 берез.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Піщанський район ліквідовано. Газета почала нову
нумерацію.
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581. До комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Червоний партизан» с. Гнатків Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Гнатків, 1959, 1960.
1959, № 1 (7 квіт.) – 6 (30 листоп.);
1960, № 1 (7) (30 січ.) – 8 (14) (4 жовт.).
582. До комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління Супоїв. артілі ім.
Комінтерну, Яготин. р-ну. – [Супоївка], 1959, 1960.
1959, № 1 (22 квіт.) – 11 (27 груд.);
1960, № 1 (12) (1 січ.) – 20 (31) (5 груд.).
583. До комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
«Україна», с. Вербка, Ружичнян. р-ну. – Вербка, 1959, 1960.
1959, № 2 (13 берез.), 4–7, 9–20 (25 груд.);
1960, № 1 (21) (24 лют.) – 2, 4–11, 13–17 (37) (17 груд.).
584. До комунізму [Текст] : спец. вип. на збиранні врожаю – Гуляйполе, 1957.
1957, № 1 (29 черв.) – 10 (20 лип.).
585. До нових перемог [Текст] : листівка : орган Улянів. райкому КП України
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Улянівка, 1959.
1959, № 1 (10 січ.).
586. До нових перемог [Текст] : орган Овідіопол. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Овідіополь, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1230) (1 січ.) – 89 (1318) (4 листоп.) Сталінець.
1956, № 1–89.
1957, № 1 (1334) (1 січ.) – 43, 45–104 (1437) (29 груд.);
1958, № 1 (1438) (1 січ.) – 156 (1594) (30 груд.);
1959, № 1 (1506) (1 січ.) – 156 (1746) (29 груд.);
1960, № 1 (1747) (1 січ.) – 131, 133–147, 149–155 (1901) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958 До нових перемог : спец. вип. див. № 600; 1956 Сталінець :
листівка див. № 5272.
587. До нових перемог [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. XXI з’їзду
КПРС Скалат. р-ну. – Скалат, 1959, 1960.
1959, № 1 (6 серп.), 3 (25 листоп.);
1960, № 1 (4) (22 січ.) – 5, 10–11 (29) (28 листоп.).
588. До нових перемог [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Москаленка [Новобуз. р-ну Миколаїв. обл.]. – [Новий Буг], 1960.
1960, № 1 (1) (13 квіт.) – 3, 5–14 (20 груд.).
589. До нових перемог [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Нове
життя» Березец. сільради Рудків. р-ну Львів. обл. – Березець, 1960.
1960, № 1 (22 лип.) – 3 (10 верес.).
590. До нових перемог [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. ХХІ
з’їзду КПРС с. Станіславчик Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Станіславчик, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 трав.) – 4 (27 черв.) орган парторганізації і правління артілі
ім. Кагановича с. Станіславчик Станіслав. р-ну Вінниц. обл.; 1957 № 5 (12 лип.) – 11 (7
листоп.) орган парторганізації і правління артілі с. Станіславчик Станіслав. р-ну
Вінниц. обл.; 1958 № 1 (13 верес.) – 8 (29 груд.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Шевченка с. Станіславчик Жмерин. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–11;
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1958, № 1–8;
1959, № 1 (9) (13 січ.) – 13,16–20 (27) (23 груд.);
1960, № 1 (28) (8 січ.) – 5 (32) (23 берез.), 5 (32) (8 квіт.) – 11, 13–16 (42) (28 груд.).
591. До нових перемог [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Горького с. Купчинці Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Купчинці; Яструбинці, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (15 серп.) – 7 (30 груд.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Горького с. Яструбинці Іллін. р-ну Вінниц. обл.
1959, № 1–7;
1960, № 1 (29) (31 січ.) – 6, 8, 9 (37) (29 жовт.).
592. До нових перемог [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Чапаєва с. Кантелина Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Кантелина, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (1 квіт.) – 18 (22 груд.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Чапаєва с. Кантелина Дашів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–14, 16–18;
1959, № 1 (19) (25 лют.) – 2, 4 (22) (17 квіт.).
Прим.: У січні 1959 р. Дашівський район ліквідовано.
593. До нових перемог [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Радянська Україна» Тлумац. р-ну Станіслав. обл. – Тлумач, 1957–1960. – Виходить
двічі на міс.
Періодичн.: 1957 № 2 (13 січ.), 6 (29 листоп.) газ. виходить один раз в міс.
1957, № 2, 6;
1958, № 5 (1 трав.) – 6 (8 черв.);
1959, № 12 (20) (9 серп.), 15–16 (24) (12 груд.);
1960, № 3 (27) (12 берез.).
594. До нових перемог [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. 10-річчя Жовтня і Татужнян. сільради, Гайворон. р-ну Кіровоград. обл. –
Таужне, 1959, 1960. – Виходить тричі на міс.
1959, № 20 (27) (1 листоп.), 21 (28) (7 листоп.);
1960, № 3 (34) (20 січ.), 4, 8, 9, 14, 15, 17–19 (50) (15 верес.).
595. До нових перемог [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. Шевченка Коршів. р-ну Станіслав. обл. – Коршів, 1957.
1957, № 1 (12 лип.).
Прим.: У березні 1959 р. Коршівський район ліквідовано.
596. До нових перемог [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу «40-річчя Жовтня» с. Кулига, Літин. р-ну Вінниц. обл. – Кулига, 1958–1960.
1958, № 1 (7 квіт.) – 15 (23 груд.);
1959, № 1 (16) (20 січ.) – 16 (31) (23 груд.);
1960, № 1 (32) (12 січ.) – 20 (51) (21 груд.).
597. До нових перемог [Текст] : орган Почаїв. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів Терноп. обл. – Почаїв, 1956–1960.
1956, № 1 (1056) (1 січ.) – 71, 73–139 (1190) (30 груд.);
1957, № 1 (1191) (1 січ.) – 47, 49–78, 80–130, 132–154 (1344) (29 груд.);
1958, № 1 (1345) (1 січ.) – 153 (1500) (28 груд.);
1959, № 1 (1501) (1 січ.) – 153 (1653) (29 груд.);
1960, № 1 (1654) (1 січ.) – 122, 154 (1877) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3361; 1958, 1960 Економічна
сторінка див. № 627.
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598. До нових перемог [Текст] : орган Рожнятів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Рожнятів, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1023) (1 січ.) – 104 (1126) (27 груд.);
1957, № 1 (1127) (1 січ.) – 104 (1230) (29 груд.);
1958, № 1 (1231) (1 січ.) – 115 (1345) (28 груд.);
1959, № 1 (1346) (1 січ.) – 14, 16–154 (1498) (29 груд.);
1960, № 1 (1499) (1 січ.) – 154 (1652) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3362.
599. До нових перемог [Текст] : орган Улянів. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Сум. обл. – Улянівка, 1956–1960.
1956, № 1 (1202) (1 січ.) – 104 (1305) (28 груд.);
1957, № 1 (1306) (1 січ.) – 104 (1409) (29 груд.);
1958, № 1 (1410) (1 січ.) – 156 (1565) (31 груд.);
1959, № 1 (1506) (1 січ.) – 36, 38–156 (1721) (29 груд.);
1960, № 1 (1722) (1 січ.) – 156 (1877) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3363; 1959 До нових перемог :
листівка див. № 585.
600. До нових перемог [Текст] : спец. вип. : орган Овідіопол. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Овідіополь, 1957, 1958.
1957, № 3 (28 черв.) – 5 (5 лип.);
1958, № 1 (16 квіт.) – 4, 6, 7 (8 серп.).
601. До нових успіхів [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Ватутіна
Ради депутатів трудящих с. Юрківка Звенигород. р-ну Черкас. обл. – Юрківка, 1957–
1960. – виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 20 (2 листоп.) – 25 (22 груд.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Ватутіна с. Юрківка. – Періодичн.: 1959 № 19 (79) (16 лип.) – 21 (81) (5 серп.)
виходить тричі на міс.
1957, № 20–21, 23–25;
1958, № 1 (26) (9 січ.) – 2, 4–9, 11–15 (40) (25 трав.);
1959, № 19–21, 32;
1960, № 1 (93) (8 січ.) – 2, 4–9, 12–17, 19–22 (114) (13 груд.) (у нумерації є помилки).
602. До перемоги [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.

Тельмана с. Побережна, Богуслав. р-ну Київ. обл. – Побережна, 1957–1960.
1957, № 1 (17 лют.) – 3, 5–12 (2 листоп.); 1958, № 1 (14) (15 січ.) – 5, 9, 10, 12,
14, 18, 19 (32) (31 груд.); 1959, № 1 (33) (30 січ.) – 16 (48) (7 листоп.);
1960, № 1 (51) (12 січ.), 5, 7, 8, 10–14, 16–19 (69) (29 листоп.).
603. Добрянська правда [Текст] : орган Добрян. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Добрянка, 1956–1958. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2840) (1 січ.) – 1957 № 104 (3047) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–10, 13–18, 20–55, 58–104 (2943) (27 груд.);
1957, № 1 (2944) (1 січ.) – 104; 1958, № 1 (3048) (1 січ.)
–153 (3200) (28 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3364.
85

Прим.: У 1959 р. на № 11 (3211) (28 січ.) видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
604. Додаток до газ. «Вільне життя» [Текст]. – Луків, 1957.
1957, № 4 (10 січ.).
605. Додаток до газ. «Дзержинець» [Текст]. – Дніпродзержинськ, 1957, 1960.
1957, [б. N.] (10 січ.);
1960, [б. N.] (24 листоп.).
Докучаєвець. – Харків див. № 1237.
606. Доломитчик Никитовки [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и упр.
Никитов. доломит. комбината. – Гольма, 1957–1960.
1957, № 1 (13 авг.) –20 (31 дек.);
1958, № 1 (21) (7 янв.) – 9 (29) (4 марта);
1959, № 1 (73) (6 янв.) – 52 (124) (29 дек.);
1960, № 1 (613) (5 янв.) – 49 (661) (30 дек.) (валову нумерацію змінено).
607. Доломітник [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки і упр. Ям. доломіт.
комбінату. – Яма, 1959, 1960.
1959, № 4 (50) (31 січ.) – 14, 16–52 (98) (31 груд.);
1960, № 1 (99) (8 січ.) – 5, 6–51 (149) (30 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3366.
608. Домностроевец [Текст] : орган партийн. бюро, постройкома профсоюза и упр.
«Промстрой». – Енакиево, 1958.
1958, № 1 (6 февр.) – 8, 10–25, 28–65 (17 сент.).
609. Домобудівник [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Костопіл.
Домобуд.. комбінату. – Костопіль, 1958.
1958, № 1 (8 берез.).
610. Донецкий горняк [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты «Юный комунар». – Енакиево, 1956–1960.
1956, № 4 (881) (24 янв.) – 17, 19–37, 39–52 (929) (25 дек.);
1957, № 3 (932) (15 янв.) – 52 (981) (24 дек.);
1958, № 2 (983) (7 янв.), 4–37, 39–49, 51, 52 (1033) (23 дек.);
1959, № 1 (1034) (1 янв.) – 52 (1085) (22 дек.);
1960, № 1 (1086) (1 янв.) – 47, 49–52 (1137) (21 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3093; 1957, 1959 Техническая страница
див. № 5360.
611. Донецкий шахтостроитель [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и рук.
Первомайск. шахтостроит. упр. – Первомайск, 1957–1959.
1957, № 1 (22 февр.) – 43 (12 дек.);
1958, № 1 (47) (9 янв.) – 52 (98) (31 дек.);
1959, № 1 (99) (8 янв.) – 52 (150) (30 дек.).
612. Друг читача [Текст] : вид. «Укркниги», «Укоопспілки», «Союздруку». –
Київ, 1960. – Виходить щотижня.
1960, № 1 (12 січ.) – 14, 16–51 (22 груд.).
613. Дружба [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Дружба» с. Горбані
Гельмязів. р-ну [Черкас. обл.]. – Горбані, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 берез.) – 3 (16 квіт.);
1960, № 1 (4) (22 січ.) – 9 (12) (20 груд.).
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614. Дружба [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Дружба» с. Молодецьке,
Маньків. р-ну Черкас. обл. – Молодецьке, 1958–1960. – Виходить двічі на міс.

1958, № 2 (5) (31 січ.)–12 (15) (17 серп.);
1959, № 1 (24) (10 січ.), 4–7 (29) (21 квіт.);
1960, № 1 (13 квіт.), 5–11, 14–16 (31 груд.) (вал. нумерація відсутня).
615. Дружба [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Дружба народів»
Яськи Біляїв. р-ну. – Яськи, 1957–1960.
1957, № 10 (8 жовт.) – 14 (25 груд.);
1958, № 1 (15) (25 лют.) – 6, 8–11, 13, 14, 16, 17 (31) (2 груд.);
1959, № 1 (36) (10 лют.) – 3 (38) (10 берез.); 1960, № 1 (44) (4
лют.) – 3 (46) (24 берез.).
616. Дружба [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Заповіт Леніна» та
Сагунів. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Сагунівка], 1958–
1960.
Назва: 1958 № 8 (19) (29 берез.) – 1959 № 21 (59) (29 жовт.) Комунар. – Підзаг.:
1958 № 8 – 1959 № 21 орган парт. орг., правління колгоспу «Комунар» та Сагунів.
сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл.
1958, № 8, 10–16, 21, 23, 24 (46) (24 серп.);
1959, № 18 (56) (10 верес.) – 25 (63) (23 груд.);
1960, № 1 (64) (1 січ.) – 11, 13–15, 17–33 (96) (30 груд.) (у нумерації є помилки).
617. Дружба [Текст] : орган парткому і правління колгоспу «Дружба» Бердян.
р-ну Запоріз. обл. – Осипенко, 1959, 1960.
1959, № 11 (14 серп.), 14, 15 (10 жовт.);
1960, № 1 (16) (1 січ.) – 12, 14–17 (32) (21 груд.).
618. Дружба [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Дружба»
Сарат. р-на Одес. обл. – Заря, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 апр.) – 1959 № 3 (61) (6 февр.) орган парторганизации и
правления сельхозартели им. Жданова, Сарат. р-на Одес. обл.
1957, № 1–4, 6–27 (25 дек.);
1958, № 1 (28) (1 янв.) – 31 (58) (23 дек.);
1959, № 1 (59) (1 янв.) – 3, 14, 18 (2 нояб.) (вал. нумерація частково відсутня);
1960, № 4 (30 янв.) – 17 (7 нояб.) (вал. нумерація відсутня).
619. Дружба [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Дружба»
Кальник Мукачів. р-ну. – Кальник, 1957–1959.
1957, № 1 (7 листоп.), 2, 4 (24 груд.); 1958, № 1
(5) (6 лют.) – 4 (8) (7 листоп.); 1959, № 2 (11) (1
трав.).
620. Дружба [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Колос» Ананьїв.
р-ну. – Ананьїв, 1959.
1959, № 3 (8 лип.) – 5 (18 серп.).
621. Дружба [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Дружба»
Лаврівка, Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Лаврівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 черв.) – 15, 16–19 (26 груд.); 1960, № 1 (20) (5
січ.) – 34 (47) (17 груд.).
622. Дружковский рабочий [Текст] : орган Дружков. горкома КП Украины и
горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Дружковка, 1956–1960.
1956, № 1 (2020) (1 янв.) – 22, 24–56, 60–113, 116–155 (2174) (28 дек.);
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1957, № 1 (2175) (1 янв.) – 109, 111–155 (2329) (29 дек.);
1958, № 1 (2330) (1 янв.) – 155 (2484) (28 дек.);
1959, № 1 (2485) (1 янв.) – 9, 11–154 (2638) (29 дек.);
1960, № 1 (2639) (1 янв.) – 84, 86–128, 130–150, 152–155 (2794) (27 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3094; 1957 «Дружковский
рабочий» на пусковых объектах : выезд. ред. див. № 623; 1958 Техническая страница
див. № 5361.
623. «Дружковский рабочий» на пусковых объектах [Текст] : выезд. ред. –
Дружковка, 1957.
1957, [б. N.] (20 нояб.).
Друмул Сталинист. – Рени див. № 1239.
624. Дубнівська правда [Текст] : орган Дубнів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Дубно, 1956–1960.
1956, № 1 (1796) (1 січ.) – 72, 74–122, 124–132, 134–156 (1951) (30 груд.);
1957, № 1 (1952) (1 січ.) – 74, 76–153 (2104) (29 груд.);
1958, № 1 (2105) (1 січ.), 3–58, 60–106, 108–113, 115–132, 134–153 (2257) (28 груд.);
1959, № 1 (2258) (1 січ.) – 152 (2409) (29 груд.);
1960, № 1 (2410) (1 січ.) – 38, 40–82, 84–154 (2563) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1960 Літературна сторінка див. № 3367; 1958, 1960 Комсомольська
сторінка див. № 2304.
625. Дунайская заря [Текст] : орган Ренийс. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Одес. обл. – Рени, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1155) (1 янв.) – 105 (1259) (4 нояб.) Сталинский путь.
1956, № 1–54, 56–127 (1281) (23 дек.);
1957, № 1 (1282) (1 янв.) – 154 (1435) (29 дек.);
1958, № 1 (1436) (1 янв.) – 60, 63–84, 86–107, 109–132, 134–145, 147–153 (1588)
(28 дек.);
1959, № 1 (1589) (1 янв.) – 6, 8–54, 56–62, 65, 68, 70, 71, 73–79, 81, 82, 85–87, 89–
95, 97–152 (1740) (29 дек.);
1960, № 1 (1741) (1 янв.) – 153 (1893) (20 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3095, № 3255.
Прим.: Паралельно газета виходить молдавcькою мовою див. № 1239.
626. Дунайский водник [Текст] : орган парткома и упр. Совет. Дунайс. гос.
пароходства и бассейн. ком. профсоюза рабочих мор. и реч. флота. – Измаил, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (949) (3 янв.) – 1957 № 80 (1183) (6 июля) орган упр. и политотд.
Совет. Дунай. гос. пароходства и бассейн ком. профсоюза рабочих мор. и реч.
флота.
1956, № 1–77, 79–155 (1103) (31 дек.);
1957, № 1 (1104) (3 янв.) – 156 (1259) (31 дек.);
1958, № 1 (1260) (2 янв.) – 156 (1415) (30 дек.);
1959, № 1 (1416) (1 янв.) – 156 (1571) (31 дек.);
1960, № 1 (1572) (1 янв.) – 78, 81–112, 114–156 (1727) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3096; 1957–1960 Техническая
страница див. № 5362.
627. Економічна сторінка [у газ. «До нових перемог»] [Текст]. – Почаїв, 1958,
1960.
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1958, [б. N.] (9 берез.);
1960, [б. N.] (16 лип.).
628. Економічна сторінка [у газ. «За честь фабричної марки»] [Текст]. – Київ,
1960.
1960, № 1 (26 верес.) – 3 (21 листоп.).
629. Економічна сторінка [у газ. «За якість»]. – Дніпропетровськ, 1960.
1960, № 1 (26 листоп.), 2 (23 груд.).
630. Економічна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Копичинці, 1957.
1957, [б. N.] (17 січ.).
631. Економічна сторінка [у газ. «Ленінський клич»] [Текст]. – Микулинці, 1958.
1958, [б. N.] (24 груд.).
632. Економічна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Олександрія,
1956.
1956, [б. N.] (12 квіт.).
633. Економічна сторінка [у газ. «Радянське слово»] [Текст]. – Козова, 1958.
1958, [б. N.] (21 берез.).
634. Економічна сторінка [у газ. «Радянський селянин»] [Текст]. – СкалаПодільська, 1956.
1956, № (12 квіт.).
635. Економічна сторінка [у газ. «Сталінським шляхом»] [Текст]. – Кременець,
1956.
1956, [б. N.] (11 берез.), [б. N.] (30 берез.).
636. Економічна сторінка [у газ. «Червоний Скалат»] [Текст]. – Скалат, 1956.
1956, [б. N.] (15 трав.).
637. Електрик [Текст] : орган парткому, дирекції, завкому профспілки і завкому
комсомолу Харків. з-ду важкого електромашинобудів. – Харків, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (25 серп.) – 3 (8 верес.) орган партбюро, дирекції, завкому та
ком. ЛКСМУ Харків. з-ду теплового електроустаткування; 1956 № 4 (15 верес.) – 1959
№ 27 (161) (7 лип.) орган парткому, дирекції, завкому профспілки і завкому
комсомолу Харків. з-ду теплового електроустаткування.
1956, № 1–13 (30 груд.);
1957, № 2 (14) (8 січ.) – 11, 13–26, 28–42, 44–51 (63) (24 груд.);
1958, № 1 (64) (1 січ.) – 50 (113) (23 груд.);
1959, № (1 (115) (1 січ.) – 48 (182) (22 груд.);
1960, № 1 (183) (1 січ.) – 21, 23, 24, 26–84 (261) (30 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Літературна сторінка див. № 3368; 1957–1959 Комсомольська
сторінка див. № 2305; 1957, 1958 Технічна сторінка див. № 5494.
638. Електроапаратник [Текст] : орган партбюро, дирекції та завкому профспілки
Харків. з-ду «Електромашина». – Харків, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (10 лип.) – 5 (135) (6 лют.) орган партбюро, дирекції та завкому
профспілки Харків. електроапарат. з-ду.
1957, № 1–26 (31 груд.);
1958, № 1 (27) (8 січ.) – 52 (78) (31 груд.);
1959, № 2 (80) (14 січ.) – 52 (130) (31 груд.);
1960, № 1 (131) (9 січ.) – 43, 47–53 (183) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Технічна сторінка див. № 5495; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3369.
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639. Електродник [Текст] : орган парткому, завкому профспілки та упр. Дніпров.
електрод. з-ду. – Запоріжжя, 1958–1960. – Газ. виходить раз на тиждень.
1958, № 1 (3 лют.) – 44 (29 груд.);
1959, № 1 (45) (1 січ.) – 49 (93) (31 груд.);
1960, № 1 (94) (8 січ.) – 47, 49 (143) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Технічна сторінка див. № 5496; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3370.
640. Електро-машинобудівник [Текст] : орган парткому, завкому і дирекції
Новокахов. електромашинобудів. з-ду. – Нова Каховка, 1958–1960.
1958, № 1 (8 лют.) – 46 (27 груд.);
1959, № 1 (47) (1 січ.) – 53 (99) (31 груд.);
1960, № 1 (100) (8 січ.) – 38, 40–52 (151) (31 груд.).
Дод.: 1958 Електро-машинобудівник : спец. вип. див. № 641.
Прим.: З 1958 р. виходить замість газети «Всенародна Будова» див. № 386.
641. Електро-машинобудівник [Текст] : спец. вип. : орган парткому, завкому і
дирекції Новокахов. електромашинобудів. з-ду. – Нова Каховка, 1958.
1958, № 1 (18 лют.).
642. Електропаровозник [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки та дирекції
електровозобудів. з-ду Дніпропетр. раднаргоспу. – Дніпропетровськ, 1958–1960.

Назва: 1958 № 1 (10 лют.) – 1959 № 44 (94) (31 жовт.) Паровозник.
1958, № 1–6, 12–45 (15 груд.);
1959, № 1 (48) (6 січ.) – 44.
1960, № 1 (103) (4 січ.) – 52 (152) (30 груд.).
643. Електротранспортник [Текст] : орган партбюро, завкому та дирекції
Дніпропетр. Трамвайно-тролейбус. упр. – Дніпропетровськ, 1957–1960.
1957, № 2 (9 серп.) – 19 (23 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 50 (69) (30 груд.);
1959, № 1 (70) (9 січ.) – 51 (120) (30 груд.);
1960, № 1 (121) (3 січ.) – 24, 26–46, 48–52 (172) (31 груд.).
Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 3371; 1957, 1958, 1960 Технічна
сторінка див. № 5497.
644. Енакиевский рабочий [Текст] : орган ГК КП Украины и горсовета депутатов
трудящихся Сталин. обл. – Енакиево, 1956–1960.
1956, № 1 (4207) (1 янв.) – 26, 28–33, 35–156 (4362) (30 дек.);
1957, № 1 (4363) (1 янв.) – 156 (4518) (29 дек.);
1958, № 1 (4519) (1 янв.) – 112, 114–132, 134–156 (4547) (28 дек.);
1959, № 1 (4648) (1 янв.) – 17, 20, 22–156 (4803) (29 дек.);
1960, № 1 (4804) (1 янв.) – 156 (4986) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3097.
645. Енакиевский строитель [Текст] : орган партбюро, упр. треста
«Артемпромжилстрой» и Орджоникидзев. райкома профсоюза угольщиков. –
Енакиево, 1958–1960.
1958, № 66 (10 окт.), 67, 69–76 (19 дек.) ;
1959, № 1 (78) (9 янв.) – 5, 7–51 (128) (25 дек.);
1960, № 1 (129) (1 янв.) – 52 (180) (23 дек.).
646. Енакиевский шахтер [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты «Красный Профинтерн». – Енакиево, 1956–1960. – Газ. выходит один раз в неделю.
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1956, № 1 (426) (1 янв.) – 31, 33–51 (476) (22 дек.);
1957, № 1 (477) (1 янв.) – 10, 12–46, 48–50 (526) (22 дек.);
1958, № 1 (527) (1 янв.), 2, 4–37, 39–48, 50–52 (578) (25 дек.);
1959, № 1 (579) (1 янв.) – 52 (630) (27 дек.);
1960, № 1 (631) (8 янв.) – 52 (682) (30 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3098.
Енергобудівник. – Дніпропетровськ див. № 647.
647. Енергобудівник [Текст] : орган партбюро, буд. упр. і ком. профспілки
Придніпров. ДРЕС. – Придніпровськ, 1956–1960.
Місце вид.: 1956 № 6 (7 лют.) – 51 (19 груд.) Дніпропетровськ.
1956, № 6–16, 18–51;
1957, № 1 (52) (1 січ.) – 52 (103) (25 берез.);
1958, № 1 (104) (1 січ.) – 51 (154) (31 груд.);
1959, № 1 (155) (10 січ.) – 27, 29–52 (206) (31 груд.);
1960, № 1 (207) (6 січ.) – 77, 79–101 (307) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3372; 1959 Технічна сторінка див.
№ 5498.
Енергобудівник. – Щастя див. № 154.
648. Жашківський механізатор [Текст] : орган дирекції, парт., профспілк. та
комсомол. орг. Жашків. РТС Черкас. обл. – Жашків, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 січ.) – 15 (17 груд.) орган дирекції, парт. та профспілк. орг.
Жашків. МТС Черкас. обл.; 1958 № 1 (16) (15 лют.) – 3 (18) (23 трав.) орган дирекції,
парт. та профспілк. орг. Жашків. МТС Жашків. р-ну Черкас. обл.
1957, № 1–6, 8–15;
1958, № 1–3;
1959, № 1 (19) (1 трав.) – 11 (29) (31 груд.).
649. Ждановець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Жданова
Тростянец. р-ну Сум. обл. – [Дернове], 1958, 1960.
1958, № 10 (17) (2 черв.);
1960, № 4 (48) (9 квіт.) – 18 (62) (31 груд.).
650. Ждановець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Жданова
Волочис. р-ну Хмельниц. обл. – Тарноруда, 1957.
1957, № 5 (4 груд.).
651. Ждановець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Жданова
Селидів. р-ну Сталін. обл. – [Селидове], 1959, 1960.
1959, № 1 (1 трав.) – 20 (31 груд.);
1960, № 1 (21) (9 січ.) – 23, 25–28 (48) (31 груд.).
652. Ждановець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Жданова
М. Ворожба Лебедин. р-ну Сум. обл. – Мала Ворожба, 1957–1960.
1957, № 1 (20 січ.) – 2, 5–23, 25–34 (20 груд.); 1958, № 1 (35) (1 січ.) –
6, 8–9 (43) (20 берез.);
1959, № 17 (86) (10 черв.) – 36 (105) (21 груд.);
1960, № 1 (106) (1 січ.), 3–4, 6–14, 14–21, 23–25, 27–32 (136) (20 груд.) (у нумерації
є помилки).
653. Ждановский коксохимик [Текст] : орган партийн. ком., завкома профсоюза
и упр. коксохимзавода. – Жданов, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (16 июля) – 1959 № 42 (118) (20 окт.) орган партбюро, завкома
профсоюза и упр. коксохимзавода.
1957, № 1–25 (31 дек.);
1958, № 1 (26) (7 янв.) – 51 (76) (23 дек.);
1959, № 1 (77) (1 янв.) – 15, 17, 19–26, 28–34, 36–52 (128) (30 дек.);
1960, № 1 (129) (6 янв.) – 52 (180) (31 дек.).
654. Ждановский машиностроитель [Текст] : орган парт. ком., завкома профсоюза

дирекции з-да тяжелого машиностроения. – Жданов, 1958–1960.
1958, № 1 (6 авг.) – 21 (24 дек.); 1959, № 1 (22) (1 янв.) – 52 (73) (23
дек.);
1960, № 1 (74) (1 янв.) – 17, 19–101 (174) (31 дек.).
Дод.: 1958–1960 Техническая страница див. № 5363; 1960 Литературная страница
див. № 3099.
655. Ждановский портовик [Текст] : бюл. : орган партбюро, порткомфлота и упр.
Жданов. порта. – Жданов, 1957.
1957, [б. N.] (12 июня).
656. Ждановский портовик [Текст] : орган партбюро, порткомфлота и упр.
Жданов. порта. – Жданов, 1957–1960.
1957, № 1 (13 июля) – 3, 6–17, 19–25 (25 дек.);
1958, № 1 (26) (1 янв.) – 53 (78) (27 дек.);
1959, № 1 (79) (1 янв.) – 52 (130) (26 дек.);
1960, № 1 (131) (1 янв.) – 18, 2052 (182) (23 дек.).
Дод.: 1957 Ждановский портовик : бюл. див. № 655; 1958 Ждановский портовик :
спец. вып. див. № 657; 1960 Техническая страница див. № 5364.
657. Ждановский портовик [Текст] : спец. вып. : орган партбюро, порткомфлота
упр. Жданов. порта. – Жданов, 1958.
1958, [б. N.] (25 окт.).
658. Железнодорожник [Текст] : орган Казатин. отд-ния дороги и райпрофсожа
Юго-Запад. ж. д. – Казатин, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (23 мая) – 1958 № 46 (75) (5 дек.) орган узлового парт. ком.
треста ст. Козятин Юго-Запад. ж. д.
1957, № 4–10, 12, 14–29 (21 дек.);
1958, № 1 (30) (1 янв.), 2, 4, 5, 7–12, 14–40, 42–46;
1959, № 1 (79) (1 янв.), 2, 4–22, 24–26, 28–40, 42–49 (127) (25 дек.);
1960, № 1 (128) (1 янв.) – 19 (146) (3 июня).
659. Железнодорожник Донбасса [Текст] : орган упр. политотд. и дорпрофсожа
Донец. ж. д. – Сталино, 1956–1960.
1956, № 2 (4098) (5 янв.), 4–42, 44–51, 53–130, 133–135, 137–139, 141–154 (4250)
(29 дек.);
1957, № 1 (4251) (1 янв.) – 75, 77–156 (4406) (31 дек.);
1958, № 1 (4407) (1 янв.) – 156 (4562) (30 дек.);
1959, № 1 (4563) (1 янв.) – 157 (4719) (31 дек.);
1960, № 1 (4720) (1 янв.) – 156 (4876) (31 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Литературная страница див. № 3100.
660. Железнодорожник Основы [Текст] : орган Основнян. узлового ком.
Коммунист. партии Украины. – Харьков, 1957–1960. – Выходит еженедельно.
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1957, № 1 (236) (11 янв.) – 11, 13–18, 20–40 (275) (25 дек.);
1958, № 1 (276) (1 янв.) – 37 (312) (17 окт.);
1959, № 1 (27 февр.) – 39 (31 дек.);
1960, № 1 (40) (8 янв.) – 30, 33–48 (87) (31 дек.).
661. Животновод [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
«Амвросиевский». – Амвросиевка, 1958–1960.
1958, № 1 (17) (14 янв.), 6–18, 22 (38) (31 дек.);
1959, № 21 (60) (20 окт.);
1960, № 1 (65) (21 янв.) – 2, 4–5, 7–10, 12 (76) (29 окт.) (у нумерації є помилки). 662.
Жизнь колхозника [Текст] : орган Семенов. райкома Коммунист. партии Украины и
райсовета депутатов трудящихся Чернигов. обл. – Семеновка, 1956–1960.
1956, № 1 (1210) (1 янв.) – 103 (1312) (23 дек.);
1957, № 1 (1314) (1 янв.) – 104 (1413) (29 дек.);
1958, № 1 (1414) (1 янв.) – 121 (1534) (28 дек.);
1959, № 1 (1535) (1 янв.) – 154 (1697) (29 дек.);
1960, № 1 (1698) (1 янв.) – 54, 56–125, 127–155 (1851) (31 дек.).
663. Жилстроевец [Текст] : орган парткома, постройкома профсоюза и упр.
треста «Макеевжилстрой». – Макеевка, 1957–1960. – Газ. выходит два раза в неделю.
Назва: 1957 № 18 (458) (1 марта) – 1958 № 103 (646) (31 дек.) Коксостроевец. –
Підзаг.: 1957 № 18 – 1958 № 103 орган парт. орг., постройкома профсоюза и упр.
строит. треста «Ясиновстрой».
1957, № 18–103 (543) (31 дек.);
1958, № 1 (544) (3 янв.) – 103.
1959, № 31 (680) (21 апр.) – 103 (742) (31 дек.);
1960, № 1 (743) (5 янв.) – 76, 78–101 (843) (31 дек.).
Дод.: 1957 Коксостроевец : спец. вып. на стр-ве углефабрики див. № 1560; 1957,
1960 Техническая страница див. № 5397 [у газ. «Коксостроевец»], № 5365; 1958
Коксостроевец : спец. вып. на стр-ве пятой коксовой батареи див. № 1559; 1959
Жилстроевец : спец. вып. на стр-ве дворца культуры див. № 664.
664. Жилстроевец [Текст] : спец. вып. на стр-ве дворца культуры : орган парткома,
постройкома профсоюза и упр. треста «Макеевжилстрой». – Макеевка, 1959.
1959, № 1 (7 мая), 3–5, 8 (25 июня).
665. Життя артілі [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Куйбишева та
Остапів. сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – Остапівка, 1957–1960.
1957, № 14 (18) (18 лип.), 18–23 (27) (26 груд.);
1958, № 2 (29) (6 лют.) – 4, 6–17 (44) (16 груд.);
1959, № 1 (46) (30 січ.) – 18 (63) (12 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (65) (14 січ.) – 9, 11–18 (82) (14 груд.).
666. Жовтень [Текст] : бюл. : орган Печеніз. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Печеніги, 1957.
1957, [б. N.] (25 лип.), [б. N.] (15 листоп.).
667. Жовтень [Текст] : листівка : орган Печеніз. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Печеніги, 1958.
1958, [б. N.] (10 черв.), [б. N.] (10 серп.).
668 Жовтень [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «40-річчя Жовтня» та
сільради депутатів трудящих с. Корочинці Деражнян. р-ну Хмельниц. обл. –
Корочинці, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (7 листоп.) – 1959 № 1 (16) (1 січ.) орган парт. орг. і правління
колгоспу «40-річчя Жовтня» та сільради депутатів трудящих с. Коричинці
Вовковинец. р-ну Хмельниц. обл.
1957, № 1–2 (11 груд.);
1958, № 1 (3) (1 січ.) – 5, 7–13 (15) (13 груд.);
1959, № 1–13 (28) (28 груд.);
1960, № 1 (29) (25 січ.) – 13 (41) (30 листоп.).
Прим.: У січні 1959 р. Вовковинецький район ліквідовано.
669. Жовтень [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Лемешів. махоррадгоспу
Яготин. р-ну. – Лемешівка, 1960.
1960, № 4 (10) (29 черв.), 5 (11) (27 груд.).
670. Жовтень [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «13-річчя
Жовтня» с. Мізяків Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Мізяків, 1958–1960.
1958, № 2 (30 берез.) – 7 (17) (26 груд.);
1959, № 1 (8) (29 січ.) – 7, 9, 11, 12, 17 (10) (28 жовт.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (20) (9 січ.) – 4, 7–11, 14 (39) (8 груд.).
671. Жовтень [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Жовтневої
революції Яготин. р-ну [Київ. обл.]. – Яготин, 1959, 1960.
1959, № 2 (2 лип.) – 4, 4а, 6 (15 груд.);
1960, № 1 (7) (1 січ.) – 3 (9) (23 лют.).
672. Жовтень [Текст] : орган первин. парторганізації і дирекції радгоспу ім.
Петровського Тилігуло-Березан. р-ну Миколаїв. обл. – Кімівка; Тилігуло-Березанка,
1958–1960. – Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (22 жовт.);
1959, № 2 (4) (30 січ.) – 19 (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (23) (7 січ.) – 5, 8–15, 18, 19 (41) (31 груд.).
673. Жовтень [Текст] : орган Печеніз. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Печеніги, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (3084) (1 січ.) – 92 (3175) (15 листоп.) Сталінський заклик.
1956, № 1–9, 11, 12, 14–29, 31–47, 49–51, 53–104 (3187) (27 груд.);
1957, № 1 (3188) (1 січ.) – 104 (3290) (29 груд.);
1958, № 1 (3291) (1 січ.) – 114 (3404) (28 груд.);
1959, № 1 (3405) (1 січ.) – 110, 112–152 (3556) (29 груд.);
1960, № 1 (3557) (1 січ.) – 69, 71–112, 114–140, 142–146, 148, 149, 151–153 (3709)
(29 груд.).
Дод.: 1957 Жовтень : бюл. див. № 666; 1957 Жовтень : листівка див. № 667; 1958
Жовтень : спец. вип. див. № 674.
674. Жовтень [Текст] : спец. вип. : орган Печеніз. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Печеніги, 1958.
1958, [б. N.] (7 черв.).
675. Жовтнева зоря [Текст] : листівка : орган Лосинів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Лосинівка, 1958.
1958, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (10 верес.).
676. Жовтнева зоря [Текст] : орган Лосинів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Лосинівка, 1956–1960. – Виходить тричі
на тиждень.
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Назва: 1956 № 1 (1179) (1 січ.) – 1958 № 38 (1424) (30 берез.) Ударний труд.
1956, № 1–104 (1282) (27 груд.);
1957, № 1 (1283) (1 січ.) – 104 (1368) (29 груд.);
1958, № 1 (1387) (1 січ.) – 152 (1538) (28 груд.);
1959, № 1 (1539) (1 січ.) – 87, 89–152 (1690) (29 груд.);
1960, № 1 (1691) (1 січ.) – 154 (1844) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3374, № 3925; 1958 Жовтнева
зоря : листівка див. № 675.
677. Жовтнева зоря [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня с. Жванець Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. – Брага; Жванець, 1958–
1960. – Виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1958 № 13 (4 груд.) – 1959 № 8 (53) (18 трав.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. 40-річчя Жовтня с. Брага Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц.
обл.
1958, № 13, 15 (31 груд.);
1959, № 1 (16) (7 січ.) – 30 (45) (31 груд.);
1960, № 1 (46) (21 січ.) – 8, 11–17 (96) (7 листоп.); 11 (90) (11 черв.) – 17 (96)(7
листоп.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки).
678. Жовтнева зоря [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Жовтнева
революція» с. Жовтневе Короп. р-ну Чернігів. обл. – Жовтневе, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (4 квіт.) – 1959 № 5 (39) (8 берез.) Ворошиловець.
1957, № 1–17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 16 (33) (28 листоп.);
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 5, 10–18, 20 (54) (23 груд.);
1960, № 1 (55) (1 січ.) – 11 (65) (7 листоп.).
679. Жовтнева зоря [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
«Жовтнева зоря» Кобеляц. р-ну Полтав. обл. – [Сухинівка], 1960.
1960, № 1 (1 квіт.) – 10, 14–16 (6 груд.).
680. Жовтнева перемога [Текст] : листівка : орган Коломац. РК Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Коломак, 1957.
1957, [б. N.] [15 лип.].
681. Жовтнева перемога [Текст] : листівка : орган Шац. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Шацьк, 1956.
1956, [б. N.] (10 трав.), [б. N.] (2 груд.).
682. Жовтнева перемога [Текст] : орган Коломац. РК Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Коломак, 1956–1959. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (2177) (1 січ.) – 2, 4–7, 10–40, 42–104 (2280) (27 груд.);
1957, № 1 (2281) (1 січ.) – 68, 70–104 (2384) (29 груд.); 1958, № 1
(2385) (1 січ.) – 23, 25–113 (2497) (28 груд.); 1959, № 1 (2498) (1 січ.)
– 100 (2597) (23 серп.).
Дод.: 1956, 1958 Жовтнева перемога : спец. вип. див. № 686; 1957 Жовтнева
перемога : листівка див. № 680.
Прим.: У 1959 р. На № 100 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
683. Жовтнева перемога [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
радгоспу «Пролетар Харківщини» Дергачів. р-ну Харків. обл. – Дергачі, 1959, 1960.
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1959, № 1 (1) (21 серп.) – 6 (2 груд.);
1960, № 1 (3 лют.) – 11 (10 груд.).
684. Жовтнева перемога [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Дергачів. МТС. – Дергачі, 1957, 1958.
1957, № 1 (2 берез.) – 31 (31 груд.);
1958, № 1 (31) (17 січ.), 3–10 (40) (16 трав.).
685. Жовтнева перемога [Текст] : орган Шац. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Шацьк, 1956–1960.
1956, № 1 (1000) (1 січ.) – 87, 89–104 (1103) (27 груд.);
1957, № 1 (1104) (1 січ.) – 10, 12–104 (1207) (25 груд.);
1958, № 1 (1208) (1 січ.) – 95, 97–104 (1311) (28 груд.);
1959, № 1 (1312) (1 січ.) – 132 (1443) (29 груд.);
1960, № 1 (1444) (1січ.) – 91, 93–118, 120–122, 124–154 (1597) (29 груд.).
Дод.: 1956 Жовтнева перемога : листівка див. № 681; 1960 Літературна сторінка
див. № 3375.
686. Жовтнева перемога [Текст] : спец. вип. : орган Коломац. РК Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Коломак, 1956, 1958.
1956, № 1 (31 лип.);
1958, № 1 (5 черв.).
687. Жовтневий шлях [Текст] : орган Чернелиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Чернелиця, 1956, 1957.
1956, № 1 (1307) (1 січ.) – 23, 25, 26, 28–81, 83–104 (1410) (27 груд.);
1957, № 2 (1412) (4 січ.) – 47 (1457) (9 черв.).
Прим.: Видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
688. Жовтневий шлях [Текст] : орган Щорс. РК КП України та райради депутатів
трудящих Дніпропетр. обл. – Щорськ, 1956–1960.
1956, № 1 (2259) (1 січ.) – 38, 40–62, 64–86, 88–104 (2362) (26 груд.);
1957, № 1 (2363) (1 січ.) – 104 (2466) (28 груд.);
1958, № 1 (2467) (1 січ.) – 115 (2581) (28 груд.);
1959, № 1 (2582) (1 січ.) – 153 (2735) (29 груд.);
1960, № 1 (2735) (1 січ.) – 153 (2887) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Жовтневий шлях : спец. вип. див. № 689; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3376.
689. Жовтневий шлях [Текст] : спец. вип. : орган Щорс. РК КП України та
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Щорськ, 1956, 1958.
1956, № [б. N.] (7 трав.);
1958, № [б. N.] (18 лип.).
690. Жуківський колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
40-річчя Жовтня [Бережан. р-ну Терноп. обл.]. – Жуків, 1956–1958.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 груд.) – 1957 № 5 (10 квіт.) орган первин. парт. орг., правління
колгоспу ім. Жукова та сільради с. Жуків.
1956, № 1–2 (26 груд.);
1957, № 3 (26 січ.) – 5;
1958, № 1 (6) (1 трав.) – 4 (9) (15 черв.).
691. Журналіст [Текст] : орган парторганізації та місцевкому профспілки ред.
газ. «Зоря» : спец. вип. до 40-річчя газ. «Зоря». – Дніпропетровськ, 1957.
1957, [б. N.] (16 квіт.); № 2 (27 квіт.).
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692. За агломерат [Текст] : орган парткому, завкому профспілки робітників
металург. пром-сті і дирекції Криворіз. Півден. гірничозбагачув. комбінату. – Кривий
Ріг, 1956, 1958–1960. – Газ. виходить чотири рази на міс.
1956, № 1 (6) (1 січ.) – 51 (56) (31 груд.);
1958, № 1 (107) (5 січ.) – 49 (155) (30 груд.);
1959, № 1 (156) (11 січ.) – 19, 21–49 (204) (30 груд.);
1960, № 1 (205) (6 січ.) – 36, 38–48, 50–84, 86–94, 96, 97, 100 (304) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1960 Літературна сторінка див. № 3377; 1958 За агломерат : спец. вип.
див. № 693.
693. За агломерат [Текст] : спец. вып. : орган парткома, завкома профсоюза и
дирекции Криворож. Юж. горнообогатител. комбината. – Кривой Рог, 1958.
1958, [б. N.] (22 февр.).
694. За агрономічну науку [Текст] : орган парткому, ком. ЛКСМУ, місцевкому,
профкому та дирекції Львів. с.-г. ін-ту. – Дубляни, 1960.
1960, № 1–2 (1 квіт.) – 23, 25–27, 29–30 (31 груд.).
695. За алюминий [Текст] : орган парткома, завкома и упр. Днепров. алюмин.
з-да им. С. М. Кирова. – Запорожье, 1956–1960. – Выходит дважды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (10) (1 янв.) – 1959 № 52 (217) (24 дек.) выходит один раз в
неделю.
1956, № 1–52 (61) (27 дек.);
1957, № 1 (62) (1 янв.) – 52 (113) (25 дек.);
1958, № 1 (114) (1 янв.) – 52 (165) (25 дек.);
1959, № 1 (166) (1 янв.) – 52;
1960, № 1 (218) (1 янв.) – 103 (2436) (28 дек.).
Дод.: 1957, 1959 Техническая страница див. № 5366; 1958, 1959 Комсомольская
страница див. № 2291.
696. За антрацит [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза орг. и упр.
шахты № 30–31 треста «Шахтерскантрацит». – Шахтерск, 1958–1960.
1958, № 1 (2 марта) – 33, 35–37, 42–44 (27 дек.);
1959, № 1 (45) (10 янв.) – 52 (96) (31 дек.);
1960, № 1 (97) (10 янв.) – 8, 10, 11, 14–36 (132) (31 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3101.
За Батьківщину. – Летичів див. № 2721.
697. За високий видобуток [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки і
шахтоупр. № 5 тресту «Сталінвугілля». – Сталіно, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 лют.) – 1958 № 49 (539) (31 груд.) орган парт. орг., шахткому
профспілки та шахтоупр. № 5 тресту «Сталінвугілля».
1957, № 1, 2 (19 лют.), 30 (474) (10 верес.) – 46 (490) (31 груд.) (у нумерації є
помилки);
1958, № 1 (491) (14 січ.) – 49;
1959, № 1 (540) (6 січ.) – 4, 6–15, 17–23, 25–51 (590) (25 груд.);
1960, № 1 (591) (1 січ.) – 50 (640) (23 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5499.
698. За високий врожай [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі «Більшовик»
Богодухів. р-ну. – [Полкова Микитівка], 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 2 (11 груд.) – 3 (21 груд.) орган парт. орг., правління артілі
«Більшовик» та сільради с. Полкова Микитівка.
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1956, № 2, 3;
1957, № 1 (4) (1 січ.), 5, 9, 11, 14, 18, 23, 28–32, 34–35 (38) (23 груд.);
1958, № 1 (39) (1 січ.) – 23, 26–35 (72) (27 груд.);
1959, № 2 (74) (12 січ.), 2, 7, 15, 29 (98) (11 груд.);
1960, № 23 (115) (20 серп.), 25, 30 (122) (20 жовт.).
699. За високий врожай [Текст] : орган парторганізації, правління артілі
«Комуніст» та Гружчан. сільради Макарів. р-ну Київ. обл. – Грузьке, 1959, 1960.
1959, № 5 (30 квіт.) – 10, 12, 20, 21 (53) (4 груд.);
1960, № 6 (20) (8 квіт.) (у вал. нумерації є помилки).
700. За високий врожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Б. Хмельницького Олександрів. р-ну [Сталін. обл.]. – Новоолександрівка, 1957–1960.
Назва: 1957 № 8 (27 черв.) – 1959 № 2 (52) (30 січ.) За високий урожай.
1957, № 8;
1958, № 6 (26) (11 берез.) – 7, 9–13 (33) (20 трав.);
1959, № 2;
1960, № 1 (51) (1 січ.), 3–8 (58) (30 верес.).
За високий урожай. – [Велика Багачка] див. № 6085.
За високий урожай. – Великі Сорочинці див. № 2455.
За високий урожай. – Новоолександрівка див. № 700.
701. За високий урожай [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. І. Франка Товстен. р-ну Терноп. обл. – Ворвулинці, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (4) (1 січ.) – 13 (16) (20 черв.) орган парт. і комсомол. орг. та
правління колгоспу ім. Маленкова Товстен. р-ну Терноп. обл.
1957, № 1–7, 9–20, 22, 24–27, 29, 31–32 (35) (17 груд.);
1958, № 1 (36) (29 січ.) – 7, 9–16 (50) (22 жовт.);
1959, № 6 (57) (12 квіт.) – 17 (58) (1 трав.).
702. За високий урожай [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Кірова Великолепетин. р-ну Херсон. обл. – [Мала Лепетиха], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (21 лют.) – 1958 № 1 (5) (14 січ.) орган правління, парт. і
комсомол. орг. колгоспу «Труд комунарів» Великолепетин. р-ну Херсон. обл.
1957, № 1–2, 4 (24 груд.);
1958, № 1–6 (10) (30 черв.);
1959, № 1 (11) (25 берез.) – 11 (21) (5 груд.);
1960, № 1 (22) (1 січ.) – 7 (28) (7 листоп.).
703. За високий урожай [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Білобожниц. МТС. – Білобожниця, 1957, 1958.
1957, № 3 (12 лип.) – 8 (23 листоп.);
1958, № 2 (11) (29 січ.) – 4, 9 (7 груд.) (вал. номер на № 9 відсутній).
704. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Булганіна та виконкому Ковалів. сільради Полтав. р-ну. – Ковалівка, 1956, 1957.
Підзаг.: 1956 № 2 (7 листоп.) – 6 (23 груд.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Булганіна.
1956, № 2–6;
1957, № 1 (7) (1 січ.) – 4 (10) (14 лют.).
705. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Вільховець [Звенигород. р-ну Черкас. обл.]. – Вільховець, 1957, 1958. – Виходить
тричі на міс.
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1957, № 16 (7 груд.);
1958, № 1 (17) (23 січ.), 3–7, 9–10, 12–14 (30) (3 черв.).
706. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Орджонікідзе Барвінків. р-ну. – Барвінкове, 1957–1959. – Виходить двічі на міс.
1957, № 1 (3) (15 січ.) – 11 (12) (29 листоп.);
1958, № 2 (14) (16 квіт.) – 7 (19) (12 груд.);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 14 (33) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
707. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. 15
з’їзду ВКП(б) с. Котельва Котелев. р-ну Полтав. обл. – Котельва, 1957–1960.
1957, № 10 (9 трав.), 14–31 (25 груд.);
1958, № 1 (32) (26 лют.) – 11, 13, 14, 16 (47) (7 листоп.);
1959, № 1 (49) (1 січ.) – 2, 4–6, 8–17 (65) (7 листоп.);
1960, № 1 (66) (1 січ.) – 16 (80) (7 листоп.).
708. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
та Заліс. сільради депутатів трудящих [Тальнів. р-ну Черкас. обл.]. – Заліське, 1960.
1960, № 2 (16 січ.) – 14, 16–20 (20 верес.).
709. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Радянська
Україна» Кишеньків. р-ну Полтав. обл. – [Старий Орлик], 1957–1960.
1957, № 1 (9 квіт.) – 16, 18–23 (28 груд.);
1958, № 1 (24) (10 січ.) – 24 (47) (16 груд.);
1959, № 1 (49) (16 січ.) – 16, 18 (66) (28 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (67) (20 січ.) – 5, 7–14 (63) (21 верес.) (у нумерації є помилки).
710. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Україна»
Гутян. сільради Конотоп. р-ну. – [Гути], 1960.
1960, № 33 (30 трав.) – 34 (25 листоп.).
711. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Дружба» та
Мошнів. сільради Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Мошни], 1960.
1960, № 1 (19 січ.) – 28 (31 груд.).
712. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Заповіт
Леніна» Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Ломовате], 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 3 (20) (30 берез.) – 14 (31) (30 верес.) орган парт. орг., правління
артілі «Заповіт Леніна» та Ломоват. сільради депутатів трудящих, Черкас. р-ну Черкас.
обл.
1958, № 3, 5–8, 10–12, 14;
1959, № 15 (49) (8 жовт.) – 16, 18–20 (54) (30 листоп.).
713. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Авангард»
та сільради депутатів трудящих с. Соболівка Шполян. р-ну [Черкас. обл.]. –
Соболівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 7 (5 серп.) – 11 (31 груд.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Хрущова та сільради депутатів трудящих с. Соболівка. Шполян. р-ну.
1957, № 7–11;
1958, № 1 (12) (20 берез.) – 3 (14) (20 трав.);
1959, № 11 (27) (19 верес.) – 14 (30) (16 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (32) (4 берез.) – 3, 5–8 (38) (14 верес.).
714. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Більшовик» Скалат. р-ну. – Скалат, 1959, 1960.
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1959, № 1 (16 верес.) – 3 (26 листоп.);
1960, № 2 (6) (16 лют.) – 3 (6) (24 жовт.) (у вал. нумерації є помилки).
715. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Дружба»
та виконкому Балакліїв. сільради Смілян. р-ну Черкас. обл. – [Балаклія], 1958–1960. –
Виходить щодекади.
1958, № 1 (5 черв.) – 2, 4–5, 7–9, 11, 13 (24 жовт.);
1959, № 16 (32) (25 верес.) – 23 (38) (26 груд.);
1960, № 1 (39) (1 січ.) – 10, 12–16 (54) (7 листоп.).
716. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Куйбишева

Малозубівщин. сільради Коростен. р-ну. – Мала Зубівщина, 1958–1960. – Виходить
двічі на міс.
1958, № 1 (1) (12 квіт.) – 4, 6, 7, 9 (9) (22 груд.); 1959,
№ 1 (10) (28 берез.) – 4, 6, 7 (16) (16 жовт.);
1960, № 3 (20) (18 лют.) – 13 (30) (16 груд.) (у нумерації є помилки).
717. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. 1 Травня
с. Високе-Українське Черняхів. р-ну. – Високе-Українське, 1958–1960. – Виходить 1им і 16-им числом кожного міс.
1958, № 1 (4 черв.) – 2, 5, 9 (10 груд.); 1959, № 1
(10) (1 січ.) – 20 (29) (21 груд.); 1960, № 1 (30) (1
січ.) – 6, 8–20 (49) (24 груд.).
718. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Ленінський шлях» Скалат. р-ну. – Скалат, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 15 (19 верес.) – 18 (4 листоп.) орган парт. орг. і правління колгоспу
«Ленінський шлях» Гримайлів. р-ну.
1957, № 15–18;
1958, № 1 (19) (1 січ.), 4 (22) (4 квіт.);
1959, № 1 (13 серп.) – 3 (2 груд.).
Прим.: У березні 1959 р. Гримайлівський район ліквідовано.
719. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Україна»
та Варвин. сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – Варва, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 15 (17) (30 верес.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Будьонного та Варвин. сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл.
1957, № 15–18 (20) (9 груд.);
1958, № 1 (20) (7 січ.) – 12 (32) (18 груд.) (у вал. нумерації є помилки); 1959,
№ 1 (33) (6 січ.) – 13 (45) (24 груд.); 1960, № 1 (46) (16 січ.) – 2 (47) (12
берез.).
720. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг., правління сільгоспартілі ім.
Леніна та сільради депутатів трудящих с. Вовчик Лубен. р-ну Полтав. обл. – Вовчик,
1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (15 груд.) – 1958 № 9 (28 листоп.) орган парт. орг., правління
сільгоспартілі ім. Сталіна та сільради депутатів трудящих с. Вовчик Лубен. р-ну
Полтав. обл.
1956, № 1;
1957, № 2 (1 січ.) – 9, 11–14, 16–19 (7 жовт.) (вал. нумерація відсутня);
1958, № 3 (9 берез.) – 4, 6, 7, 9 (вал. нумерація відсутня); 1959, № 1 (10) (3
квіт.) – 9 (18) (7 листоп.); 1960, № 1 (19) (23 січ.) – 3, 5–22 (40) (8 груд.).
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721. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі «Дружба»
Острівець Уман. р-ну Черкас. обл. – Острівець, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 серп.) – 1958 № 9 (19) (1 трав.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Леніна с. Острівець; 1958 № 11 (21) (6 черв.) – 1959 № 21 (55) (5 листоп.)
орган парт. орг. і правління колгоспу «Дружба» с. Острівець.
1957, № 1–8, 10 (28 груд.);
1958, № 1 (11) (7 січ.) – 9, 11–17 (9 верес.) (вал. нумерація частково відсутня); 1959,
№ 7 (39) (2 квіт.), 11–21, 23 (8 груд.) (на № 23 відсутній вал. номер); 1960, № 1 (13
січ.) – 4, 7–20 (92) (9 груд.) (вал. нумерація частково відсутня). Прим.: Село
Острівець знаходилося у Бабанському районі. У листопаді 1959 р.
Бабанський район ліквідовано.
722. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі ім. Щорса та
сільради депутатів трудящих с. Ятранівки Уман. р-ну Черкас. обл. – Ятранівка, 1957–
1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (4 лют.) – 1959 № 16 (64) (20 серп.) орган парт. орг. і правління
артілі ім. Щорса с. Ятранівки.
1957, № 1–10, 12, 14–22 (26 листоп.);
1958, № 1 (25) (10 січ.) – 4, 6–17 (41) (6 верес.); 1959,
№ 5 (53) (5 берез.), 16, 23–24 (72) (16 груд.);
1960, № 1 (96) (9 січ.) – 5, 8–22 (94) (22 груд.) (у вал. нумерації є помилки). 723. За
високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі «Колос»
Нововодолаз. р-ну. – [Нова Водолага], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 15 (7 листоп.) орган парт. орг. та правління артілі ім. Хрущова
Нововодолаз. р-ну.
1957, № 15;
1958, № 2 (17) (4 квіт.) – 9 (24) (7 листоп.);
1959, № 1 (26) (22 квіт.) – 3 (28) (14 жовт.).
724. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «За
комунізм» с. Грушки [Володар-Волин. р-ну Житомир. обл.]. – Грушки, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (15 груд.) – 1957 № 14 (15) (20 верес.) орган парт. орг. та
правління колгоспу ім. Сталіна с. Грушки.
1956, № 1;
1957, № 2 (1 січ.) – 17 (18) (19 груд.);
1958, № 1 (19 січ.) – 13, 15–20 (38) (25 груд.); 1959,
№ 1 (39) (23 січ.) – 2, 4–10 (48) (18 листоп.);
1960, № 1 (49) (28 січ.) – 5 (53) (11 листоп.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки).
725. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Димитрова Лазірків. р-ну. – [Лазірки], 1957–1960. – Виходить щодекадно. Підзаг.:
1957 № 1 (26 берез.) – 12 (23 лип.) багатотираж. газ. колгоспу ім. Димитрова,
Лазірків. р-ну Полтав. обл.
1957, № 1–13, 15–19, 21–27 (27 груд.);
1958, № 1 (28) (10 січ.) – 27, 29–31 (58) (15 груд.);
1959, № 1 (60) (10 січ.) – 23 (82) (16 жовт.); 1960, №
6 (93) (7 берез.).
726. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Свердлова Лозів. р-ну Харків. обл. – Орілька, 1956–1960.
101

1956, № 2 (24 листоп.), 4 (18 груд.);
1957, № 1 (6) (10 січ.) – 2, 5–6, 8–10, 15–18, 20–35 (40) (31 груд.);
1958, № 1 (41) (14 січ.) – 6. 8–24, 26, 27, 30–33 (73) (31 груд.);
1959, № 1 (74) (13 січ.), 6, 7, 9–13, 15–23, 25–28 (101) (31 груд.);
1960, № 1 (102) (12 січ.) – 21, 23 (127) (21 груд.).
727. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Бучац. р-ну. – Бучач, 1957.
1957, № 1 (31 січ.) – 2 (20 лют.).
728. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна

Гельмязів [Гельмязів. р-ну Черкас. обл.]. – Гельмязів, 1957–1960.
1957, № 1 (5) (8 січ.), 4–6, 12 (16) (24 груд.); 1958, № 8 (24) (22
берез.), 10–24 (39) (12 листоп.);
1959, № 1 (25) (29 січ.) – 13 (52) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилка); 1960,
№ 1 (53) (7 січ.) – 15 (66) (31 груд.).
729. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна

Леніне Радомишл. р-ну. – Леніне, 1957. – Газ. виходить двічі на міс.
1957, № 15 (8 лип.) – 17 (24 серп.).
730. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Овруц. р-ну Житомир. обл. – Гладковичі, 1957–1960. – Виходить 1 і 15 числа.

1957, № 1 (1 трав.) – 15 (15 груд.);
1958, № 1 (16) (1 січ.) – 8, 10-18 (32) (15 листоп.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (33) (15 січ.) – 13 (44) (1 листоп.);
1960, № 1 (46) (1 січ.) – 3, 5–17 (62) (1 груд.).
731. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Срібнян. р-ну Чернігів. обл. – Срібне, 1958.
1958, № 7 (11) (28 черв.).
Прим.: У вересні 1959 р. Срібнянський район ліквідовано.
732. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Перемога» Великодедеркалів. р-ну. – Великі Дедеркали, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 берез.) – 4 (10 квіт.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Молотова Великодедеркалів. р-ну.
1957, № 1–7 (24 жовт.);
1958, № 1 (8) (31 січ.).
733. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Прогрес», с. Побійна Жашків. р-ну Черкас. обл. – Побійна, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 берез.) – 1959 № 12 (39) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Жданова с. Побійна Жашків. р-ну Черкас. обл.
1957, № 1–7 (26 листоп.);
1958, № 1 (9) (13 лют.) – 16 (26) (8 груд.);
1959, № 1 (28) (21 січ.) – 19 (46) (23 груд.);
1960, № 1 (47) (11 січ.) – 3, 5–19, 21–24 (70) (31 груд.).
734. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Росія»
Великокринків. р-ну Полтав. обл. – Великі Кринки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (21 верес.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Ворошилова Великокринків. р-ну Полтав. обл.
1957, № 6, 8–9 (21 листоп.);
1958, № 1 (10) (4 січ.) – 5, 7–9 (19) (19 груд.);
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1959, № 1 (20) (1 січ.) – 21 (40) (18 груд.);
1960, № 1 (41) (1 січ.) – 3 (42) (30 квіт.).
735. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна»

Кам’янка Маньків. р-ну Черкас. обл. – Кам’янка, 1958, 1960. – Виходить два рази
на міс.
1958, № 3 (18) (15 квіт.);
1960, № 1 (45) (19 лют.) – 6, 8–13, 16 (59) (29 листоп.).
Прим.: див. № 785.
736. За високий урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління сільгоспартілі ім.
Сталіна м. Ічні Ічнян. р-ну Чернігів. обл. – Ічня, 1958-1960.
1958, № 1 (10 серп.) – 4 (3 груд.);
1959, № 2 (5) (31 січ.) – 6, 8, 10–11, 13 (16) (22 груд.);
1960, № 1 (17) (26 січ.) – 5, 7–9 (25) (10 груд.) (у нумерації є помилки).
737. За високий урожай [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг.
Бережец. МТС Кременец. р-ну. – Великі Бережці, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (14 квіт.) орган парт., профспілк. орг. Бережец. МТС Кременец.
р-ну.
1957, № 1–2, 4–7, 9–11, 13, 14, 16 (13 груд.);
1958, № 17 (28 січ.) – 18 (2 берез.) (нумерація лише вал.).
738. За високий урожай [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Кушугум. МТС
[Запоріз. р-ну Запоріз. обл.]. – Кушугум, 1958.
1958, № 1 (7 берез.).
739. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Куйбишева с. Лозни Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Лозна, 1957–1960.
1957, № 1 (10 трав.) – 14 (9 груд.);
1958, № 1 (15) (20 січ.) – 17 (31) (10 груд.);
1959, № 1 (32) (13 січ.) – 10, 12, 14–19, 22 (53) (16 груд.);
1960, № 1 (54) (5 січ.) – 3, 5, 6, 9-24 (77) (21 груд.).
740. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Запорожець» Комишуват. р-ну Запоріз. обл. – Комишуваха, 1958–1960.
1958, № 1 (9 серп.) – 2, 4–7 (9 груд.);
1959, № 1 (9) (28 січ.) – 10, 12–15, 17, 19–23 (31) (30 груд.);
1960, № 1 (32) (12 січ.) – 22 (53) (21 груд.).
741. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Калініна Кузьчан. сільради Конотоп. р-ну. – [Кузьки], 1957, 1958.
1957, № 5 (2 жовт.);
1958, № 11 (16 квіт.) – 12 (23 трав.).
742. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Бондурівки Немирів. р-ну. – Бондурівка, 1959.
1959, № 1 (14 верес.).
743. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Загнітків Піщан. р-ну Вінниц. обл. – Загнітків, 1957, 1959, 1960.
1957, № 1 (9 трав.) – 11, 13–17 (7 груд.);
1959, № 1 (31) (1 січ.), 3–8, 10, 11, 13, 14 (43) (28 груд.);
1960, № 1 (43) (26 січ.) – 7, 9, 13 (79) (20 жовт.).
744. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Карапиші Старченків. р-ну Київ. обл. – Карапиші, 1958-1960.
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Підзаг.: 1958 № 2 (41) (10 січ.) – 4 (43) (28 січ.) орган парт., комсомол. орг.,
правління колгоспу ім. Сталіна та сільради с. Карапиші Старченків. р-ну Київ. обл.
1958, № 2, 4, 7–9, 11–33, 38 (73) (22 груд.);
1959, № 1 (74) (1 січ.) – 36 (105) (31 груд.);
1960, № 1 (106) (9 січ.) – 36 (141) (29 груд.).
745. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Суворова с. Петраківки Катериноп. р-ну Черкас. обл. – Петраківка, 1958, 1960.
1958, № 6 (32) (27 берез.);
1960, № 11 (81) (9 черв.) – 13, 15–21 (91) (24 груд.).
746. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка та Максимів. сільради [Добромил. р-ну Дрогобиц. обл.]. – Сусідовичі, 1957.
1957, № 2 (1 серп.).
747. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Іскра» с. Курашівці Муровано-Куриловец. р-ну Вінниц. обл. – Курашівці, 1958,
1959.
1958, № 1 (19 трав.) – 3 (3) (14 серп.);
1959, № 1 (4) (21 квіт.).
748. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Радянська Україна» Жидачів. р-ну. – Бережниця, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 квіт.) – 1959 № 7 (47) (27 трав.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. ХІХ партз’їзду Жидачів. р-ну.
1957, № 1–18 (25 груд.);
1958, № 1 (14) (22 січ.) – 22 (40) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилка);
1959, № 1 (41) (30 січ.) – 14 (54) (19 груд.);
1960, № 1 (55) (1 січ.) – 15, 17, 18, 20 (74) (24 груд.) (у нумерації є помилки).
749. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Родина» Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Стара Прилука, 1957–1960. – Газ. виходить
двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 2 (19 берез.) – 10 (5 верес.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Шверника Турбів. р-ну Вінниц. обл.; 1957 № 11 (1 жовт.) – 1959 № 4
(9 лип.) орган парторганізації і правління колгоспу ім. 40-річчя Жовтня Турбів. рну Вінниц. обл.; 1959 № 5 (29) (7 груд.) – 1960 № 2 (32) (5 лют.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. 40-річчя Жовтня Липовец. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 2, 3, 6, 7, 9–13 (13 груд.);
1958, № 1 (14) (24 лют.) – 10 (23) (20 верес.);
1959, № 1 (25) (11 січ.) – 6 (30) (28 груд.); 1960,
№ 1 (31) (25 січ.) – 14 (44) (16 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Турбівський район ліквідовано.
750. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Червоний Жовтень» Зміїв. р-ну. – [Островерхівка], 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (23 січ.) – 8 (24 черв.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Маленкова Зміїв. р-ну.
1957, № 1–8, 10 (22 лип.).
751. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління артілі
«Ленінець» с. Йосипівки Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Йосипівка, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 5 (1 квіт.) – 11 (1 лип.) орган парторганізації, правління артілі ім.
Молотова с. Йосипівки Самгород. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 5–19 (24 листоп.);
1958, № 2 (21) (25 лют.) – 21 (25 груд.) (вал. нумерація частково відсутня);
1959, № 1 (22) (14 січ.) – 6, 8–12, 14–23 (44) (25 груд.);
1960, № 1 (45), 2, 4, 5 (49) (10 берез.), 5 (50) (26 берез.) – 15, 17–24 (67) (30 груд.).
752. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Друга п’ятирічка» та Слідян. сільради Шпиків. р-ну Вінниц. обл. – Сліди, 1958.
1958, № 1 (7 берез.) – 12 (27 листоп.).
753. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Дружба» Жовтн. сільради Згурів. р-ну Київ. обл. – Жовтневе, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 лют.) – 6 (5 груд.);
1960, № 1 (12 січ.) – 14 (20) (28 груд.).
754. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
XXI з’їзду КПРС та виконкому сільради с. Брусниця [Вашковец. р-ну Чернівец. обл.].
– Брусниця, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (21 січ.) – 1959 № 1 (17) (31 берез.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Червона зірка» та виконкому сільради с. Брусниця.
1957, № 1–4, 7, 9–10 (11) (31 лип.);
1958, № 1 (13) (28 лют.) – 3 (15) (22 лип.);
1959, № 1, 3–6 (22) (17 груд.);
1960, № 1 (24) (1 січ.) – 5, 7 (31) (29 серп.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Калініна с. Копіївки Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – Копіївка, 1958–1960.
1958, № 1 (30 серп.) – 6 (13 груд.);
1959, № 1 (7) (24 січ.), 2, 4–11, 13, 16–19 (25) (31 груд.);
1960, № 1 (26) (21 січ.) – 8 (33) (30 квіт.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Свердлова та виконкому Свердлов. сільради [Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.]. –
Богунівка, 1957–1959.
1957, № 11 (28 верес.) – 14 (23 груд.);
1958, № 1 (15) (1 січ.), 3, 5, 6, 8–20, 22, 24–35 (49) (23 груд.);
1959, № 1 (50) (1 січ.) – 10, 12, 16–18, 21–27 (76) (15 груд.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна с. Пищики Сквир. р-ну Київ. обл. – Пищики, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 лют.) – 1959 № 3 (23) (9 лют.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна та сільради депутатів трудящих с. Пищики
Великополов. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–6, 8 (25 груд.);
1958, № 1 (9) (4 лют.) – 9 (20) (15 серп.);
1959, № 1 (21) (1 січ.), 3, 7, 8, 10–16 (36) (30 груд.);
1960, № 1 (37) (23 січ.) – 17 (53) (31 груд.).
Прим.: У березні 1959 р. Великополовецький район ліквідовано.
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та сільради с. Залісся Чорнобил. р-ну Київ. обл. – Залісся, 1957–1960.
1957, № 2 (8 берез.), 4, 6, 7 (2 листоп.); 1958, №
7 (140 (11 жовт.) – 11 (18) (17 груд.);
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1959, № 1 (19) (1 січ.), 1а–7, 7а–12 (30) (2 груд.);
1960, № 3 (33) (27 лют.) – 6 (36) (26 трав.).
759. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка с. Шандра Ржищів. р-ну Київ. обл. – Шандра, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (5 лют.) – 1959 № 16 (52) (25 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Шевченка та сільради с. Шандра Ржищів. р-ну Київ. обл.
1957, № 4, 13–7 (2 груд.);
1958, № 1 (19) (1 січ.), 2, 4–18 (36) (5 груд.);
1959, № 1 (37) (1 січ.) – 16;
1960, № 1 (53) (30 січ.) – 7, 9, 10, 12–21 (73) (31 груд.).
760. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Ленінським шляхом», сільради с. Сербо-Слобідки Ємільчин. р-ну Житомир. обл. –
Сербо-Слобідка, 1960.
1960, № 1 (15 квіт.) – 17 (16 груд.).
761. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Росія» Шпиків. р-ну Вінниц. обл. – Бушинка, 1959, 1960.
1959, № 1 (9 лют.) – 10 (24 груд.);
1960, № 3 (7 берез.), 3 (28 берез.) – 7 (14 груд.).
762. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та Вощанків., Михайлевиц. і Хлопчиц. сільрад [Самбір. р-ну Львів. обл.]. –
[Вощанці]; [Михайлевичі], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (20 берез.) – 4 (8 черв.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Молотова та Хлопчиц. сільради Рудків. р-ну Дрогобиц. обл.; 1957 № 5 (17
серп.) – 1958 № 11 (16) (17 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Ленінський шлях» та Хлопчиц. сільради Рудків. р-ну Дрогобиц. обл.; 1959 № 1 (17) (1
січ.) – 11 (27) (7 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу «Ленінський
шлях» та Хлопчиц. сільради Рудків. р-ну Львів. обл.
1957, № 1–6 (29 верес.);
1958, № 1 (7) (9 січ.), 3–9, 11;
1959, № 1–12 (28) (1 груд.);
1960, № 1–2 (29–30) (1 січ.) – 13 (40) (29 листоп.).
763. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червоний
комунар» с. Воропаїв Вищедубечан. р-ну Київ. обл. – Воропаїв, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (23 берез.) – 1958 № 2 (4) (8 лют.) орган парторганізації, правління
колгоспу «Червоний комунар» та сільради с. Воропаїв Вищедубечан. р-ну Київ. обл.

1957, № 1, 2 (4 верес.);
1958, № 1 (3) (9 січ.) – 3 (3) (17 груд.);
1959, № 1 (5) (5 лют.), 2 (6) (9 серп.).
764. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Заповіт Леніна» Юр’їв. р-ну Дніпропетр. обл. – Юр’ївка, 1957, 1958.
1957, № 1 (20 берез.) – 27 (10 груд.);
1958, № 1 (28) (1 січ.) – 13, 15, 19–21, 23, 24, 26, 27 (52) (1 жовт.).
Прим.: У січні 1959 р. Юр’ївський район ліквідовано.
765. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Кірова Перещепин. р-ну Дніпропетр. обл. – Голубівка, 1957, 1959, 1960.
1957, № 23 (5 жовт.) – 28 (5 груд.);
1959, № 2 (51) (22 січ.) – 13, 15–17 (66) (7 листоп.);
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1960, № 1 (69) (1 січ.) – 8 (76) (23 черв.), 8 (76) (12 лип.) – 13 (81) (7 груд.).
766. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Дружба» с. Качківки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Качківка, 1957–1960.
1957, № 3 (14 жовт.), 4 (17 груд.);
1958, № 1 (5) (6 січ.) – 9 (13) (29 верес.);
1959, № 1 (16) (5 січ.), 3–11 (26) (30 груд.);
1960, № 1 (27) (23 січ.) – 10 (36) (30 груд.).
767. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Жовтень» с. Кальник Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Кальник, 1959, 1960.
1959, № 1 (16 верес.) – 4 (20 груд.);
1960, № 1 (5) (11 квіт.) – 7, 9, 10 (14) (2 груд.).
768. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Зоря комунізму» с. Чуків Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Чуків, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 3 (4 квіт.) – 12 (8 лип.) орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Кагановича Брацлав. р-ну Вінниц. Обл.; 1959 № 1 (38) (2 лют.) – 3 (39) (10 берез.)
орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря комунізму» Брацлав. р-ну Вінниц.
обл.
1957, № 3, 5–12, 14–25 (19 груд.);
1958, № 1 (25) (29 січ.) – 11 (36) (18 груд.);
1959, № 1–15 (51) (24 груд.).
769. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
газ. «Правда» Чутів. р-ну Полтав. обл. – Чутове, 1957–1960.
1957, № 1 (22 квіт.)–10 (7 листоп.);
1958, № 1 (11) (1 трав.) – 2 (12) (26 верес.);
1959, № 1 (13) (6 січ.) – 11 (23) (29 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (24) (30 січ.) – 7 (30) (7 листоп.).
770. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХ з’їзду КПРС с. Жадани Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Жадани, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (11 квіт.) – 9 (27 жовт.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС с. Жадани Дашів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–9;
1959, № 1 (9) (7 квіт.), 2 (10) (16 черв.).
Прим.: У січні 1959 р. Дашівський район ліквідовано.
771. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Жданова с. Баштанків Піщан. р-ну Вінниц. обл. – Баштанків, 1957–1960.
1957, № 1 (11 лип.), 2, 4, 5, 7– 11 (31 груд.);
1958, № 1 (12) (16 січ.) – 4, 6 (15) (31 берез.), 6 (17) (21 квіт.), 7–9 (20) (4 лип.),
9 (20) (25 лип.), 10, 11, 14–18 (24) (30 верес.) (у нумерації є помилки);
1959, № 2 (32) (21 січ.) – 8, 10–15 (44) (22 груд.);
1960, № 1 (45) (1 січ.) – 6, 8, 10 (54) (18 груд.).
772. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Жданова с. Кармалюкове Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Кармалюкове, 1958–1960.
1958, № 1 (12 квіт.) – 8, 10–14 (27 груд.);
1959, № 1 (15) (20 січ.) – 12, 14, 15 (28) (30 груд.);
1960, № 1 (29) (30 січ.) – 9 (37) (24 черв.), 9 (37) (15 верес.) – 15 (43) (27 груд.). 773. За
високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова і
сільради с. Терешпіль Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Терешпіль, 1958–1960.
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1958, № 1 (25 лип.) – 10 (25 груд.);
1959, № 1 (11) (15 січ.), 3–5, 7–10, 13, 14, 16–20 (30) (9 груд.);
1960, № 1 (32) – 13 (44) (29 жовт.), 13 (44) (30 листоп.), 15 (46) (30 груд.).
774. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Горошків Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Горошків, 1957–1960. – Виходить двічі на
міс.
1957, № 1 (17 квіт.) – 6 (13 серп.);
1958, № 1 (8) (16 січ.) – 9, 11–13 (21) (2 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (21) (29 січ.) – 9, 11–15, 17, 18 (39) (19 груд.);
1960, № 1 (39) (7 січ.) – 9, 11–14 (52) (24 листоп.).
775. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Мисайлівка Богуслав. р-ну Київ. обл. – Мисайлівка, 1957–1959.
1957, № 2 (3 берез.), 5–8, 11–19, 23, 25, 26 (21 листоп.);
1958, № 1 (28) (7 січ.) – 3, 5, 7–13, 15, 17–20, 25 (52) (22 груд.);
1959, № 1 (53) (8 січ.) – 8, 10, 11, 14–16, 18, 23, 24 (76) (31 груд.).
776. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
40-річчя Жовтня Винників. р-ну. – Лисиничі, 1958, 1959.
1958, № 5 (7 квіт.) – 9 (6 листоп.);
1959, № 1 (10) (1 січ.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Ходорів. р-ну. – Вербиця, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 берез.) – 1958 № 4 (11) (23 квіт.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна і Вербиц. сільради Ходорів. р-ну.
1957, № 1, 5–7 (6 верес.);
1958, № 1 (8) (29 січ.) – 5, 8–10 (17) (21 листоп.);
1959, № 1 (18) (28 лют.) – 7 (24) (22 жовт.); 1960, №
2 (26) (7 трав.) – 4 (28) (15 жовт.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Фрунзе Жовтн. селищради Ульянів. р-ну Сум. обл. – [Жовтневе], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 16 (19 жовт.) – 20 (15 груд.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Фрунзе Миколаїв. сільради Ульянів. р-ну Сум. обл.
1957, № 16–20;
1958, № 2 (22) (23 лют.), 4, 8, 10 (30) (24 груд.);
1959, № 1 (31) (28 лют.) – 12 (42) (7 листоп.); 1960,
№ 1 (44) (1 січ.) – 18, 20–25 (68) (17 груд.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Фрунзе Згурів. р-ну. – Згурівка, 1957–1960.
1957, № 2 (30 січ.), 6, 10, 12–17 (30 листоп.);
1958, № 1 (1 січ.) – 6, 8–16 (17 груд.); 1959, №
1 (5 лют.) – 13 (31 груд.); 1960, № 1 (13 січ.) –
6, 8–18 (28 груд.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Фрунзе с. Нетребівки Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Нетребівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 квіт.) – 8 (5 груд.);
1960, № 1 (9) (21 січ.) – 9 (17) (30 верес.).
За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Фрунзе с. Русава Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Русава, 1959, 1960.
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1959, № 1 (10) (5 січ.), 3–12 (21) (7 груд.);
1960, № 1 (22) (26 січ.) – 12 (32) (24 листоп.).
782. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Щорса с. Михайлівки Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – Михайлівка, 1960.
1960, № 1 (2) (2 берез.) – 3 (4) (25 груд.).
783. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Прогрес» с. Слободи Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Слобода, 1956–1960.
1956, № 2, 3 (21 листоп.);
1957, № 24 (17 серп.) – 30 (14 груд.);
1958, № 1 (1 січ.) – 14, 16–19, 21, 22, 24 (54) (11 груд.);
1959, № 1 (55) (1 січ.) – 3, 5, 6, 8, 9 (63) (27 квіт.);
1960, № 2 (78) (21 січ.) – 4, 8–13, 16, 17 (93) (30 листоп.).
784. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «40річчя Жовтня» с. Луги Чечельниц. р-ну Вінниц. обл. – Луги, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 лип.), 2 (20 серп.) орган парторганізації та правління
Старолуз. колгоспу Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–6 (11 груд.);
1958, № 1 (7) (24 січ.) – 12 (18) (26 груд.);
1959, № 1 (19) (30 січ.) – 10, 12–16 (35) (4 верес.);
1960, № 1 (36) (18 лют.) – 9, 11–13 (48) (14 груд.).
785. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
Україна с. Кам’янка [Буцьк. р-ну Черкас. обл.]. – Кам’янка, 1959.
1959, № 8 (33) (25 трав.) – 19 (44) (27 жовт.).
Прим.: див. № 735. У листопаді 1959 р. Буцький район ліквідовано.
786. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – [Шпиків], 1958–1960.
1958, № 2 (30 квіт.) – 15 (30 груд.);
1959, № 1(16) (15 січ.) – 3, 5–7, 9–11, 13, 15–21 (36) (31 груд.);
1960, № 1 (37) (13 січ.) – 4, 6, 7 (43) (13 квіт.).
787. За високий урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Червоний партизан» Вище-Дубечан. р-ну. – Вища Дубечня, 1959.
1959, № 1 (28 квіт.) – 3 (15 черв.).
788. За високий урожай [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. ВЛКСМ с. Оситняжка Ново-Миргород. р-ну. – Оситняжка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (20 січ.) – 1959 № 14 (46) (29 жовт.) орган первин. парторганізації

правління колгоспу ім. ВЛКСМ с. Оситняжки Златопіл. р-ну.
1957, № 1–21 (10 груд.); 1958, № 1 (7 квіт.) – 7 (13 верес.);
1959, № 2 (34) (26 січ.), 8–10, 12, 14–17 (49) (31 груд.);
1960, № 1 (50) (20 січ.) – 14, 16–19 (68) (3 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Златопільський район Черкаської області ліквідовано,
село Оситняжка увійшло до Ново-Миргородського району Кіровоградської області.
789. За високий урожай [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу «Перемога» с. Валяви Городищен. р-ну Черкас. обл. – Валява, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 7 (30 верес.) – 1958 № 3 (13 лют.) орган первин. парторганізації
правління колгоспу ім. Будьонного с. Валява Городищен. р-ну Черкас. обл. 1957,
№ 7–10 (25 груд.);
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1958, № 1 (11) (22 січ.) – 24 (34) (30 груд.);
1959, № 1 (35) (23 січ.) – 21 (55) (10 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (52) (12 лют.) – 3, 5–7, 10–15, 17–20 (75) (5 листоп.) (у нумерації є
помилки).
За високий урожай. – Цибулів див. № 1821.
790. За високу продуктивність тваринництва [у газ. «Перемога»] [Текст] :
щомісяч. бюл. Базалійс. РК КП України і виконкому райради депутатів трудящих. –
Базалія, 1958.
1958, № 6 (черв.).
791. За відмінне навчання [Текст] : орган ком. ЛКСМ України, учкому і Ради
піонер. дружини ім. Зої Космодем’янської серед. шк. № 1 м. Виноградова. –
Виноградів, 1958.
1958, № 1 (20 лют.) – 5 (29 жовт.).
792. За відмінне навчання [Текст] : орган комсомол. орг. та учкому Уман. серед.
шк. № 2 ім. І. Я. Франка. – Умань, 1958.
1958, № 1 (13) (23 січ.) – 15, 17 (29) (28 листоп.).
793. За відмінне навчання [Текст] : орган парт. орг. і дирекції Великодедеркалів.
серед. шк. Великодедеркалів. р-ну. – Великі Дедеркали, 1958.
1958, № 1 (1 січ.) – 3 (10) (10 жовт.) (у вал. нумерації є помилки).
794. За Вітчизну [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червона
Україна» с. Гоголів Бровар. р-ну Київ. обл. – Гоголів, 1959, 1960.
1959, № 1 (27 січ.) – 11, 13–23, 25–28, 31–35, 37–44 (31 груд.);
1960, № 1 (45) (13 січ.) – 33 (77) (13 груд.).
795. За врожай [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Великотокмацький» Великотокмац. р-ну. – Великий Токмак, 1957–1960.
1957, № 3 (26 верес.) – 8, 10–12 (25 груд.);
1958, № 1–2 (13–14) (1 січ.) – 6, 8–15, 17, 19–30, 32–36 (48) (16 груд.);
1959, № 1 (49) (1 січ.) – 13, 19–28, 30–40 (83) (31 груд.);
1960, № 1 (84) (7 січ.) – 28 (111) (31 груд.).
796. За врожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Комінтерну,
Старосілля Городищен. р-ну Черкас. обл. – Старосілля, 1958–1960.
1958, № 1 (16 черв.) – 11 (30 груд.); 1959, № 1 (12) (12 січ.) – 24 (35)
(30 листоп.); 1960, № 1 (37) (1 січ.) – 4, 6–27 (98) (29 груд.).
797. За врожай [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Перемога»
Андрушів. р-ну [Житомир. обл.]. – Зарубинці, 1957–1960. – Виходить раз на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (23 трав.) – 2 (23 черв.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Молотова та Зарубин. сільради депутатів трудящих, Андрушів. р-ну; 1959 № 1 (11) (1
лют.) – 3 (12) (1 трав.) орган парт. орг., правління колгоспу «Перемога»
Зарубинці Андрушів. р-ну.
1957, № 1–6 (25 листоп.);
1958, № 1 (7) (25 січ.) – 5 (10) (1 груд.);
1959, № 1, 3, 5–10 (19) (1 груд.);
1960, № 1 (20) (1 січ.) – 10 (30) (6 груд.) (у нумерації є помилки).
798. За врожай [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Дзержинського
та сільради с. Вотилівки [Лисян. р-ну Черкас. обл.]. – Вотилівка, 1956–1960. –
Виходить тричі на міс.
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Підзаг.: 1956 № 1 (11 груд.) – 1957 № 13 (23 серп.) орган парт. орг., правління
артілі ім. Молотова та сільради с. Вотилівки; 1957 № 14 (29 верес.) – 17 (27 жовт.)
орган парт. орг., правління артілі та сільради с. Вотилівки.
1956, № 1;
1957, № 3 (8 січ.) – 21 (28 груд.);
1958, № 1 (21) (14 січ.) – 6, 8–14, 16–21 (40) (4 верес.);
1959, № 16 (66) (17 лип.) – 27 (77) (25 груд.);
1960, № 1 (78) (9 січ.) – 9, 11–19, 21 (98) (10 груд.).
799. За врожай [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Здобуток Жовтня»
та Словечан. сільради депутатів трудящих Словечан. р-ну. – Словечне, 1957–1959. –
Газ. виходить раз на міс.
1957, № 5 (6) (7 листоп.);
1958, № 1 (7) (22 січ.) – 2 (8) (22 черв.);
1959, № 8 (16) (13 квіт.), 10–11 (19) (25 трав.).
800. За врожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Шевченка
Москаленків. сільради Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Москаленки], 1957–1960. –
Виходить двічі на міс.
Назва: 1957 № 6 (8 жовт.) – 1959 № 27 (72) (6 листоп.) За урожай. – Підзаг.: 1957
6 – 1959 № 27 орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Шевченка Москаленків.
сільради Іркліїв. р-ну Черкас. обл.
1957, № 6–9, 11 (17 груд.);
1958, № 1 (12) (1 січ.) – 8, 10–23 (34) (19 верес.);
1959, № 23 (68) (8 верес.) – 27.
1960, № 12 (86) (13 лип.) – 20 (94) (20 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Іркліївський район ліквідовано.
801. За врожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Радянська
Україна» с. Пинязевичі Малин. р-ну Житомир. обл. – Пинязевичі, 1958–1960.
1958, № 1 (23 лип.), 3–4 (13 груд.);
1959, № 1 (5) (26 січ.) – 5, 7–8, 10–11 (13–14) (30 груд.);
1960, № 1 (15) (16 трав.) – 3 (17) (25 черв.).
802. За врожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна»
Великобурлуц. сільради Великобурлуц. р-ну. – Великий Бурлук, 1957–1959.
Назва: 1957 № 1 (16 берез.) – 1958 № 2 (21) (7 лют.) За урожай. – Підзаг.: 1957
1–15 (23 жовт.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Петровського
Великобурлуц. сільради Великобурлуц. р-ну.
1957, № 1–19 (15 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 15 (34) (26 груд.);
1959, № 1 (35) (9 січ.) – 8, 11, 13–14 (48) (7 листоп.).
803. За врожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова с.
Жуківці Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Жуківці, Щучинці 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (25 квіт.) – 1959 № 1 (18) (25 січ.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Калініна с. Щучинці Жмерин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 2–17 (25 груд.); 1959,
№ 1–20 (37) (17 груд.);
1960, № 1 (38) (11 січ.) – 14 (52) (25 груд.).
804. За врожай [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Дружба» с.
Димарка Іванків. р-ну Київ. обл. – Димарка, 1959, 1960.
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Підзаг.: 1959 № 10 (10) (12 черв.) – 14 (14) (12 верес.) орган парторганізації і
правління колгоспу «Дружба» с. Димарка Розважів. р-ну Київ. обл.
1959, № 10–15 (9 жовт.) – 18 (29 груд.);
1960, № 1 (19) (14 січ.) – 13, 15–17 (35) (17 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Розважівський район ліквідовано.
805. За врожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна
В. Киріївки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Велика Киріївка, 1959, 1960.
1959, № 3, 5, 7–9, 11–18 (26 груд.); 1960, № 1 (19) (19 січ.) – 3, 5 (40) (15
груд.).
806. За врожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Ульянова
[Пологів. р-ну Запоріз. обл.]. – Басань, 1957–1960.
1957, № 1 (29 листоп.) – 3 (25 груд.);
1958, № 2 (5) (31 січ.) – 14 (17) (24 груд.);
1959, № 1 (18) (1 січ.) – 10 (27) (7 листоп.);
1960, № 1 (28) (18 лют.) – 3, 5–6 (33) (7 листоп.).
807. За врожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Україна»
Богуслав Богуслав. р-ну Київ. обл. – Богуслав, 1959, 1960.
1959, № 1 (16 січ.) – 4, 6–11, 14, 16, 20 (24 груд.); 1960, № 2
(22) (23 січ.), 4, 6–22 (42) (17 груд.).
808. За врожай [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління Козіїв. колгоспу
«Зоря» Коростишів. р-ну. – Козіївка, 1958–1960. – Виходить 3 і 18 числа.
Підзаг.: 1958 № 1 (25) (3 січ.) – 1959 № 2 (50) (18 січ.) орган первин. парт. орг.
і правління Козіїв. колгоспу «Нове життя» Коростишів. р-ну.
1958, № 1, 4, 6–20, 23, 24 (48) (18 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (49) (3 січ.) – 24 (73) (18 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (74) (3 січ.) – 8, 10, 11, 13–24 (98) (18 груд.).
809. За врожай [Текст] : орган первин. парт., профспілк. та комсомол. орг.
Грабовец. МТС [Великоборків. р-ну Терноп. обл.]. – Грабовець, 1957, 1958.
1957, № 6 (15 лип.) – 7 (27 лип.);
1958, № 1 (11) (14 січ.) – 2 (12) (18 лют.).
810. За вугілля [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Магерів.
шахтоупр. Львів. рудоупр. – Згурівка, 1959.
1959, № 1 (27 січ.) – 13 (31 груд.).
811. За вугілля [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Магерів.
шахтоупр. Львів. рудоупр. палив. пром-сті. – Магерів, 1958-1960.
1958, № 4 (11) (5 лип.);
1959, № 4 (17) (24 лип.) – 7 (20) (17 груд.);
1960, № 1 (21) (1 січ.)–5 (25) (28 серп.).
812. За вчительські кадри [Текст] : орган партбюро, дирекції, ком. ЛКСМУ,
профкому і місцевкому Ровен. держ. пед. ін-ту. – Рівне, 1958.
1958, № 1 (12 лют.), 2, 4–10, 12–18 (20 груд.).
Дод.: 1958 Комсомольська сторінка див. № 2306; 1958 Літературна сторінка див.
№ 3378.
813. За высокие темпы [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и администрации
Фащев. шахтоупр. треста «Ворошиловуголь». – Фащевка, 1960.
1960, № 1 (3 июня) – 4, 6–31 (30 дек.).
814. За высокие темпы строительства [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и
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администрации строит. упр. № 4 треста «Антрацитпромжилстрой». – Свердловск,
1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (40) (1 янв.) – 6 (96) (5 февр.) орган парт., профсоюз. орг. и
администрации строит. упр. № 4 треста «Свердловшахтострой».
1958, № 1–51 (90) (25 дек.);
1959, № 1 (91) (1 янв.) – 51 (141) (25 дек.).
815. За высокий урожай [Текст] : орган бюро парторганизации и правления
колхоза «Серп и молот» Петров. р-на Харьков. обл. – [Протопоповка], 1958, 1959.
1958, № 1 (29) (27 марта) – 2, 4–9 (37) (7 окт.);
1959, № 10 (51) (5 авг.).
816. За высокий урожай [Текст] : орган Джанкойс. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Джанкой, 1956–1960.
1956, № 1 (2633) (1 янв.) – 53, 55–156 (2788) (28 дек.);
1957, № 1 (2789) (1 янв.) – 156 (2944) (29 дек.)
1958, № 1 (2945) (1 янв.) – 156 (3100) (28 дек.);
1959, № 1 (3101) (1 янв.) – 156 (3256) (29 дек.);
1960, № 1 (3257) (1 янв.) – 156 (3412) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1958, 1960 Литературная страница див. № 3102.
817. За высокий урожай [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза «Большевик»
[Черномор. р-на Крым. обл.]. –Артемовка; Кузнецкое; Новосельское, 1960.

1960, № 16 (22) (29 сент.) – 18 (24) (30 дек.).
818. За высокий урожай [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза «Заветы
Ильича» Зуйс. р-на Крым. обл. – Мазанка, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 марта) – 10 (25 июня) орган парт. орг. и правления колхоза
им. Маленкова Зуйс. р-на Крым. обл.; 1957 № 11 (5 июля), 12 (15 июля) орган парт.
орг. и правления колхоза с. Мазанка Зуйс. р-на Крым. обл.
1957, № 1–19, 21–24, 26–28 (25 дек.).
Прим.: У вересні 1959 р. Зуйський район ліквідовано.
819. За высокий урожай [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Сталина Мелитоп. р-на. – Мелитополь, 1957–1960.
1957, № 1 (29 янв.) – 19, 21–27 (25 дек.);
1958, № 1 (28) (7 янв.) – 14, 16–23 (50) (10 дек.);
1959, № 4 (55) (26 февр.), 7, 10–11, 13–24 (75) (31 дек.);
1960, № 1 (76) (12 янв.) – 24 (99) (31 дек.).
820. За высокую производительность [Текст] : орган партбюро, шахт. ком.
профсоюза и упр. шахты им. Орджоникидзе. – Макеевка, 1956–1960. – Газ. выходит
один раз в неделю.
1956, № 1 (69) (7 янв.) – 52 (120) (31 дек.);
1957, № 1 (121) (5 янв.) – 51 (171) (31 дек.);
1958, № 1 (172) (4 янв.) – 49 (646) (31 дек.);
1959, № 1 (647) (3 янв.) – 51 (697) (31 дек.);
1960, № 1 (698) (9 янв.) – 51 (748) (31 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3103.
821. За горную технику [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и заводоупр.
Торец. машиностроит. з-да. – Дружковка, 1956–1960. – Газ. выходит три раза в
неделю.
Назва: 1956 № 1 (3023) (1 янв.) – 1958 № 39 (3170) (27 сент.) Ворошиловец. – Підзаг.:
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1956 № 1–30 (3061) (26 июля) орган парткома, завкома профсоюза и заводоупр.
Торец. машиностроит. з-да им. К. Е. Ворошилова.
1956, № 1, 2, 4–39, 41–52 (3074) (22 дек.);
1957, № 1 (3075) (1 янв.) – 22, 24–48, 50–52 (3131) (25 дек.);
1958, № 1 (3132) (1 янв.) – 31, 33–44, 46–51 (3182) (20 дек.);
1959, № 1 (3184) (1 янв.) – 25, 27–52 (3235) (26 дек.);
1960, № 1 (3236) (1 янв.) – 82, 84–101 (3336) (30 дек.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Техническая страница див. № 5350, № 5367, 1960
Литературная страница див. № 3104.
822. За график цикличности [Текст] : орган партбюро, шахт. ком. профсоюза
угольщиков и упр. шахты № 1-1 бис. – Макеевка, 1956–1960. – Выходит один раз в
неделю.
1956, № 1 (1069) (1 янв.) – 23, 25–33, 35–50 (1108) (31 дек.);
1957, № 1 (1109) (10 янв.) – 21, 23–49 (1147) (23 дек.);
1958, № 1 (1148) (9 янв.) – 46, 48–51 (1208) (25 дек.);
1959, № 1 (1209) (1 янв.) – 49, 51 (1259) (31 дек.);
1960, № 1 (1260) (7 янв.) – 20, 22–48 (1306) (22 дек.).
Дод.: 1957 Комсомольско-молодежная страница див. № 2298; 1959 Техническая
страница див. № 5368.
823. За доблестный труд [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
администрации Ордена Трудового Красного Знамени шахты «Ново-Мушкетово»
треста «Буденновуголь». – Сталино, 1957–1960. – Выходит еженедельно.
1957, № 1 (9 февр.) – 45 (31 дек.);
1958, № 1 (46) (11 янв.) – 49 (94) (31 дек.);
1959, № 2 (97) (17 янв.) – 4, 6–46, 48 (143) (29 дек.);
1960, № 1 (144) (8 янв.) – 36, 38 (181) (31 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5369.
824. За заможне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Ватутіна
Скалат. р-ну [Терноп. обл.]. – [Полупанівка], 1957–1959.
1957, № 1 (23 січ.) – 4, 6–11 (10 груд.);
1958, № 1 (13) (27 січ.) – 4 (16) (28 квіт.);
1959, № 1 (13) (30 квіт.), 15 (24 жовт.) (у вал. нумерації є помилки).
825. За заможне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Дзержинського та виконкому Тростянец. сільради Полтав. р-ну. – Тростянець, 1959,
1960.
1959, № 1 (21 квіт.) – 15, 17–23 (23 груд.);
1960, № 1 (24) (1 січ.) – 4, 6–10, 12, 14–17, 19–28 (51) (26 груд.).
826. За заможне життя [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Димитрова Пустомитів. р-ну Львів. обл. – Пустомити, 1959.
1959, № 2 (14) (1 трав.) – 5 (17) (19 черв.).
827. За заможне життя [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Жданова Щирец. р-ну. – Гуменець, 1957-1959.
1957, № 1 (18 верес.) – 3, 5 (5 груд.);
1958, № 1 (6) (1 січ.) – 7 (12) (8 лип.);
1959, № 1 (13) (11
828. За заможне життя [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Леніна Широків. р-ну. – Карпівка, 1957–1960.
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1957, № 2 (29 трав.), 4, 6, 9, 10 (7 листоп.);
1958, № 2 (7 берез.) – 20 (31) (31 груд.);
1959, № 1 (32) (17 січ.) – 14, 16–29 (60) (28 груд.);
1960, № 1 (61) (1 січ.) – 18 (77) (17 груд.).
829. За заможний колгосп [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління
колгоспу ім. Карла Маркса Покров. р-ну Дніпропетр. обл. – Олександрівка, 1957–
1960.
1957, № 1 (2 квіт.) – 7, 9–16 (26 листоп.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 15 (32) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (33) (11 січ.) – 6, 8–18 (49) (30 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 3 (52) (29 лют.), 5–14 (63) (7 листоп.).
830. За знания [Текст] : орган парт., профсоюз. и комсомол. орг. и родит. ком.
Кировоград. сш. № 6 им. В. В. Куйбышева. – Кировоград, 1957, 1960.
1957, № 3 (1 июля);
1960, № 6 (22) (28 марта) – 7, 9–10, 12–13 (28) (3 дек.).
січ.).
831. За знання [Текст] : орган ком. ЛКСМУ, учкому і Ради піонер. дружини ім. О.
Кошевого серед. шк. № 1 ім. Т. Г. Шевченка м. Ужгорода Закарпат. обл. – Ужгород,
1958, 1959.
1958, № 1 (22 квіт.) – 8 (31 груд.);
1959, № 4 (12) (26 трав.) – 8 (16) (29 груд.).
832. За знання [Текст] : орган комсомол., піонер. орг. та учкому Микулинец.
серед. шк. – Микулинці, 1957.
1957, № 1 (26 квіт.), 2 (1 черв.).
833. За знання [Текст] : орган комсомол., піонер. орг. та учнів. ком. Скалат. СШ. –
Скалат, 1956, 1957.
1956, № 1 (25 груд.);
1957, № 2 (22 січ.) – 5 (19 берез.).
834. За знання [Текст] : орган профспілк., парт. орг. та батьків. ком. Лисян. серед.
шк. – Лисянка, 1956–1958. – Виходить один раз на міс.
1956, № 1 (8 груд.);
1957, № 3 (28 лют.), 5–8 (31 груд.);
1958, № 1 (9) (9 трав.).
835. За знання [Текст] : серед. шк. № 11 ст. Станіслав. – Станіслав, 1957.
1957, № 1 (23 берез.) – 11 (28 жовт.).
836. За изобилие [Текст] : орган дирекции, парт. и профсоюз. орг. винсовхоза
«Алушта» Крым. обл. – Алушта, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 янв.) – 5 (19 марта) орган парторганизации и правления
колхоза им. Маленкова Алуштин. р-на Крым. обл.
1957, № 1, 2, 4–14 (25 дек.);
1958, № 1 (15 янв.) – 5, 10 (24) (7 июля);
1959, № 9 (38) (5 авг.);
1960, № 3 (44) (5 марта) – 9 (50) (9 июля).
837. За изобилие [Текст] : орган парт., комсомол. орг., правления колхоза «40 лет
Октября» [Красноперекоп. р-на Крым. обл.]. – Новоивановка, 1957, 1958, 1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (21 сент.) орган парт., комсомол. орг. и правления колхоза им.
Ворошилова.
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1957, № 6;
1958, № 8 (20 сент.);
1960, № 2 (20 февр.).
838. За изобилие [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Горького Евпатор. р-на. – Евпатория, 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (25 июня), 10 (24 дек.);
1958, № 1 (11) (17 янв.) – 3, 11–13, 15, 17 (27) (30 сент.);
1960, № 4 (53) (1 мая), 7–10, 19 (50) (25 янв.) (у вал. нумерації є помилки).
839. За изобилие [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Калинина Киров. р-на Крым. обл. – Кировское, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (1 янв.) – 1959 № 14 (59) (25 июля) орган первич. парторганизации

правления сельхозартели им. Калинина [Старо-Крым. р-на Крым. обл.]
1957, № 2–21 (24 дек.); 1959, № 12 (57) (26 июня), 14, 18 (63) (5 дек.); 1960,
№ 1 (65) (28 янв.).
Прим.: У вересні 1959 р. Старо-Кримський район ліквідовано.
840. За изобилие [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Кирова Джанкойс. р-на Крым. обл. – Джанкой, 1957–1959.
1957, № 1 (6 февр.) – 10 (10 дек.); 1958, № 1 (27 янв.) – 3
(28 февр.); 1959, № 2 (31) (31 янв.).
841. За изобилие [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Маленкова Симфероп. р-на Крым. обл. УССР. – Симферополь, 1957.
1957, № 2 (7) (1 февр.) – 7 (12) (31 мая).
842. За изобилие [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Сталина Зуйс. р-на Крым. обл. – Зуя, 1957.
1957, № 1 (8 июля) – 15 (17 дек.).
Прим.: У вересні 1959 р. Зуйський район ліквідовано.
843. За индустриальные методы [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и строит.
упр. № 1 треста «Антрацитпромжилстрой». – Красный Луч, 1957–1959.
1957, № 1 (15 февр.) – 46 (24 дек.);
1958, № 1 (46) (1 янв.) – 49, 51–53 (98) (31 дек.);
1959, № 1 (99) (3 янв.) – 3, 5–51 (149) (27 дек.).
844. За індустріальні кадри [Текст] : орган парткому, дирекції, ком. ЛКСМУ
профкому та місцевкому Одес. політехн. ін-ту. – Одеса, 1960.
1960, № 1 (223) (16 берез.) – 3, 5–8, 10–28, 30–39 (261) (31 дек.).
845. За кадры транспорта [Текст] : орган рук., парткома, ком. комсомола,
профкома и месткома Днепропетр. ин-та инж. трансп. им. Л. М. Кагановича. –
Днепропетровск, 1956–1960.
1956, № 1 (65) (6 янв.) – 25, 31–35 (100) (6 нояб.);
1957, № 29 (136) (2 окт.) – 33, 39, 40 (147) (30 дек.);
1958, № 1 (148) (8 янв.) – 41 (186) (31 дек.);
1959, № 1 (187) (7 янв.) – 8, 10–14, 16, 17, 19–40 (225) (31 дек.);
1960, № 1 (226) (13 янв.) – 10, 13–20, 22–41 (269) (31 дек.). Дод.:
1960 Литературная страница див. № 3105.
846. За качественную руду [Текст] : орган парткома, рудкома и упр. Камышбурун.
железоруд. комбината. – Аршинцево, 1956–1960.
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1956, № 1 (12) (5 янв.) – 31, 33–52 (2304) (29 дек.);
1957, № 1 (2305) (10 янв.) – 13, 15–39, 41–82 (2386) (29 дек.);
1958, № 1 (2387) (1 янв.) – 13, 21–102 (2488) (28 дек.);
1959, № 1 (2489) (1 янв.) – 45, 47–50, 52–104 (2592) (31 дек.);
1960, № 1 (2593) (7 янв.) – 33, 35–52 (2644) (31 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3106; 1958 За качественную
руду : спец. вып. див. № 847.
847. За качественную руду [Текст] : спец. вып. : орган парткома, рудкома и упр.
Камышбурун. железоруд. комбината. – Аршинцево, 1958.
1958, [б. N.] (7 дек.), [б. N.] (9 дек.).
848. За качество продукции [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и упр.
Харцыз. сталепроволочно-канат. з-да. – Харцызск, 1956–1960.
1956, № 1 (13) (1 янв.) – 22, 24–49 (61) (20 дек.);
1957, № 2 (63) (10 янв.) – 52 (113) (25 дек.);
1958, № 1 (114) (1 янв.) – 51 (164) (20 дек.);
1959, № 1 (165) (1 янв.) – 52 (216) (25 дек.);
1960, № 1 (217) (1 янв.) – 52 (268) (23 дек.).
849. За кермом [Текст] : орган Головкиївавтотрансу, Упр. пасажир. автотранспорту

обкому профспілки працівників зв’язку, робітників автотранспорту та шосейних
шляхів. – Київ, 1958–1960. – Виходить один раз на тиждень.
Підзаг.: 1958 № 1 (15 лют.) – 1960 № 14 (116) (9 квіт.) орган Київ. міськавтоупр.
обкому профспілки працівників зв’язку, робітників автотранспорту та шосейних
шляхів.
1958, № 1–31, 33–50 (31 груд.);
1959, № 1 (51) (10 січ.) – 52 (102) (31 груд.);
1960, № 1 (103) (9 січ.) – 23, 25–45, 47–51 (153) (31 груд.).
850. За кокс [Текст] : орган завод. парт. ком., завкома профсоюза и упр. Енакиев.
коксохим. з-да. – Енакиево, 1957–1960.
1957, № 1 (3 июля) – 25 (17 дек.);
1958, № 1 (27) (1 янв.) – 52 (78) (23 дек.);
1959, № 1 (79) (1 янв.) – 72 (130) (15 дек.);
1960, № 1 (131) (1 янв.) – 48 (179) (20 дек.).
Дод.: 1958–1960 Техническая страница див. № 5370.
851. За кокс [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки і заводоупр. Баглійс.
коксохім. з-ду. – Дніпродзержинськ, 1956–1960.
1956, № 1 (14 серп.) – 5, 7–9, 12–19, 21 (31 груд.); 1957, №
1 (22) (8 січ.) – 35, 37–51 (72) (31 груд.); 1958, № 1 (73) (7
січ.) – 3, 5–20, 22–52 (124) (30 груд.); 1959, № 1 (125) (6
січ.) – 52 (176) (31 груд.); 1960, № 1 (177) (7 січ.) – 52
(228) (29 груд.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 3379; 1957, 1958, 1960 Технічна сторінка
див. № 5500.
852. За колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Хмельницького с. Селище Немирів. р-ну [Вінниц. обл.]. – Селище, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 жовт.);
1960, № 1 (4) (27 січ.) – 17 (20) (25 листоп.). За
коммунизм. – Алчевск див. № 855.
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853. За коммунизм [Текст] : виїзд. ред. на будовах тресту «Ворошиловськбуд» :
орган Ворошилов. горкома Коммунист. партии Украины и горсовета депутатов
трудящихся Ворошиловград. обл. – Ворошиловск, 1956.
1956, № 4 (14 лип.).
854. За коммунизм [Текст] : выезд. ред. на строит. площадке коксохимич. з-да :
орган Ворошилов. горкома Коммунист. партии Украины и горсовета депутатов
трудящихся Ворошиловград. обл. – Ворошиловск, 1957.
1957, [б. N.] (31 марта) – [б. N.] (8 сент.) [15 вип.].
855. За коммунизм [Текст] : орган Ворошилов. горкома Коммунист. партии
Украины, гор. и район. Советов депутатов трудящихся Луган. обл. – Ворошиловск,
1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (5600) (1 янв.) – 1959 № 61 (6122) (13 мая) орган Ворошилов.
горкома Коммунист. партии Украины и горсовета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.; 1959 № 64 (6125) (20 мая) – 1960 № 79 (6255) (5 июля) орган
Алчев. горкома Коммунист. партии Украины, гор. и район. Советов депутатов
трудящихся Луган. обл. – Місце вид.: 1959 № 64 – 1960 № 79 Алчевск.
1956, № 1–59, 61–146, 149–156 (5755) (30 дек.);
1957, № 1 (5756) (1 янв.) – 51, 53–74, 76–91, 93–155 (5907) (29 дек.);
1958, № 1 (5908) (1 янв.) – 154 (6061) (28 дек.);
1959, № 1 (6062) (1 янв.) – 61, 64, 66–108, 110–155 (6216) (29 дек.);
1960, № 1 (6214) (1 янв.) – 156 (6872) (31 дек.).
Дод.: 1956 За коммунизм : виїзд. редакція на будовах тресту «Ворошиловськбуд»
див. № 853; 1956, 1958, 1960 Литературная страница див. № 3107; 1957 За коммунизм
: выезд. ред. на строит. площадке коксохимич. з-да. див. № 854.
856. За коммунизм [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
«Куйбишевский» Розов. р-на Запорож. обл. – Кузнецовка, 1957–1960.
1957, № 1 (3) (8 янв.), 4–31 (33) (25 дек.);
1958, № 1 (34) (11 янв.) – 3, 5–15, 17–20, 22–26 (59) (19 дек.);
1959, № 1 (60) (10 янв.) – 10, 10а–16, 18–20 (80) (27 дек.);
1960, № 1 (81) (10 янв.), 3, 4, 6–19, 21–25–26 (106) (25 дек.).
857. За коммунизм [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
ХХI съезда КПСС Бахчисар. р-на Крым. обл. – Бахчисарай, 1959.
1959, № 1 (1) (20 июня) – 3 (3) (7 сент.).
858. За коммунизм [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Димитрова Бердян. р-на Запорож. обл. – Осипенко, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 8 (22 дек.) – 1958 № 9 (17) (25 июня) орган парторганизации и
правления колхоза им. Димитрова Осипенков. р-на Запорож. обл.
1957, № 8;
1958, № 1 (9) (1 янв.) – 3, 9–12 (20) (19 сент.);
1959, № 21 (44) (19 сент.) – 25 (48) (11 дек.);
1960, № 1 (50) (1 янв.) – 27 (76) (31 дек.).
Прим.: Указом Президії ВР УРСР від 26 червня 1958 р. місто Осипенко
перейменоване на Бердянськ у зв’язку з перейменуванням району.
859. За коммунизм [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Сталина Ананьев. р-на Одес. обл. – Ананьев, 1959.
1959, № 1 (26 янв.) – 9 (11 июля).
860. За коммунизм [Текст] : орган парторганизации, правления колхоза им.
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Сталина и Рыжев. сельсовета депутатов трудящихся Белопол. р-на Сум. обл. –
[Рыжовка], 1959, 1960.
1959, № 1 (15 марта) – 19 (19 дек.);
1960, № 1 (20) (1 янв.), 3–9 (28) (12 дек.) (у нумерації є помилки).
861. За коммунизм [Текст] : орган Станично-Луган. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Станица Луганская, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (3901) (1 янв.) – 1957 № 105 (4109) (29 дек.) орган СтаничноЛуган. райкома Коммунист. партии Украины и район. Совета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл. – Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 105 газ. выходит дважды в
неделю.
1956, № 1–73, 75–104 (4004) (27 дек.);
1957, № 2 (4006) (4 янв.) – 7, 9–105;
1958, № 1 (4110) (1 янв.) – 30, 32–57, 59–82, 84–106, 108–151 (4260) (28 дек.);
1959, № 1 (4201) (1 янв.) – 29, 31–92, 94–153 (4419) (29 дек.);
1960, № 1 (4414) (1 янв.) – 63, 65–103, 105–153 (4567) (29 дек.).
Дод.: 1959 Техническая страница див. № 5371.
862. За коммунистический труд [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза
администрации Сталин. з-да хим. реактивов. – Сталино, 1960.
1960, № 1 (4 марта) – 43 (30 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5372.
863. За коммунистический труд [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и
администрации шахты «Белореченская». – Белореченский, 1960.
1960, № 1 (4 июня) – 30 (24 дек.).
864. За комплексну механізацію [Текст] : орган парторганізації, робіткому та
дирекції Петро-Михайлів. МТС Червоноарм. р-ну [Запоріз. обл.]. – ПетроМихайлівка, 1957, 1958.
1957, № 1 (3) (8 січ.) – 11, 13–16 (18) (18 груд.);
1958, № 1 (19) (15 січ.) – 4 (24) (28 берез.).
865. За комплексную механизацию [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза

упр. Ордена Ленина шахты № 18 им. Сталина треста «Снежнянантрацит». – Новый
Донбасс, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (2152) (1 янв.) – 1957 № 8 (2709) (16 февр.) орган партбюро,
шахткома профсоюза и упр. Ордена Ленина шахты № 18 им. Сталина.
1956, № 1–14, 16–52 (2203) (22 дек.);
1957, № 1 (2204) (1 янв.) – 22, 25–52 (2753) (31 дек.); 1958, № 1
(2754) (4 янв.) – 51 (2804) (30 дек.); 1959, № 1 (2805) (3 янв.) –
33, 35–44, 46–52 (2856) (31 дек.); 1960, № 1 (2857) (4 янв.) – 51
(2907) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3108.
866. За комунізм [Текст] : орган Бердян. МК Комуніст. партії України, міськради
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Бердянськ, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (4838) (1 січ.) – 1958 № 78 (5226) (25 черв.) орган Осипенків. МК
та РК Комуніст. партії України, міськради та райради депутатів трудящих Запоріз. обл.
– Місце вид.: 1956 № 1 – 1958 № 78 Осипенко.
1956, № 1–35, 37–39, 41–156 (4993) (30 груд.);
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1957, № 1 (4994) (1 січ.) – 13, 15–33, 35–37, 39–111, 113–156 (5149) (29 груд.);
1958, № 1 (5150) (1 січ.) – 156 (5305) (28 груд.);
1959, № 1 (5306) (1 січ.) – 42, 44–128, 130–156 (5460) (29 груд.);
1960, № 1 (5461) (1 січ.) – 156 (5616) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3380; 1958 За комунізм :
спец. вип. на збиранні врожаю. див. № 925; 1960 Комсомольська сторінка див. №
2307.
Прим.: Указом Президії ВР УРСР від 26 червня 1958 р. місто Осипенко
перейменоване на Бердянськ у зв’язку з перейменуванням району.
867. За комунізм [Текст] : орган бюро парт. орг. та правління колгоспу ім.
Чапаєва с. Городківка Андрушів. р-ну. – Городківка, 1958–1960.
1958, № 1–4 (25 груд.);
1959, № 1 (5) (28 січ.) – 12;
1960, № 1 (16) (25 січ.) – 12 (27) (29 груд.).
868. За комунізм [Текст] : орган Довбис. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Довбиш, 1956, 1957.
Назва: 1956 № 1 (1578) (1 січ.) – 1957 № 19 (1620) (3 берез.) Сталінець. – Періодич.:

1956 № 1 – 1957 № 19 газ. виходить в четвер і неділю.
1956, № 1–55, 58–97, 101–104 (1681) (27 груд.);
1957, № 1 (1682) (1 січ.) – 28, 30–94 (1775) (28 листоп.).
Прим.: У 1957 р. на № 94 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
869. За комунізм [Текст] : орган Красилів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Красилів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2467) (1 січ.) – 92 (2558) (15 листоп.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–25, 27–84, 86–104 (2570) (27 груд.);
1957, № 1 (2571) (1 січ.) – 5, 7–31, 33–104 (2704) (29 груд.);
1958, № 1 (2705) (1 січ.) – 123, 125–153 (3047) (28 груд.);
1959, № 1 (3048) (1 січ.) – 153 (3197) (29 груд.);
1960, № 1 (3198) (1 січ.) – 155 (3351) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3381.
870. За комунізм [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Калініна Новомосков. р-ну Дніпропетр. обл. – Миколаївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 квіт.);
1960, № 2 (4) (9 квіт.), 4 (6) (22 черв.).
871. За комунізм [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Дубнів. р-ну Ровен. обл. – Дубно, 1959, 1960.
1959, № 1 (8 січ.), 6–7, 9–12 (26 листоп.);
1960, № 1 (13) (1 січ.) – 2, 4–10 (22) (7 листоп.).
872. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «За комунізм»
Решетилів. р-ну Полтав. обл. – [Потічок], 1958–1960.
1958, № 1 (11) (6 січ.), 5–10, 12, 14–23, 26–30 (40) (26 груд.);
1959, № 1 (41) (1 січ.) – 2, 4–6, 9–18, 20–30 (70) (19 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (71) (1 січ.) – 26 (96) (9 жовт.).
873. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Зоря» с.
Мар’янівка Шполян. р-ну Черкас. обл. – Мар’янівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 7 (5 верес.) – 1958 № 1 (11) (21 січ.) орган парторганізації і
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правління колгоспу ім. Петровського с. Мар’янівка Шполян. р-ну Черкас. обл.
1957, № 7–9 (30 листоп.);
1958, № 1–7, 9 (30 листоп.);
1959, № 4 (21) (20 квіт.), 8, 12–14 (31) (5 листоп.);
1960, № 1 (34) (28 січ.) – 3, 5–6 (39) (8 серп.).
874. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. 800-річчя
Москви Заліщиц. р-ну Терноп. обл. – [Зозулинці], 1959, 1960.
1959, № 7 (3 черв.) – 16 (24 груд.);
1960, № 1 (17) (30 січ.) – 8 (24) (15 жовт.).
875. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Горького с.
Івановичі Червоноарм. р-ну Житомир. обл. – Івановичі, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 7 (20) (26 черв.) – 1959 № 3 (28) (24) (4 квіт.) орган парт. і
комсомол. орг., правління колгоспу ім. Горького та сільради с. Івановичі Червоноарм.
р-ну Житомир. обл.
1958, № 7;
1959, № 1 (26) (7 січ.) – 15 (40) (24 груд.);
1960, № 1 (41) (21 січ.) – 7, 9–12, 14, 17, 19–20 (60) (29 груд.).
876. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. XX з’їзду
КПРС Любашів. р-ну Одес. обл. – Любашівка, 1957, 1958.
1957, № 2 (25 берез.) – 10 (7 листоп.);
1958, № 1 (11) (12 лют.).
877. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Димитрова
Пирятин. р-ну Полтав. обл. – [Харківці], 1958–1960.
1958, № 1 (28 серп.) – 6 (20 груд.);
1959, № 1 (7) (1 січ.) – 10, 12 (18) (22 груд.);
1960, № 1 (19) (1 січ.) – 15 (33) (30 листоп.).
878. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Калініна
Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Бараші, 1957–1960.
1957, № 23 (27 верес.) – 29 (27 груд.);
1958, № 1 (30) (10 січ.) – 15, 17–19 (48) (10 груд.);
1959, № 1 (49) (1 лют.) – 7, 12–19 (67) (18 груд.);
1960, № 1 (68) (4 січ.) – 22 (89) (19 груд.) (у нумерації є значні помилки).
879. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Родина»
Богодухів. р-ну. – Крисине, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (4 груд.) – 3 (24 груд.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Хрущова та Крисин. сільради; 1957 № 3 (6) (24 січ.) – 28 (31) (7 жовт.) орган парт. орг.
і правління колгоспу ім. Хрущова Богодухів. р-ну.
1956, № 1–3;
1957, № 3, 5, 27–33, 35–36 (39) (25 груд.);
1958, № 1 (40) (6 січ.) – 19, 21–27, 29–36 (75) (30 груд.);
1959, № 1 (76) (1 січ.) – 4, 6–33 (107) (11 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (107) (5 січ.) – 16, 18–21, 23 (129) (31 груд.).
880. За комунізм [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Україна»
Здолбунів. р-ну Ровен. обл. – [Здовбиця], 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (24 берез.) – 8 (29 груд.);
1960, № 1 (9) (8 січ.) – 7 (15) (5 трав.).
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881. За комунізм [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Димитрова
Романів. сільради депутатів трудящих Новоград-Волин. р-ну. – Романівка, 1957–
1960. – Газ. виходить двічі на міс.
1957, № 1 (б. д.) – 14 (25 груд.);
1958, № 1 (15) (18 січ.) – 19 (33) (20 листоп.);
1959, № 1 (34) (23 січ.) – 6, 8 (41) (24 черв.);
1960, № 1 (42) (6 січ.) – 5, 7, 9 (50) (4 лип.).
За комунізм [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна та
виконкому Мачухів. сільради Полтав. обл. – [Мачухи], [Судіївка], 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (11 квіт.) – 6 (28 трав.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Леніна та виконкому Судіїв. сільради, Полтав. р-ну.
1959, № 1–24 (20 груд.);
1960, № 1 (27) (1 січ.) – 10, 12–30 (56) (12 груд.).
За комунізм [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Пам’яті Леніна»
та Вергунів. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. – Вергуни, 1958–
1960.
1958, № 10 (38) (28 берез.), 12–18, 20, 23–28, 31 (59) (26 верес.);
1959, № 29 (98) (16 верес.) – 34, 36–40 (109) (31 груд.); 1960, № 1
(110) (14 січ.) – 21, 23–27 (146) (31 груд.).
За комунізм [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Україна» Скалат.
р-ну. – Скалат, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (31 січ.) – 8 (30 листоп.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Хрущова Скалат. р-ну.
1957, № 1–8;
1958, № 1 (9) (28 берез.) – 2 (10) (23 трав.);
1959, № 1 (20) (26 січ.), 4, 5 (9 верес.) (у нумерації є значні помилки); 1960, № 1
(19) (23 лют.) – 3 (26) (12 верес.) (у нумерації є значні помилки).
За комунізм [Текст] : орган парт. орг., профорганізації та дирекції радгоспу
«Чернігівський», Чернігів. р-ну [Запоріз. обл.]. – Богданівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (15) (14 січ.) – 14 (29 груд.); 1960,
№ 1 (15) (14 січ.) – 15 (29) (28 груд.).
За комунізм [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «За комунізм» с.
Великої Рачі [Радомишл. р-ну Житомир. обл.]. – Велика Рача, 1957. – Виходить двічі
на міс.
Підзаг.: 1957 № 9 (20 черв.) орган парт. орг., правління колгоспу ім. Кагановича та
Великорац. сільради депутатів трудящих.
1957, № 9–14 (1 жовт.).
За комунізм [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Великотокмац. р-ну. – Великий Токмак, 1957–1960.
1957, № 2 (17 верес.) – 5, 7–10 (17 груд.);
1958, № 1 (12) (1 січ.) – 5, 7, 8, 10–15, 17–35 (45) (31 груд.);
1959, № 1 (46) (10 січ.) – 17, 19–36 (79) (31 груд.); 1960, № 1
(80) (11 січ.) – 22, 24–35 (114) (29 груд.).
За комунізм [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Ленінської
МТС Криворіз. р-ну. – Кривий Ріг, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 жовт.) – 6 (31 груд.); 1958,
№ 7 (25 січ.) – 4 (10) (10 берез.).
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889. За комунізм [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції племзаводу
«Диктатура» Володар. р-ну. – Володарка, 1959, 1960.
1959, № 4 (5 груд.), 5 (22 груд.);
1960, № 1 (6) (1 січ.) – 11 (16) (8 груд.).
890. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Дмитрова
Щасливої Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Щасливе, 1957–1960.
1957, № 1 (27 серп.) – 4 (4 груд.); 1958, № 1 (5) (7 січ.) – 14 (18)
(30 груд.); 1959, № 1 (19) (14 лют.);
1960, № 1 (25) (12 січ.) – 5 (29) (8 серп.), 7, 8 (32) (28 листоп.).
891. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Леніна
Лучинець Муровано-Куриловец. р-ну Вінниц. обл. – Лучинець, 1960.
1960, № 1 (1) (25 берез.) – 6, 8–10, 12, 13 (18 груд.).
892. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Росія» с.
Кустівці Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Кустівці, 1959, 1960.
1959, № 2 (30 верес.) – 4, 6–8 (30 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (9) (5 січ.) – 17 (25) (13 верес.), 17 (26) (27 верес.), 18–20, 22, 23 (32)
(28 груд.).
893. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Зоря»
Веселів. р-ну. – Запоріжжя, 1957–1960.
1957, № 19 (23 груд.);
1958, № 1 (20) (10 січ.), 3–10 (29) (6 листоп.);
1959, № 1 (30) (15 січ.) – 10 (39) (15 груд.), 10 (39) (31 груд.);
1960, № 1 (40) (30 січ.) – 4 (45) (8 жовт.).
894. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Жданова,
Великі Дмитровичі Обухів. р-ну Київ. обл. – Великі Дмитровичі, 1960.
1960, № 1 (26 лют.) – 12 (31 груд.).
895. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова
Апостолів. р-ну. – [Апостолове], 1960.
1960, № 1 (8 квіт.) – 17, 19–21, 24–26 (18 груд.).
896. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова
Володіївці Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Володіївці, 1958–1960.
1958, № 1 (17 черв.) – 11 (24 груд.); 1959, № 1 (12 січ.), 3–12, 14–
19 (30) (31 груд.); 1960, № 1 (31) (2 лют.) – 16 (46) (2 груд.).
897. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Ст. Пикова Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Старий Пиків, 1958–1960.
1958, № 2 (8) (27 квіт.) – 5, 7 (12) (8 черв.);
1959, № 3 (14) (28 лют.) – 10 (21) (23 груд.);
1960, № 1 (22) (9 січ.) – 9, 12, 14, 15 (41) (22 груд.).
898. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Мічуріна
Киянка Барашів. р-ну Житомир. обл. – Киянка, 1960.
1960, № 1 (1 трав.) – 11 (22 груд.).
899. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Петровського с. Тростянчика Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Тростянчик, 1957– 1960.
Назва: 1957 № 5 (3 жовт.) – 1959 № 16 (40) (14 груд.) Колгоспник Тростянчика. –
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Підзаг.: 1957 № 5 – 1959 № 16 орган парторганізації і правління колгоспу ім. 12-річчя
Жовтня с. Тростянчика Тростянец. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 5–7 (12 груд.);
1958, № 5 (12) (9 квіт.), 9–11, 14, 16, 17 (24) (22 груд.);
1959, № 1 (25) (14 січ.) – 10, 12–16;
1960, № 1 (41) (8 січ.) – 20 (59) (28 груд.).
900. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Комунар» с.
Обідне Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Обідне, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (10 лип.) – 1959 № 14 (44) (26 серп.) орган парт. орг. та
правління колгоспу «Комунар» с. Обідне Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–5, 7 (13 груд.);
1958, № 1 (8) (18 лют.) – 19 (26) (15 груд.);
1959, № 1 (28) (16 січ.) – 14;
1960, № 1 (64) (11 лют.) – 8 (71) (30 лип.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
901. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Перемога»
Летківки Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Летківка, 1958–1960.
1958, № 5 (25 черв.), 7, 8, 10–12 (30 груд.); 1959, № 1 (13) (22
січ.) – 8, 10–12 (24) (21 груд.);
1960, № 1 (25) (15 черв.) – 13 (37) (27 груд.).
902. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Радсело»
[Новобуз. р-ну Миколаїв. обл.]. – Братівці, 1960.
1960, № 1 (15 квіт.) – 17 (17 груд.).
903. За комунізм [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Ударник»
Муховець Немирів. р-ну. – Мухівці, 1958–1960.
1958, № 1 (31 берез.) – 3, 5, 6 (25 груд.); 1959, №
1 (7) (25 січ.) – 14 (19) (28 груд.); 1960, № 1 (20)
(20 січ.) – 8 (27) (4 листоп.).
904. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, правління Войків. колгоспу
«Радянська Україна» Березан. р-ну Київ. обл. – Войкове, 1959, 1960.
1959, № 1 (21 берез.) – 18 (24 груд.);
1960, № 1 (19) (8 січ.) – 10, 12–22 (41) (23 груд.).
905. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Вперед до
комунізму» та Гвинтів. сільради, Бурин. р-ну Сум. обл. – [Гвинтове], 1960.
1960, № 1 (1) (8 берез.) – 17 (17) (28 груд.).
906. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Дружба» та
сільради с. Шуро-Копіївки Тульчин. р-ну. – Шура Копіївська, 1959, 1960.
1959, № 1 (23 черв.) – 3, 5–9 (31 груд.);
1960, № 1 (10) (11 січ.) – 5 (14) (8 квіт.).
907. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Калініна
Пороги Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Пороги, 1957–1960.
1957, № 4 (30 верес.), 7(27 груд.); 1958, № 1 (8) (30 січ.)
– 11 (18) (13 листоп.);
1959, № 1 (19) (18 лют.) – 7, 9–12 (30) (22 груд.);
1960, № 1 (31) (29 січ.) – 10 (40) (7 листоп.).
908. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Куйбишева

Оране Іванків. р-ну Київ. обл. – Оране, 1960.
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1960, № 1 (16 трав.) – 5, 7–11 (17 груд.).
909. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна с.
Мирівки Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Мирівка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 2 (7 листоп.) – 1957 № 34 (20 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна та сільради с. Мирівки Кагарлиц. р-ну Київ. обл.
1956, № 2;
1957, № 25 (13 серп.) – 34;
1958, № 1 (35) (5 січ.) – 22, 24 (58) (18 груд.);
1959, № 1 (59) (3 січ.) – 3, 3а–5, 7, 8 (66) (18 квіт.);
1960, № 1 (83) (3 січ.) – 4, 7, 8, 11–17, 20, 21 (103) 928 листоп.).
910. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна та
сільради с. Ставки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Ставки, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (28 берез.) – 1959 № 6 (14) (27 трав.) орган первин.
парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна с. Ставки Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 2–9 (10 груд.);
1959, № 1 (10) 22 січ.) – 6 (13) (25 лип.), 6 (14) (27 трав.), 10–15 (22 груд.); 1960, №
2 (27 січ.) – 3, 5–21 (35) (4 груд.) (вал. нумерація частково відсутня). Прим.: У
вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
911. За комунізм [Текст] : орган парторганізації, робіткому і дирекції радгоспу
«Оріхівський» Запоріз. обл. – Мирне, 1958–1960.
1958, № 1 (8) (1 січ.) – 17, 19–22 (29) (31 груд.);
1959, № 1 (30) (15 січ.) – 24 (53) (31 груд.);
1960, № 1 (54) (22 січ.) – 9 (62), 9 (81) – 19 (72) (22 груд.) (у нумерації є помилки). 912.
За комунізм [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Сталіна
Великобілозер. р-ну Запоріз. обл. – Велика Білозерка, Мала Білозерка 1957–1960.
1957, № 1 (13 серп.) – 9 (26 листоп.);
1958, № 1 (10) (1 січ.) – 21 (30) (12 груд.);
1959, № 2 (32) (28 січ.) – 16 (46) (22 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (47) (12 січ.) – 23.
913. За комунізм [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Карла
Маркса Чечельниц. р-ну Вінниц. обл. – Любомирка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 квіт.) – 23 (25 листоп.) орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Карла Маркса Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–26 (25 груд.);
1958, № 1 (27) (5 січ.) – 27 (53) (17 груд.);
1959, № 1 (54) (1 січ.) – 8, 10–24 (77) (16 груд.);
1960, № 1 (78) (7 січ.) – 20 (97) (12 груд.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Ольгопільський район ліквідовано.
914. За комунізм [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Верхньохортиц. р-ну Запоріз. обл. – Верхня Хортиця, 1958.
1958, № 1 (4 квіт.) – 18 (14 листоп.).
915. За комунізм [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Фрунзе
[Краснолиман. р-ну Донец. обл.]. – Терни, 1958–1960.
1958, № 3 (9) (8 трав.) – 5 (11) (16 серп.);
1959, № 3 (17) (21 квіт.) – 10 (24) (4 груд.);
1960, № 1 (25) (1 січ.), 3–13, 15–18 (42) (25 листоп.).
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916. За комунізм [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Шевченка

Северинівки Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Северинівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (19 квіт.) – 16 (15 груд.); 1960, № 1 (17) (25 січ.) – 19 (35) (3
груд.).
917. За комунізм [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Щорса
Широкої Греблі Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Широка Гребля, 1958–1960.
1958, № 2 (22) (17 січ.), 3, 6–23, 26–27 (47) (8 жовт.);
1959 , № 12 (66) (27 квіт.) – 31 (85) (30 груд.);
1960, № 1 (86) (20 січ.) – 8, 11–24 (118) (31 груд.).
918. За комунізм [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Україна»
с. Мутина Кролевец. р-ну Сум. обл. – Мутин, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (17 трав.) – 8 (6 лип.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Молотова та Мутин. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл.; 1957 № 9 (18 лип.) – 1959
8 (46) (2 лип.) орган парторганізації, правління колгоспу «Україна» та Мутин.
сільради Кролевец. р-ну Сум. обл.
1957, № 1–22 (18 груд.);
1958, № 1 (23) (2 січ.) – 4, 9–12 (34) (29 серп.);
1959, № 7 (45) (22 черв.) – 15 (53) (10 груд.);
1960, № 1 (54) (16 лют.) – 23 (76) (15 груд.).
919. За комунізм [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг. колгоспу
«Революція» Великорогачин. р-ну Херсон. обл. – [Ушкалка], 1958–1960.
1958, № 1 (20 черв.) – 7 (30 груд.);
1959, № 1 (8) (30 січ.) – 4, 6 (13) (30 верес.);
1960, № 1 (14) (1 берез.), 4–5 (24) (6 листоп.).
920. За комунізм [Текст] : орган правління, парт. та комсомол. орг. колгоспу
«Червоний Оскіл» Ізюм. р-ну Харків. обл. – [Червоний Оскіл], 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (24 черв.), 2 (2 лип.) орган парт. орг. та правління колгоспу
«Червоний Оскіл» Ізюм. р-ну Харків. обл.
1959, № 1–7, 10 (3 листоп.);
1960, № 2 (16) (5 берез.) – 12 (26) (31 груд.).
921. За комунізм [Текст] : орган Савран. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Саврань, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (2251) (1 січ.) – 104 (2354) (27 груд.);
1957, № 1 (2355) (1 січ.) – 104 (2458) (29 груд.);
1958, № 1 (2459) (1 січ.) – 39, 41, 43, 45–47, 49, 51, 52, 54–57, 61–76, 78–83, 85– 121,
123–125, 127–152 (2610) (28 груд.);
1959, № 1 (2611) (1 січ.) – 9, 11–82, 84–152 (2762) (29 груд.);
1960, № 1 (2763) (1 січ.) – 104, 106–154 (2916) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957 За комунізм : спец. вип. див. № 924; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3382.
922. За комунізм [Текст] : орган Синів. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Синівка, 1956, 1957.
1956, № 1 (1158) (1 січ.) – 25, 27–50, 52–93, 95–104 (1261) (27 груд.);
1957, № 1 (1263) (1 січ.) – 47 (1308) (9 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 47 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
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923. За комунізм [Текст] : орган Шаргород. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Шаргород, 1956–1960.
1956, № 1 (1175) (1 січ.) – 28, 30–104 (1278) (27 груд.);
1957, № 1 (1279) (1 січ.) – 104 (1382) (29 груд.);
1958, № 1 (1383) (1 січ.) – 83, 85–108 (1490) (26 груд.);
1959, № 1 (1492) (1 січ.) – 132, 134–152 (1643) (29 груд.);
1960, № 1 (1644) (1 січ.) – 153 (1796) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3383.
За комунізм. – Осипенко див. № 866.
924. За комунізм [Текст] : спец. вип. : орган Савран. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Саврань, 1956, 1957.
1956, [б. N.] (24 лип.) – [б. N.] (27-28 лип.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (16 лип.).
925. За комунізм [Текст] : спец. вип. на збиранні врожаю : орган Бердян. МК та РК
Комуніст. партії України, міськради та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. –
Бердянськ, 1958.
1958, № 1 (10 лип.) – 3 (15 лип.).
926. За комуністичне виховання [Текст] : орган Черкас. міськ. від. нар. освіти і
міської спілки працівників освіти, вищої шк. і наук. працівників. – Черкаси, 1958.
1958, № 3 (9) (17 квіт.) – 5 (11) (27 серп.).
927. За комуністичне село [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі ім. XX
з’їзду КПРС с. В. Самбір Конотоп. р-ну. – В[еликий] Самбір, 1960.
1960, № 7 (17) (8 верес.).
928. За комуністичне село [Текст] : орган парторганізації і правління Софіїв.
колгоспу ім. Леніна Березан. р-ну Київ. обл. – Софіївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 квіт.) – 5, 7–9, 11, 12 (30 груд.);
1960, № 1 (13) (18 січ.) – 5 (17) (15 берез.).
929. За комуністичні кадри : орган партбюро, дирекції, ком. ЛКСМУ, профкому
і місцевкому Харків. держ. бібл. ін-ту : ювіл. вип. стін. газ. [Текст] – Харків, 1957.
1957, [б. N.] (5 листоп.).
930. За комуністичну працю [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
радгоспу «Великодимерський» Бровар. р-ну Київ. обл. – В[елика] Димерка, 1960.
1960, № 1 (12 квіт.) – 26 (31 груд.).
931. За комуністичну працю [Текст] : орган парт. ком., правління колгоспу ім.
Шевченка та виконкому Хомутец. сільради депутатів трудящих Миргород. р-ну
Полтав. обл. – Хомутець, 1960.
1960, № 1 (38) (1 січ.) – 49 (86) (25 груд.).
932. За комуністичну працю [Текст] : орган парт., комсомол. орг., завкому та
дирекції з-ду ім. Лепсе. – Київ, 1960.
1960, № 1 (10 верес.) – 17 (31 груд.).
933. За комуністичну працю [Текст] : орган парт., комсомол. орг., правління
колгоспу «Перемога», Підлинец. сільради депутатів трудящих Золочів. р-ну Львів.
обл. – Плугів, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1959 № 2 (63) (8 берез.) орган парт., комсомол. орг., правління колгоспу
«Перемога», Плугів., Підлинец., Тростянец. сільрад депутатів трудящих, Золочів. р-ну
Львів. обл.; 1959 № 5 (66) (21 берез.) – 15–16 (76–77) (17 верес.) орган парт.,
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комсомол. орг., правління колгоспу «Перемога», Плугів., Тростянец. сільрад депутатів
трудящих, Золочів. р-ну Львів. обл.
1959, № 2, 5, 7–10, 13–22–23 (83–84) (12 груд.);
1960, № 1 (85) (1 січ.), 2, 4–6, 10–15, 17–21, 23, 24 (109) (5 груд.).
934. За комуністичну працю [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Дружба» Грузьчан. сільради Конотоп. р-ну Сум. обл. – [Грузьке], 1960.
1960, № 3 (6) (13 серп.) – 6 (16) (9 лип.), 6 (9) (30 верес.), 7 (10) (15 жовт.) – 10
(13) (10 груд.).
Прим.: Є значні помилки у поточній і валовій нумерації.
935. За комуністичну працю [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції
радгоспу «XIII-річчя Жовтня» Маньків. р-ну Черкас. обл. – Маньківка, 1960.
1960, № 1 (20 жовт.) – 3 (30 листоп.).
936. За комуністичну працю [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Леніна с. Кіблича Гайсин. р-ну Вінниц. обл. – Кіблич, 1959, 1960.
1959, № 1 (3 квіт.) – 15 (23 груд.);
1960, № 1 (15) (18 січ.) – 19 (34) (5 груд.).
937. За комуністичну працю [Текст] : орган парторганізації і профспілк. орг. та
дирекції радгоспу «Шахтар» Забуз. р-ну Львів. обл. – Острів, 1959, 1960.
1959, № 1 (7 листоп.), 2 (18 груд.);
1960, № 1 (3) (27 січ.) – 9 (11) (7 листоп.).
938. За комуністичну працю [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Калініна с. Пустовіти Старченків р-ну Київ. обл. – Пустовіти, 1959, 1960.
1959, № 1 (13 лют.) – 9, 11–21 (29 груд.);
1960, № 1 (22) (7 січ.) – 24 (45) (29 груд.).
939. За краще життя [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «40 років
Жовтня» Широків. р-ну. – Широке, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (11 квіт.) – 8 (жовт.) орган парторганізації та правління артілі ім.
Ворошилова Широків. р-ну.
1957, № 2, 5, 6, 8, 9 (7 листоп.);
1958, № 4 (13) (15 берез.) – 6, 8–15 (24) (16 груд.);
1959, № 1 (25) (1 січ.) – 18, 19–22 (46) (20 груд.);
1960, № 2 (48) (30 січ.) – 27 (73) (25 груд.).
940. За марганець [Текст] : орган парткому, рудкому профспілки і упр. рудника
ім. Орджонікідзе. – Орджонікідзе, 1956–1960.
1956, № 1 (10) (6 січ.)–50 (59) (31 груд.);
1957, № 1 (60) (4 січ.) – 50 (109) (31 груд.);
1958, № 1 (111) (3 січ.) – 6, 8–37, 39–53 (163) (31 груд.);
1959, № 1 (164) (9 січ.) – 29, 31–51 (214) (31 груд.);
1960, № 1 (215) (8 січ.) – 96 (311) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3384.
941. За мастерство в труде [Текст] : орган партбюро, шахт. ком. профсоза и рук.
шахтоупр. № 11 треста «Шахтерскантрацит». – Шахтерск, 1957–1960.
1957, № 1 (5 февр.) – 48 (31 дек.);
1958, № 1 (49) (7 янв.) – 33, 35–52 (100) (31 дек.);
1959, № 1 (101) (6 янв.) – 52 (152) (30 дек.);
1960, № 1 (153) (6 янв.) – 7, 9–17, 19–37 (189) (31 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3109.
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942. За медичні кадри [Текст] : орган парткому, дирекції, ком. ЛКСМУ і
профспілк. орг. Київ. Ордена Трудового Червоного Прапора мед. ін-ту ім. акад. О. О.
Богомольця. – Київ, 1956, 1957.
Підзаг.: 1957 № 22 (79) (20 черв.) спец. вип. для вступників; 1957 № 24 (81) (3
лип.) спец. номер для вступників.
1956, № 1 (18) (6 січ.) – 28, 40 (57) (31 груд.);
1957, № 1 (58) (11 січ.) – 11, 13–24.
Дод.: 1956–1957 Літературна сторінка див. № 3385.
943. За металл [Текст] : орган парт. ком. завкома профсоюза и упр. Енакиев.
металлург. з-да. – Енакиево, 1956–1960. – Газ. выходит по субботам.
1956, № 1 (1912) (7 янв.) – 7, 9–52 (1963) (29 дек.);
1957, № 2 (1965) (12 янв.) – 50 (2013) (21 дек.);
1958, № 1 (2014) (1 янв.) – 49 (2062) (20 дек.);
1959, № 1 (2064) (3 янв.) – 51 (2114) (25 дек.);
1960, № 1 (2115) (1 янв.) – 104 (2218) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5373; 1957, 1958, 1960
Литературная страница див. № 3110.
944. За металл [Текст] : орган парт. ком., завкома профсоюза металлургов и упр. зда «Азовсталь» им. С. Орджоникидзе. – Жданов, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (4085) (3 янв.) – 1957 № 87 (4324) (25 июля) орган парт. ком.,
завкома профсоюза металлургов и упр. з-да «Азовсталь».
1956, № 1–18, 20–27, 29–153 (4237) (29 дек.);
1957, № 1 (4238) (1 янв.) – 153 (4390) (28 дек.);
1958, № 1 (4391) (1 янв.) – 100, 102–145 (4835) (11 дек.);
1959, № 1 (4844) (1 янв.) – 154 (4997) (29 дек.);
1960, № 1 (4998) (1 янв.) – 104 (510) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3111; 1956, 1960 Техническая
страница див. № 5374.
945. За металлургическое оборудование [Текст] : орган парткома, завкома
профсоюза и дирекции ДЗМО. – Днепропетровськ, 1956, 1958-1960. – Газ. выходит
два раза в неделю.
1956, № 1 (172) (7 янв.) – 34 (205) (25 авг.);
1958, № 1 (276) (4 янв.) – 52 (327) (31 дек.);
1959, № 1 (328) (3 янв.) – 52 (379) (31 дек.);
1960, № 1 (380) (6 янв.) – 104 (483) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Техническая страница див. № 5375.
За механизацию. – Ворошиловград див. № 946.
946. За механизацию [Текст] : орган парт. ком., завкома профсоюза и дирекции
Луган. з-да им. Пархоменко. – Луганск, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (499) (1 січ.) – 52 (550) (24 груд.) орган парт. ком., завкому
профспілки і дирекції Ворошиловград. з-ду ім. Пархоменка – Місце вид.: 1957 № 1–
52 Ворошиловград. – Мова вид.: 1957 № 1–52 – укр.
1957, № 1–20, 23–52;
1959, № 1 (604) (1 янв.) – 53 (656) (31 дек.) ;
1960, № 1 (657) (7 янв.) – 38, 40–52 (708) (29 дек.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5501.
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947. За механизированный забой [Текст] : орган парт. ком., шахткома профсоюза
упр. шахты № 1–5 «Кочегарка». – Горловка, 1956–1960.
1956, № 1 (13) (1 янв.) –53 (1482) (31 дек.); 1957, № 40
(1523) (6 окт.) – 51 (1534) (31 дек.); 1958, № 1 (1535) (5
янв.) – 40, 42-50 (1584) (30 дек.); 1959, № 1 (1585) (4 янв.)
– 51 (1635) (30 дек.); 1960, № 1 (1636) (9 янв.) – 51 (1685)
(26 дек.).
Дод.: 1957 За механизированный забой : спец. вып. див. № 948.
948. За механизированный забой [Текст] : спец. вып. : орган партбюро, шахткома
профсоюза и упр. шахты № 1–5 «Кочегарка». – Горловка, 1957.
1957, № 5 (23 окт.).
949. За механизированный труд [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза
шахтоупр. № 10-бис. – Сталино, 1957–1960.
1957, № 42 (21 нояб.); 1958, № 1 (48) 91 янв.)
– 53 (100) (31 дек.);
1959, № 1 (101) (8 янв.) – 22, 24–40, 44–51 (151) (29 дек.);
1960, № 1 (152) (5 янв.) – 50 (201) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1960 Техническая страница див. № 5376.
950. За механізацію [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. Білилів.
МТС [Ружин. р-ну Житомир. обл.]. – Білилівка, 1957.
1957, № 1 (11 черв.) – 10 (23 груд.).
951. За механізацію [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Ізюм.
МТС Ізюм. р-ну Харків. обл. – Ізюм, 1957, 1958. – Виходить тричі на міс.
1957, № 1 (24 черв.) – 10 (31 груд.);
1958, № 1 (11) (10 січ.) – 9 (19) (13 квіт.).
952. За механізацію [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Радомишл. МТС. –
Радомишль, 1957. – Виходить двічі на міс.
1957, № 12 (20 лип.) – 13 (31 серп.).
953. За мир [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Леніна с. Білої Ямпіл.
р-ну. – Біла, 1957–1959.
1957, № 6 (6 листоп.) – 9 (30 груд.);
1958, № 1 (10) (16 січ.) – 11 (20) (17 груд.);
1959, № 1 (21) (13 січ.).
954. За мир [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі «За мир» Красноград.
р-ну Харків. обл. – [Наталине], 1959, 1960.
1959, № 1 (16 черв.) – 15 (31 груд.);
1960, № 1 (17) (15 січ.) – 3, 5–20, 23–25, 28 (43) (18 жовт.), 28 (43) (24 листоп.), 30–
33 (48) (27 верес.) (у нумерації є помилки).
955. За мир [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Знамя
коммунизма» Мелитоп. р-на. – Мелитополь, 1958–1960.
1958, № 1 (28 янв.) – 16 (8 дек.);
1959, № 1 (18) (19 янв.) – 8, 11, 12, 14–24 (41) (22 дек.);
1960, № 1 (42) (12 янв.) – 24 (65) (23 дек.).
956. За мир [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «За мир» Нікопол.
р-ну. – Нікополь, 1960.
1960, № 1 (8 квіт.) – 25 (25 груд.).
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957. За мир [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Суворова
Привільнян. сільради Солонян. р-ну Дніпропетр. обл. – Привільне, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (10 черв.) – 16–17 (16-17) (9 груд.);
1959, № 1 (18) (1 січ.), 2, 4, 4а (21) (14 лют.) – 23–24 (40–41) (21 груд.);
1960, № 1 (42) (1 січ.) – 14, 16–24, 26–34 (81) (31 груд.).
958. За міцні знання [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та учкому Уман. серед.
шк. ім. О. С. Пушкіна. – Умань, 1957, 1958.
1957, № 4 (26 жовт.) – 6 (31 груд.);
1958, № 1 (7) (30 квіт.), 2 (8) (30 трав.).
959. За наукові кадри [Текст] : орган парткому, ректорату, ком. ЛКСМУ та
профкому Одес. держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1956–1960.
1956, № 1 (475) (3 січ.) –35, 37–40 (514) (27 груд.);
1957, № 1 (514) (9 січ.) – 15, 17–21 (533) (29 черв.);
1958, № 9 (559) (20 берез.) – 13, 15–18, 20–24, 26, 28–38 (588) (28 груд.);
1959, № 1 (589) (9 січ.), 3–39 (627) (29 груд.);
1960, № 1 (628) (9 січ.) – 25, 27, 29–36 (659) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3386.
За нове життя. – Іршава див. № 4365.
За нове життя. – Куликів див. № 5105.
960. За нове життя [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Щорса с.
Онопріївки Тальнів. р-ну Черкас. обл. – Онопріївка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 15 (1 листоп.) – 16 (7 листоп.) орган парт. орг. і правління артілі
ім. Петровського с. Онопріївки Тальнів. р-ну Черкас. обл.
1957, № 15–16;
1958, № 3 (19) (31 січ.) – 18 (34) (17 груд.);
1959, № 1 (35) (1 січ.), 5, 11–15 (49) (11 груд.);
1960, № 1 (51) (22 січ.) – 18, 20 (70) (17 груд.).
961. За нові успіхи [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. ХХ
парт-з’їзду с. Дорошівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Дорошівка, 1957, 1958.
1957, № 4 (17 жовт.) – 7 (20 груд.);
1958, № 1 (8) (20 січ.) – 7, 9–11 (18) (19 груд.).
962. За огнеупоры [Текст] : орган парткома, завкома и дирекции Часов-Яр.
комбината огнеупор. изделий. – Часов-Яр, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (288) (7 янв.) – 1959 № 29 (468) (8 авг.) орган парткома, завкома
дирекции Часов-Яр. з-да огнеупор. изделий им. Орджоникидзе.
1956, № 1–50 (337) (31 дек.);
1957, № 1 (338) (7 янв.) – 51 [б. N.] (31 дек.); 1958, №
1 (388) (11 янв.) – 51 (438) (31 дек.); 1959, № 1 (440)
(10 янв.) – 31, 33–50 (489) (27 дек.);
1960, № 1 (490) (1 янв.) – 95 (584) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Техническая страница див. № 5377; 1960 Литературная
страница див. № 3112.
963. За педагогічні кадри [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. та
дирекції Уман. пед. ін-ту. – Умань, 1957, 1958. – Газ. виходить двічі на міс.
1957, № 7 (24 верес.) – 12 (23 груд.);
1958, № 1 [б. N.] (7 січ.) – 9, 11, 13 (25) (28 листоп.).
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964. За педагогічні кадри [Текст] : орган партбюро, дирекції, ком. ЛКСМУ і
профспілк. орг. Київ. Держ. пед. ін-ту ім. О. М. Горького. – Київ, 1956, 1957, 1959,
1960.
1956, № 1 (13 верес.) – 12 (30 груд.);
1957, № 1 (13) (11 січ.) – 23 (35) (28 черв.);
1959, № 1 (70) (10 січ.) – 17, 19-27 (96) (31 груд.);
1960, № 1-2 (98) (14 січ.) – 27, 29-38 (134) (30 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959 Літературна сторінка див. № 3387.
965. За педагогічні кадри [Текст] : орган партбюро, дирекції, ком. ЛКСМУ і
профспілк. орг. Луц. держ. пед. ін-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1958.
1958, № 1 (24 верес.), 2, 4–6, 8 (24 груд.).
966. За педагогічні кадри [Текст] : орган партбюро, ком. ЛКСМУ, профкому
дирекції Кременец. держ. пед. ін-ту. – Кременець, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 трав.) – 3, 7–9 (25 груд.); 1958, № 4 (13) (8 берез.) –
14 (23) (11 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3388.
За первенство в соревновании. – Соцгородок див. № 967.
967. За первенство в соревновании [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза

упр. шахты № 42 «Кураховка» треста «Селидовуголь». – Горняк, 1957–1960.
Місце вид.: 1957 № 12 (11 июня) – 1958 № 40 (81) (14 окт.) Соцгородок. 1957,
№ 12, 32–41 (31 дек.); 1958, № 1 (42) (7 янв.) – 20, 22–26, 28–51 (92) (31 дек.);
1959, № 1 (93) (6 янв.) – 52 (144) (30 дек.); 1960, №
1 (145) (1 июня) – 27, 29 (173) (30 дек.).
968. За передовий вуз [Текст] : листівка : орган парт. бюро, дирекції, ком. ЛКСМУ,

профкому та місцевкому Львів. мед. ін-ту. – Львів, 1956.
1956, [б. N.] (23 лют.).
За передовий вуз. – Львів див. № 4086.
969. За передовий досвід [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки і упр.
шахти № 9 «Підземгаз». – Горлівка, 1957-1960.
1957, № 1 (5 лют.), 2, 5, 6–10, 13, 24, 36–38, 40-48 (31 груд.);
1958, № 1 (49) (7 січ.) – 52 (100) (31 груд.);
1959, № 1 (101) (6 січ.) – 8, 10–25, 27–29, 31–52 (152) (29 груд.);
1960, № 1 (153) (5 січ.) – 49 (201) (30 груд.).
970. За передовий досвід [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Карла Маркса та Зайців. сільради депутатів трудящих Артемів. р-ну. – Зайцеве, 1959,
1960.
1959, № 1 (9 черв.) – 21 (30 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (22) (13 січ.) – 13, 15–20, 22–25, 27–34 (55) (31 груд.).
971. За передовий колгосп [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Аврора» Нікопол. р-ну. – Придніпровське, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 січ.) – 35 (25 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Ворошилова Нікопол. р-ну; 1958 № 1 (36) (6 січ.) – 1959 № 25 (96) (3
верес.) орган парторганізації і правління колгоспу «Придніпровський» Нікопол. р-ну.
1957, № 1–3, 5–35;
1958, № 1–15, 17–21, 23–36 (71) (31 груд.);
1959, № 1 (72) (8 січ.) – 25, 31–36 (107) (31 груд.);
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1960, № 3 (110) (29 січ.) – 24, 26–38.
972. За передовий колгосп [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Тімірязєва та Н-Михайлів. сільради Мар’їн. р-ну Сталін. обл. – Новомихайлівка,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 12 (10 жовт.) – 1958 № 2 (18) (15 січ.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Кірова та Н-Михайлів. сільради.
1957, № 12, 13, 16 (18 груд.);
1958, № 2, 14–19, 23–25 (41) (23 груд.);
1959, № 1 (42) (1 січ.) – 24 (65) (31 груд.);
1960, № 1 (66) (2 лют.) – 25 (90) (31 груд.).
973. За передовой совхоз [Текст] : орган парт. орг. и дирекции совхоза
«Бессарабский» Тарутин. р-на Одес. обл. – Подгорное, 1957–1960.
1957, № 1 (7 нояб.) – 3, 5 (25 дек.);
1958, № 1 (6) (29 янв.), 3, 6–7, 9–10, 12– 23 (28) (26 окт.);
1959, № 1 (29) (27 янв.) – 2, 16, 18–21 (48) (18 дек.);
1960, № 1 (49) (20 янв.) – 15, 17–30 (77) (24 дек.).
974. За передову МТС [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. Загаєц.
МТС, Підгаєц. р-ну. – Загайці, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 трав.) – 6, 8–11 (7 листоп.);
1958, № 1 (1 січ.).
975. За передову МТС [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг.
Трибухів. МТС, Бучац. р-ну. – Трибухівці, 1957, 1958.
1957, № 1 (14 лют.) – 5 (17 квіт.);
1958, № 1 (6) (24 лют.) – 2 (7) (6 берез.).
976. За передову МТС [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції
Великодедеркалів. МТС Терноп. обл. – Великі Дедеркали, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 квіт.) – 8 (16 лип.) орган парт. орг. та дирекції Великодедеркалів.

МТС, Терноп. обл.
1957, № 1–14 (13 груд.);
1958, № 1 (15) (16 січ.) – 2 (16) (21 лют.).
977. За передову МТС [Текст] : орган парт., профспілк. орг., дирекції МТС ім.
Димитрова Нікопол. р-ну. – П’ятихатки, 1957, 1958.
1957, № 1 (14 верес.) – 7 (22 груд.);
1958, № 1 (8) (23 січ.) – 7 (14) (11 квіт.).
978. За передову МТС [Текст] : орган первин. парт., профспілк., комсомол. орг.
та дирекції Денисів. МТС, Козів. р-ну. – Денисів, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 трав.) – 7 (7 листоп.);
1958, № 1 (28 січ.).
979. За передову науку [Текст] : орган ректорату, парткому, ком. комсомолу
профкому Дніпропетр. держ. ун-ту ім. 300-річчя воз’єднання України з Росією. –
Дніпропетровськ, 1956–1960. – Газ. виходить один раз на тиждень.
1956, № 1 (185) (1 верес.) – 14, 18 (182) (8 черв.);
1957, № 15 (199) (11 січ.) – 34 (218) (21 черв.); № 1 (219) (2 верес.) – 15 (233) (30
груд.); 1958, № 1 (259) (29 серп.) – 36 (255) (27 черв.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (341) (1 верес.) – 14, 20–42 (342) (28 черв.) (у вал. нумерації є помилки).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3389; 1957 Комсомольська
сторінка див. № 2308; 1958 За передову науку : [спец. вип.] див. № 980.
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Прим.: У газеті нумерація починається з вересня 1956 р.
980. За передову науку [Текст] : [спец. вип.] : орган парткому, ректорату, ком.
комсомолу, профкому, місцевкому Дніпропетр. ун-ту на буд-ві Ново-Криворіз.
гірн.-збагачув. комбінату. – Кривий Ріг, 1958.
1958, № 37 (256) (16 лип.), 38 (257) (23 лип.).
981. За передовую технику [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и упр.
з-да им. 15-летия ЛКСМУ. – Сталино, 1956–1960.
1956, № 1 (751) (7 янв.) – 51 (801) (22 дек.);
1957, № 1 (802) (1 янв.) – 48, 50–52 (853) (31 дек.);
1958, № 1 (854) (4 янв.) – 22, 24–50 (903) (31 дек.);
1959, № 1 (904) (3 янв.) – 6, 9–15, 17–30, 32–49, 51 (953) (31 дек.);
1960, № 1 (954) (6 янв.), 3–20, 22–48, 50–52, 54–83, 85–103 (1056) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5378; 1958, 1960 Литературная
страница див. № 3113.
982. За передовую шахту [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
шахтоупр. № 8 «Ветка». – Сталино, 1956, 1957, 1959, 1960.
1956, № 1 (17 июля) – 23 (25 дек.);
1957, № 1 (24) (1 янв.);
1959, № 2 (117) (13 янв.) – 47 (162) (31 дек.);
1960, № 1 (163) (5 дек.) – 49 (209) (31 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3115; 1960 Техническая страница див.
5379.
983. За передовую шахту [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и упр. шахты № 1-2
«Горская» треста «Первомайскуголь». – Горское, 1956–1960.
1956, № 1 (68) (1 янв.) – 47, 49–70 (137) (29 дек.);
1957, № 2 (139) (5 янв.) – 11, 13–42, 44–74, 83–102 (239) (28 дек.);
1958, № 1 (240) (1 янв.), 10, 38, 96–102 (341) (31 дек.);
1959, № 1 (342) (8 янв.) – 9, 12–90, 92–104 (445) (30 дек.);
1960, № 1 (446) (1 янв.) – 52 (497) (30 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3114.
984. За передовые методы [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и шахтоупр.
4-бис треста «Краснолучуголь». – Красный Луч, 1960. – Газ. выходит один раз в
неделю.
Підзаг.: 1960 № 1 (3 июня) – 13 (26 авг.) орган парт., профсоюз. орг. и шахтоупр.
22-4 бис треста «Краснолучуголь».
1960, № 1–30 (21 дек.).
985. За перемогу [Текст] : орган Глухів. РК КП України і райради депутатів
трудящих Сум. обл. – Глухів, 1956–1960.
1956, № 1 (4155) (1 січ.) – 21, 23–53, 55–48, 50, 51, 53–56 (156) (4310) (30 груд.);
1957, № 1 (4311) (1 січ.) – 44, 48–52, 55–105, 107–118, 120–155 (4465) (29 груд.);
1958, № 1 (4466) (1 січ.) – 156 (4621) (31 груд.);
1959, № 1 (4622) (1 січ.) – 156 (4777) (29 груд.);
1960, № 1 (4778) (1 січ.) – 156 (4933) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3393.
986. За перемогу [Текст] : орган Йовсуз. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Йовсуг, 1956–1959. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
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Підзаг.: 1956 № 4 (3596) (12 січ.) – 1958 № 29 (3829) (7 берез.) орган Йовсуз.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград.
обл.
1956, № 4–71, 73–94, 96–104 (3696) (27 груд.);
1957, № 1 (3697) (1 січ.) – 104 (3800) (29 груд.);
1958, № 1 (3801) (1 січ.) – 16, 18–152 (3952) (29 груд.);
1959, № 1 (3953) (1 січ.) – 115 (4067) (27 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 115 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
987. За перемогу [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Дзержинського Кременец. р-ну Терноп. обл. – В[еликі] Бережці, 1958, 1959.
1958, № 1 (1 серп.) – 4, 7–8 (5 груд.);
1959, № 1 (9) (1 січ.) – 3 (12) (1 трав.) (у нумерації є помилки).
988. За перемогу [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу
«Перемога» В. Рогачиц. р-ну [ Херсон. обл.]. – Верхній Рогачик, 1957.
1957, № 1 (1 січ.) – 2 (31 січ.).
989. За перемогу [Текст] : орган парт. орг., робіткому профспілки і дирекції
Давидів. МТС Полтав. обл. – [Давидівка], 1958.
1958, № 1 (15 лют.) – 4 (30 квіт.).
990. За перемогу [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі «Шлях до
комунізму» Каланчац. р-ну Херсон. обл. – [Гаврилівка Друга], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 січ.) – 1960 № 2 (39) (24 січ.) орган парт. орг. та правління
артілі ім. Сталіна Каланчац. р-ну Херсон. обл.
1957, № 1, 3–9, 11 (26 верес.);
1958, № 5 (17) (3 лип.), 9 (21) (11 груд.);
1959, № 1 (22) (1 січ.) – 4, 6–12, 15–16 (37) (20 груд.);
1960, № 1 (38) (1 січ.) – 12 (49) (26 листоп.).
991. За перемогу [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Лящів. сільради Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – Лящівка, 1957–1960. – Виходить двічі
на міс.
Підзаг.: 1957 № 5 (30 верес.) – 1959 № 23 (56) (6 листоп.) орган парт. орг. та
правління колгоспу ім. Сталіна Лящів. сільради Іркліїв. р-ну Черкас. обл.
1957, № 5–9 (20 груд.);
1958, № 1 (10) (14 січ.) – 3, 5–17, 19 (27) (17 жовт.);
1959, № 6 (39) (7 квіт.), 20–25 (58) (15 груд.);
1960, № 7 (86) (18 черв.) – 21 (78) (30 листоп.) (у вал. нумерації є помилки).
Прим.: У листопаді 1959 р. Іркліївський район ліквідовано.
992. За перемогу [Текст] : орган парторганізації і дирекції Берестів. МТС ЛиповоДолин. р-ну Сум. обл. – [Берестівка], 1957.
1957, № 8 (10 жовт.) – 10 (16 груд.).
993. За перемогу [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Тельмана
Скитки Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Скитка, 1959, 1960.
1959, № 1 (13 серп.) – 9 (18 груд.); 1960, № 1 (10) (11 січ.) –
17 (26) (15 груд.).
994. За перемогу [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Жданова
Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Біла, 1958–1960. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (8 берез.) – 1959 № 7 (22) (7 серп.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Жданова Турбів. р-ну Вінниц. обл.
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1958, № 1–15 (30 груд.);
1959, № 1 (16) (26 січ.) – 8 (23) (24 листоп.);
1960, № 1 (30) (26 січ.) – 8 (37) (10 листоп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Турбівський район ліквідовано.
995. За перемогу [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Шевченка
Копачів Обухів. р-ну Київ. обл. – Копачів, 1960.
1960, № 1 (29 лют.), 3–10, 12–14, 16 (23 груд.).
996. За перемогу [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Червоний
фронтовик» Олександрів. сільради Шевченків. р-ну [Харків. обл.]. – [Олександрівка],
1957–1959.
1957, № 1 (19 верес.) – 5 (9 груд.);
1958, № 1 (6) (16 січ.) – 10, 12 (17) (7 листоп.);
1959, № 1 (18) (19 січ.) – 6 (23) (3 листоп.).
997. За перемогу [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна та
сільради с. Городівки Крижопіл. р-ну Вінниц. обл., Укр. РСР. – Городківка, 1957,
1958, 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (49) (1 січ.) – 1958 № 20 (48) (27 груд.) багатотираж. газ. первин.
парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна та сільради с. Городківка Крижопіл.
р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–11, 13, 16, 17, 19–24, 26–28, 30 (78) (7 груд.);
1958, № 2 (30) (10 лют.) – 14, 16–18, 20 (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (81) (7 січ.)–25, 27–36 (116) (20 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
998. За перемогу [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Родина»
Великобілозер. р-ну Запоріз. обл. – Велика Білозерка, 1958–1960.
1958, № 1 (1 черв.) – 8 (3 груд.);
1959, № 1 (10) (12 січ.) – 4, 6–17, 19 (28) (30 груд.);
1960, № 1 (29) (19 січ.) – 11, 13–19 (47) (18 листоп.).
999. За перемогу [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Жданова с. Грабовець Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Грабовець, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (31 лип.) – 1959 № 6 (30) (10 квіт.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Жданова Брацлав. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–9 (9 груд.);
1958, № 1 (10) (10 берез.) – 3, 5–9, 11–14 (24) (23 груд.);
1959, № 1 (25) (27 січ.) – 4, 6, 8, 9, 11–18, 20 (44) (23 груд.);
1960, № 1 (45) (8 січ.) – 3, 5–8, 10–19, 22–27 (72) (21 груд.).
1000. За перемогу [Текст] : орган парторганізації та робіткому радгоспу «Хабне»
Поліс. р-ну Київ. обл. – Буда-Варовичі, Варовичі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (21 берез.) – 9 (9 жовт.) орган парторганізації, правління артілі
«Серп і Молот» с. Буда-Варовичі Каганович. р-ну; 1957 № 10 (7 листоп.) – 1958 № 1
(12 берез.) орган парторганізації, правління артілі «Серп і Молот» с. БудаВаровичі Поліс. р-ну Київ. обл.; 1958 № 2 (13) (20 трав.) – 1960 № 1 (38) (27 лют.)
орган парторганізації, правління артілі ім. Сталіна с. Варовичі Поліс. р-ну Київ. обл.
1957, № 2–11 (24 груд.);
1958, № 1–5 (17) (17 жовт.);
1959, № 1 (18) (27 лют.) – 10 (27) (7 листоп.);
1960, № 1, 2 (29) (17 берез.).
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Прим.: У 1957 р. Кагановичівський район перейменовано на Поліський район, смт
Кагановичі Перші – смт Поліське.
1001. За перемогу [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
«Перемога» Борщів. р-ну. – [Більче Золоте], 1957.
1957, № 1 (1) (7 листоп.).
1002. За перемогу [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
«Перемога» с. Михалківці Ружичнян. р-ну. – Михалківці, 1959, 1960.
1959, № 4 (13 квіт.) – 7, 9–20 (30 груд.);
1960, № 1 (21) (18 січ.) – 13, 15–19, 21(1) (18 груд.).
1003. За перемогу! [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг. колгоспу
«Перемога» В.-Рогачиц. р-ну Херсон. обл. – Верхній Рогачик, 1958–1960.
1958, № 1 (3) (4 берез.) – 2, 4 (14) (24 груд.);
1959, № 1 (15) (8 січ.) – 8, 10–22 (34) (18 груд.);
1960, № 1 (35) (21 січ.) – 2, 4–9 (43) (5 груд.).
1004 За перемогу в змаганні [Текст] : орган партбюро, ком. профспілки та упр.
шахти № 3-біс. – Новоекономічне, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 серп.) – 1957 № 16 (36) (23 квіт.) орган парт., профспілк. орг.
та упр. шахти № 3-3-біс.
1956, № 1–20 (25 груд.);
1957, № 1 (21) (1 січ.) – 48 (68) (31 груд.);
1958, № 1 (69) (7 січ.) – 48 (116) (31 груд.);
1959, № 1 (117) (6 січ.) – 32, 34–48 (164) (23 груд.);
1960, № 1 (165) (1 січ.) – 48 (212) (30 груд.).
Дод.: 1956–1958 Літературна сторінка див. № 3390.
1005. За перемогу комунізму [Текст] : листівка : орган Товстен. райкому Комуніст.

партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Товсте, 1957.
1957, [б. N.] (7 листоп.).
1006. За перемогу комунізму [Текст] : орган Берездів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Берездів, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (1149) (1 січ.) – 92 (1240) (15 листоп.) Сталінська правда.
1956, № 1–104 (1252) (27 груд.);
1957, № 1 (1253) (1 січ.) – 5, 7–74, 76–104 (1356) (29 груд.);
1958, № 1 (1357) (1 січ.) – 56, 58–93, 95–116 (1472) (28 груд.);
1959, № 1 (1473) (1 січ.) – 114 (1586) (25 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 114 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1007. За перемогу комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління
колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС с. Павлівки Вінниц. обл. Погребищен. р-ну. – Павлівка,
1959, 1960.
1959, № 1 (11 лип.) – 5, 7(30 листоп.);
1960, № 1 (8) (26 січ.) – 9 (16) (8 жовт.).
1008. За перемогу комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Котовського с. Луки Барської Бар. р-ну Вінниц. обл. – Лука Барська, 1959, 1960.

1959, № 1 (22 жовт.) – 6 (31 груд.);
1960, № 1 (7) (23 січ.) – 3, 5, 6, 8–24 (30) (30 груд.).
1009. За перемогу комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління
колгоспу «Перемога» с. Великої Жмеринки Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Велика
Жмеринка, 1959, 1960.
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1959, № 1 (15 трав.) – 16 (24 груд.);
1960, № 1 (17) (9 січ.) – 10 (27) (24 груд.).
1010. За перемогу комунізму [Текст] : орган Погребищен. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Погребище, 1956–1960.
– Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2765) (1 січ.) – 35 (2799) (26 квіт.) Сталінське слово.
1956, № 1–138 (2902) (30 груд.);
1957, № 1 (2903) (1 січ.) – 84, 86–153 (3054) (29 груд.);
1958, № 1 (3055) (1 січ.) – 153 (3207) (28 груд.);
1959, № 1 (3208) (1 січ.) – 152 (3358) (29 груд.);
1960, № 1 (3359) (1 січ.) – 151, 153–155 (3512) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3391.
1011. За перемогу комунізму [Текст] : орган Товстен. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Товсте, 1956–1960.
1956, № 1 (1097) (1 січ.) – 104 (1200) (30 груд.);
1957, № 1 (1201) (1 січ.) – 104 (1304) (25 груд.);
1958, № 1 (1305) (1 січ.) – 118 (1422) (28 груд.);
1959, № 1 (1423) (1 січ.) – 153 (1575) (29 груд.);
1960, № 1 (1576) (1 січ.) – 80, 83-154 (1728) (29 груд.).
Дод.: 1957 За перемогу комунізму : листівка див. № 1005; 1957 За перемогу
комунізму : спец. вип. див. № 1012; 1960 Літературна сторінка див. № 3392.
1012. За перемогу комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Товстен. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Товсте, 1957.
1957, № 1 (19) (19 серп.).
1013. За першість : бюл. Чечельниц. цукр. з-ду [Текст] – Чечельник, 1957.
1957, № 1 (8 жовт.).
1014. За першість [Текст] : орган парткому, дирекції та завкому профспілки
Дніпропетр. з-ду с.-г. машин. – Дніпропетровськ, 1957–1960. – Виходить один раз на
тиждень.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 лип.) – 14 (4 листоп.) орган парткому, дирекції та завкому
профспілки Дніпропетр. з-ду ім. Ворошилова.
1957, № 1–10, 12–21 (31 груд.);
1958, № 1 (22) (3 січ.) – 50 (71) (31 груд.);
1959, № 1 (72) (9 січ.) – 38, 40-50 (113) (30 груд.);
1960, № 1 (114) (7 січ.) – 50 (161) (30 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3394; 1960 Технічна сторінка див.
№ 5502.
1015. За першість [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна» с.
Дзигівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Дзигівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (30 верес.) – 1958 № 3 (11) (25 квіт.) орган парт. орг. та
правління колгоспу ім. Шевченка с. Дзигівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 4–8 (23 груд.);
1958, № 1 (9) (31 січ.) – 4, 6–11 (19) (26 груд.);
1959, № 12 (20) (14 лют.) – 22 (34) (17 груд.) (у нумерації є помилки); 1960, № 1
(33) (27 січ.), 3–18 (50) (30 листоп.) (у вал. нумерації є помилки). Прим.: У 1958
р. злилася з газетою «Кіровець» див. № 1528.
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1016. За племінне тваринництво [Текст] : орган парт. орг. та дирекції племзаводу
«Тростянець». – Тростянець, 1960.
1960, № 1 (7 листоп.) – 3 (7 груд.).
1017. За Победу [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Победа»
Нижнегор. р-на Крым. обл. УССР. – Жемчужина, 1957, 1958.
1957, № 10 (10) (15 окт.), 11 (11) (7 нояб.);
1958, № 4 (16) (25 июня), 6, 8 (19) (7 дек.).
1018. За Победу [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Червоный
партизан» Червон. р-на Сум. обл. – [Студенок], 1959, 1960.
1959, № 1 (11 авг.) – 12–13 (12 дек.);
1960, № 1 (14) (8 марта), 3–6 (19) (26 июня).
1019. За победу в труде [Текст] : орган партбюро, ком. профсоюза и администрации
шахты «Бутовка-Донецкая» треста «Куйбышевуголь». – Сталино, 1958–1960.

1958, № 1 (39) (1 янв.) – 7, 9–17, 19–35, 37–49 (87) (25 дек.);
1959, № 1 (88) (1 янв.) – 32, 34–49 (164) (31 дек.);
1960, № 1 (165) (7 янв.) – 50 (201) (30 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5380.
1020. За побудову комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Мічуріна с-ща Глобино Глобин. р-ну Полтав. обл. – Глобине, 1959, 1960.
1959, № 1 (26 лип.) – 6 (5 груд.);
1960, № 1 (7) (1 січ.) – 13 (19) (28 груд.).
1021. За побудову комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Комінтерну та сільрад депутатів трудящих с. Розсішки та Голяківка, Христинів. р-ну
Черкас. обл. – Голяківка, Розсішки 1959, 1960.
1959, № 1 (20 жовт.), 12 (6 листоп.);
1960, № 1 (15) (6 січ.) – 6 (20) (6 листоп.).
1022. За побудову комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Советская Украина» Комишувас. р-ну Запоріз. обл. – [Комишуваха], 1958–1960.
1958, № 1 (4 серп.) – 6 (21 груд.);
1959, № 1 (7) (30 січ.), 3, 4, 4а–22 (28) (30 груд.);
1960, № 1 (29) (10 січ.) – 20 (48) (28 листоп.).
1023. За радянський верстат [Текст] : листівка : орган парт. ком., дирекції,
завкому профспілки і ком. ЛКСМУ Харків. верстатобудів. з-ду. – Харків, 1958.
1958, [б. N.] (31 трав.) – [б. N.] (2 черв.) [3 вип.].
1024. За радянський верстат [Текст] : орган парт. ком., дирекції, завкому
профспілки і ком. ЛКСМУ Харків. верстатобудів. з-ду. – Харків, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 2 (101) (12 січ.) – 1957 № 1 (146) (1 січ.) орган парт. бюро, дирекції
та завкому профспілки Харків. держ. верстатобудів. з-ду ім. В. М. Молотова; 1957
2 (147) (24 січ.) – 14 (159) (18 квіт.) орган парт. бюро, дирекції, ком. ЛКСМУ та
завкому профспілки Харків. держ. верстатобудів. з-ду ім. В. М. Молотова.
1956, № 2–49 (145) (20 груд.);
1957, № 1–49 (194) (24 груд.);
1958, № 1 (195) (1 січ.) – 41, 43, 45–51 (245) (25 груд.); 1959,
№ 1 (246) (1 січ.) – 45, 47–49, 51, 52 (297) (24 груд.); 1960, №
1 (299) (1 січ.) – 52 (349) (22 груд.).
Дод.: 1956–1959 Технічна сторінка див. № 5503; 1957 Комсомольсько-молодіжна
сторінка див. № 2379; 1958 За радянський верстат : листівка див. № 1023.
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1025. За радянський фільм [Текст] : орган партбюро, фабкому, ком. ЛКСМУ
дирекції Київ. кіностудії худож. фільмів ім. О. П. Довженка. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (28 серп.) – 18 (397) (31 груд.); 1957, № 1 (398) (8 січ.) – 20, 22–51 (438)
(31 груд.); 1958, № 1 (439) (7 січ.) – 52 (490) (30 груд.); 1959, № 1 (491) (6 січ.) –
40, 42–52 (542) (29 груд.); 1960, № 1 (543) (12 січ.) – 50 (592) (30 груд.).
Дод.: 1957–1959 Технічна сторінка див. № 5504.
1026. За радянські кадри [Текст] : орган парткому, ком. ЛКСМУ, профкому та
ректорату Київ. Ордена Леніна Держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1956– 1960. –
Виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (323) (1 січ.) – 7, 9, 12–20, 22–25, 28–30, 32, 35–40, 42, 43 (365) (26 груд.);
1957, № 1 (366) (1 січ.), 4–7, 9–24, 26–35, 37–45, 47–58, 60–65, 68, 70–72 (437)
(25 груд.);
1958, № 2 (439) (4 січ.) – 5, 7–11, 13–21, 23–26, 30–33, 35–40, 42, 44–62, 64–70, 73,
74 (511) (27 груд.);
1959, № 2 (513) (7 січ.) – 17, 19–38, 40–65 (576) (31 груд.);
1960, № 1 (578) (11 січ.) – 42, 47–66, 68–74 (650) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3395; 1957, 1958 За радянські
кадри : спец. вип. див. № 1027.
1027. За радянські кадри [Текст] : спец. вип. : орган парткому, ректорату, ком.
ЛКСМУ, профкому та МК Київ. Держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (26 лют.) – [б. N.] (21 груд.). [12 вип.];
1958, [б. N.] (15 верес.).
1028. За радянського інженера [Текст] : орган парт. ком., дирекції, ком. ЛКСМУ,
профкому та місцевкому Київ. Ордена Леніна політехн. ін-ту. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (267) (12 січ.) – 16, 20, 21, 25, 27–32 (298) (30 груд.);
1957, № 1 (299) (14 січ.) – 14, 16–31 (329) (31 груд.);
1958, № 1 (330) (10 січ.) – 17, 19–21 (350) (6 жовт.);
1959, № 1 (358) (10 січ.) – 8, 12–28 (385) (22 груд.);
1960, № 1 (386) (1 січ.) – 44 (429) (22 груд.).
Дод.: 1956, 1957 Літературна сторінка див. № 3396.
1029. За радянського лікаря [Текст] : орган парткому, дирекції, ком. ЛКСМУ,
профкому та місцевкому Харків. мед. ін-ту. – Харків, 1956–1960.
1956, № 1 (3 листоп.) –6 (28 груд.);
1957, № 1 (7) (11 січ.) – 30 (36) (31 груд.);
1958, № 1 (37) (14 січ.) – 37 (73) (30 груд.);
1959, № 1 (74) (8 січ.) – 40 (703) (29 груд.) (вал. нумерація змінена);
1960, № 1 (705) (12 січ.) – 6, 9–15, 17–33, 35–45 (747) (22 груд.). Дод.:
1956–1960 Літературна сторінка див. № 3397.
1030. За радянську кіноплівку [Текст] : орган парт. ком., завкому профспілки,
ком. комсомолу, дирекції Шосткин. хім. з-ду. – Шостка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 лип.) – 6 (29 серп.) орган парт. ком., фабкому профспілки,
ком. комсомолу і дирекції Шосткин. ф-ки кіноплівки.
1957, № 1–22 (25 груд.);
1958, № 1 (23) (1 січ.) – 48 (69) (18 груд.);
1959, № 1 (70) (1 січ.) – 41, 43–50 (119) (31 груд.);
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1960, № 1 (120) (7 січ.) – 60 (178) (30 груд.).
1031. За радянську науку [Текст] : орган парт. ком., ректорату, ком. ЛКСМУ та
профкому Львів. держ. ун-ту ім. Ів. Франка. – Львів, 1956–1960.
1956, № 2 (268) (17 січ.), 4–11, 13, 14, 17–35 (301) (30 груд.);
1957, № 1 (302) (12 січ.) – 13, 15–30 (331) (22 груд.);
1958, № 1 (332) (1 січ.) – 5, 45, 13, 15–26, 29, 32, 34 (364) (20 груд.);
1959, № 1 (365) (1 січ.) – 3, 5, 7–47–48 (382) (21 груд.);
1960, № 1-2 (384) (1 січ.) – 11, 14–36, 38–70–71 (453) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3398.
1032. За радянську науку [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Кіровоград. держ. с.-г. дослід. станції. – Сазонівка, 1959, 1960.
1959, № 11 (24) (15 черв.), 15, 17, 18, 20, 22–24 (37) (31 груд.);
1960, № 1 (38) (15 січ.) – 24 (61) (31 груд.).
1033. За радянську торгівлю [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг.
Магерів. райспоживспілки. – Магерів, 1957.
1957, № 1 (7 черв.).
1034. За радянську торгівлю [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та правління
Надвірнян. райспоживспілки. – Надвірна, 1957.
1957, № 1 (9 трав.).
1035. За радянську торгівлю [Текст] : орган первин. парт. орг., райкому
профспілки і правління Златопіл. райспоживспілки (Черкас. обл.). – Златопіль, 1957.
1957, № 1 (1 лип.) – 7 (5 жовт.).
1036. За ритмічну роботу [Текст] : орган бюро парт. орг. шахткому та адмін.
шахти № 1-2 ім. Мельникова тресту «Лисичанськвугілля». – Пролетарськ, 1956–1960.
1956, № 1 (9 серп.) – 35 (27 груд.);
1957, № 1 (36) (1 січ.) – 14, 16–29, 31–43, 46–85, 87–95 (130) (24 груд.);
1958, № 1 (131) (1 січ.) – 89, 92–95 (225) (25 груд.);
1959, № 1 (226) (1 січ.) – 97 (322) (31 груд.);
1960, № 1 (323) (6 січ.) – 48 (370) (31 груд.).
1037. За ритмічну роботу [Текст] : орган партбюро, дирекції, фабкому профспілки
та ком. комсомолу 1-ї держ. панчіш. ф-ки. – Харків, 1957–1960.
1957, № 1 (761) (16 лип.) – 6, 8–25 (787) (31 груд.);
1958, № 1 (786) (9 січ.) – 41, 43–51 (836) (31 груд.);
1959, № 1 (837) (9 січ.) – 6, 8–16, 18–23, 25–51 (886) (31 груд.);
1960, № 1 (887) (8 січ.) – 47, 49–52 (938) (30 груд.).
Дод.: 1957 Технічна сторінка див. № 5505.
1038. За Родину [Текст] : орган Красногвард. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Красногвардейское, 1956–
1960. – Газ. выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (2017) (1 янв.) – 104 (2120) (27 дек.);
1957, № 9 (2129) (31 янв.), 18–104 (2224) (29 дек.);
1958, № 1 (2225) (1 янв.) – 110, 112–138, 140–147, 149–153 (2377) (28 дек.);
1959, № 1 (2378) (1 янв.) – 153 (2530) (29 дек.);
1960, № 1 (2531) (1 янв.) – 156 (2686) (31 дек.).
Дод.: 1958–1960 Литературная страница див. № 3116.
1039. За ртуть [Текст] : орган партбюро, рудкома профсоюза и дирекции Никитов.
ртут. комбината. – Горловка, 1957–1960.
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1957, № 1 (1 июня) – 30 (31 дек.);
1958, № 1 (31) (4 янв.) – 49 (79) (30 дек.);
1959, № 1 (80) (3 янв.) – 51 (130) (31 дек.);
1960, № 1 (131) (9 янв.) – 40 (170) (31 дек.).
1040. За руду [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та рудоупр. ім. ХХ партз’їзду. –
Кривий Ріг, 1956–1960. – Газ. виходить чотири рази на міс.
Підзаг.: 1956 № 1 (9) (4 січ.) – 1957 № 26 (86) (3 лип.) орган парт., профспілк.
орг. та рудоупр. ім. Кагановича.
1956, № 1–52;
1957, № 1 (61) (9 січ.) – 52 (112) (30 груд.);
1958, № 1 (113) (8 січ.) – 28, 31–52 (163) (24 груд.);
1959, № 1 (165) (7 січ.) – 52 (216) (30 груд.);
1960, № 1 (217) (6 січ.) – 102 (318) (31 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3399; 1957–1960 Технічна сторінка
див. № 5506.
1041. За рулем [Текст] : орган дирекції, парт. і профспілк. орг. Чечельниц.
цукрозаводу. – Чечельник, 1958.
1958, № 1 (20 верес.) – 5 (3 жовт.).
1042. За рулем [Текст] : орган парт., комсомол., профсоюз. орг., дирекции БольшеПисарев. МТС Большеписарев. р-на Сум. обл. – Б[ольшая] Писаревка, 1957, 1958.
1957, № 1 (1) (3 марта) – 24, 26–30 (25 дек.);
1958, № 1 (31) (3 янв.) – 3, 5–7 (37) (6 марта).
1043. За садівництво [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Хмельовик» Березан. р-ну Київ. обл. – Мала Супоївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (21 берез.) – 11, 13–15 (29 груд.);
1960, № 1 (16) (15 січ.) – 5 (20) (15 берез.).
За семирічку. – Іванівці див. № 4613.
1044. За семирічку [Текст] : орган парторганізації та правління Райківщин.
колгоспу «Перемога Жовтня», Яготин. р-ну. – [Райківщина], 1959, 1960.
1959, № 1 (10 квіт.) – 17 (22 груд.);
1960, № 1 (18) (1 січ.) – 23 (40) (14 груд.).
1045. За сільськогосподарські кадри [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол.
орг. та дирекції Уман. Ордена Трудового Червоного Прапора с.-г. ін-ту ім. О. М.
Горького. – Умань, 1957–1960. – Газ. виходить один раз на тиждень.
1957, № 8 (30 верес.) – 14 (30 груд.);
1958, № 1 (15) (17 січ.) – 41, 43–49 (63) (30 груд.);
1959, № 1 (64) (8 січ.) – 22, 27–35 (98) (5 листоп.);
1960, № 1 (99) (12 лют.) – 8, 10, 12–15, 17, 19–30, 32–40, 42–46 (144) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3401.
1046. За сільськогосподарські кадри [Текст] : орган парткому, ком. ЛКСМУ,
профкому і ректорату Учбової частини Укр. акад. с.-г. наук. – Київ, 1956–1960. –
Виходить в середу та суботу.
Підзаг.: 1956 № 1 (1) (1 верес.) – 1957 № 12 (29) (23 берез.) орган парткому, ком.
ЛКСМУ, місцевкому, профкому і ректорату Укр. Ордена Трудового Червоного
Прапора с.-г. акад. – Періодичн.: 1956 № 1 – 1959 № 41 (139) (29 груд.) виходить
щосуботи.
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1956, № 1–17 (29 груд.);
1957, № 1 (18) (5 січ.) – 26 (43) (29 черв.), 1 (44) (2 верес.) – 17 (60) (31 груд.);
1958, № 1 (61) (11 січ.) – 38 (98) (30 груд.);
1959, № 1 (99) (10 січ.) – 41;
1960, № 1 (140) (9 січ.) – 76 (215) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3400.
1047. За скоростную проходку [Текст] : спец. вып. газ. «Промышленная стройка»
для проходчиков вентиляцион. ствола шахты «Бутовка-Глубокая»: орган парт. бюро,
постройкома профсоюза и администрации стройупр. № 7 треста «Сталиншахтопроходка». – Макеевка, 1958.
1958, № 5 (27 марта).
1048. За скоростную стройку [Текст] : орган парт., профсоюз. и хоз. орг. строит.
упр. № 3 треста «Краснодоншахтострой». – Верхняя Дуванка, 1957–1960.
1957, № 1 (28 февр.) – 26, 28–34 (21 дек.);
1958, № 1 (35) (1 янв.) – 9, 11–37, 39, 41 (68) (26 дек.);
1959, № 1 (69) (9 янв.) – 49 (117) (31 дек.);
1960, № 1 (118) (7 янв.) – 43 (160) (31 дек.).
1049. За социалистическое животноводство [Текст] : орган парт., профсоюз. орг.
дирекции Ордена Трудового Красного Знамени совхоза «Горняк» № 1 [Дружков. рна Сталин. обл.]. – Дружковка, 1959, 1960.
1959, № 9 (10) (7 нояб.) – 11 (12) (5 дек.);
1960, № 4 (15) (29 февр.) – 15, 17, 19, 21 (32) (22 дек.).
1050. За соціалістичне село [Текст] : листівка : орган Магерів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Магерів, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (21 лип.);
1958, [б. N.] (4 берез.).
1051. За соціалістичне село [Текст] : орган Магерів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Магерів, 1956–1958. – Газ.
виходить в середу, п’ятницю і неділю.
Періодичн.: 1956 № 1 (918) (1 січ.) – 1957 № 105 (1126) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–26, 28–41, 42, 44–47, 49–105 (1021) (27 груд.);
1957, № 1 (1022) (1 січ.) – 67, 69–76, 78–105; 1958, № 1
(1127) (1 січ.) – 81 (1211) (24 верес.).
Дод.: 1956–1958 За соціалістичне село : листівка див. № 1050.
Прим.: У 1958 р. на № 81 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1052. За соціалістичне тваринництво [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та
дирекції радгоспу «Перемога» Василів. р-ну Запоріз. обл. – Сухоіванівське, 1957–
1960.
1957, № 1 (7 листоп.) – 3 (25 груд.);
1958, № 1 (4) (1 січ.) – 4, 6–15 (18) (29 листоп.); 1959, № 1
(19) (1 січ.) – 11 (29) (11 груд.); 1960, № 1 (30) (1 січ.) – 6,
8–14, 16–18 (48) (20 листоп.).
1053. За соціалістичне тваринництво [Текст] : орган парт., профспілк. і
комсомол. орг. та дирекції племзаводу «Перемога» Великобагачан. р-ну Полтав. обл. –
[Гоголеве], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 груд.) – 2 (18 груд.) орган парт., профспілк. і комсомол. орг.
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та дирекції радгоспу «Перемога» Великобагачан. р-ну Полтав. обл. – Періодичн.:
1957 № 1 – 1958 № 32 (23 груд.) виходить щодекади.
1957, № 1, 2;
1958, № 3 (1 січ.) – 5, 7, 9–29, 32 (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (33) (1 січ.) – 17, 19–25 (57) (18 груд.);
1960, № 1 (58) (1 січ.) – 16, 18–24 (81) (10 груд.).
1054. За соціалістичні темпи [Текст] : орган Тишків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Тишківка, 1956, 1957.
1956, № 1 (2969) (1 січ.) – 104 (3072) (27 груд.);
1957, № 1 (3073) (1 січ.) (1 січ.) – 46 (3118) (6 черв.).
Дод.: 1957 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2380.
Прим.: У 1957 р. на № 46 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
За соціалістичну перебудову. – Новомиргород див. № 2597.
1055. За соціалістичну перебудову [Текст] : орган Пустомитів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Пустомити, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1206) (1 січ.) – 1957 № 104 (1413) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–16, 18–89, 91–93, 95–98, 100, 101, 103, 104 (1309) (27 груд.);
1957, № 1 (1310) (1 січ.) – 24, 27, 29–43, 46, 48–79, 81–104;
1958, № 1 (1414) (1 січ.) – 121 (1534) (31 груд.);
1959, № 1 (1535) (1 січ.) – 155 (1689) (29 груд.);
1960, № 1 (1690) (1 січ.) – 119, 121–140, 142–154 (1843) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3402.
1056. За соціалістичну працю [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Щорса Катериноп. р-ну Черкас. обл. – Катеринопіль, 1960.
1960, № 11 (30) (14 черв.) – 14, 16–24 (43) (31 груд.).
1057. За соціалістичну працю [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
радгоспу ім. Кірова Бровар. р-ну Київ. обл. – Зазим’я, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 січ.) – 1959 № 30 (83) (23 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Шлях Ілліча», с. Зазим’я, Бровар. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–5, 7–15, 17–26 (25 груд.);
1958, № 1 (27) (22 січ.), 4–27 (53) (2 груд.);
1959, № 1 (54) (1 січ.) – 3, 5–9, 11–30;
1960, № 11 (94) (22 квіт.) – 35 (118) (31 груд.).
1058. За соціалістичну працю [Текст] : орган Тисмениц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Тисмениця, 1956– 1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1102) (1 січ.) – 104 (1205) (27 груд.);
1957, № 1 (1206) (1 січ.) – 104 (1309) (29 груд.);
1958, № 1 (1310) (1 січ.) – 104 (1413) (28 груд.);
1959, № 1 (1414) (1 січ.) – 59, 61–136 (1549) (29 груд.);
1960, № 1 (1550) (1 січ.) – 154 (1703) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3403.
1059. За справу Леніна [Текст] : блискавка : орган Ширяїв. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Ширяєве, 1957.
1957, № 2 (12 лип.).
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1060. За справу Леніна [Текст] : листівка : орган Ширяїв. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Ширяєве, 1957.
1957, [б. N.] [7 листоп.].
1061. За справу Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Слава», Овідіопол. р-ну Одес. обл. – [Овідіополь], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (25 лип.) – 1958 № 10 (30 верес.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Хрущова, Овідіопол. р-ну Одес. обл.
1957, № 5–12 (9 груд.);
1958, № 1 (14) (1 січ.) – 13 (11 груд.);
1959, № 1 (6 січ.) – 3, 5–8, 10–15 (14 груд.);
1960, № 1 (7 лют.) – 16 (31 груд.).
Прим.: У 1958–1960 рр. валова нумерація частково відсутня.
1062. За справу Леніна [Текст] : орган Ширяїв. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Ширяєве, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1114) (1 січ.) – 89 (1202) (4 листоп.) Колгоспна правда.
1956, № 1–104 (1217) (27 груд.); 1957, № 1 (2246) (1 січ.) – 104 (2349) (29
груд.);
1958, № 1 (2350) 91 січ.) – 103, 105-110, 112–115 (2464) (28 груд.);
1959, № 1 (2465) (1 січ.) – 152 (2616) (29 груд.); 1960, № 1 (2617) (1
січ.) – 153 (2769) (29 груд.).
Дод.: 1957 За справу Леніна : блискавка див. № 1059; 1957 За справу Леніна :
листівка див. № 1060; 1957, 1958 За справу Леніна : спец. вип. див. № 1063.
1063. За справу Леніна [Текст] : спец. вип. : орган Ширяїв. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Ширяєве, 1957, 1958.
1957, № 2 (11 лип.);
1958, № 1 (28 трав.).
За сталинский урожай. – Бахчисарай див. № 2548. За
сталінський урожай. – Вороновиця див. № 2413. За
сталінський урожай. – Жуківка див. № 1314.
За сталінський урожай. – Котельва див. № 5208.
За сталинский урожай. – Першотравневое див. № 2236.
За сталінський урожай. – Суми див. № 328.
За сталінський урожай. – Чаплинка див. № 4707. За
сталінський урожай. – Чигирин див. № 1438. За
сталінські кадри. – Київ див. № 2674.
За сталінські кадри. – Чернівці див. № 5047. За
сталінські колгоспи. – Петрове див. № 1985. За
сталінські темпи. – Волноваха див. № 4651.
За стахановские темпы. – Докучаевск див. № 5186. За
стахановские темпы. – Свердловск див. № 1234. За
стахановський рух. – Жовтневе див. № 4590.
1064. За темпи [Текст] : орган Краснолиман. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Сталін. обл. – Красний Лиман, 1956–1960.
1956, № 1 (2531) (1 січ.) – 156 (2766) (31 груд.);
1957, № 1 (2767) (1 січ.) – 153 (2919) (29 груд.);
1958, № 1 (2920) (1 січ.) – 112, 115–127, 135–141 (3060) (28 листоп.);
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1959, № 1 (3074) (1 січ.) – 3, 8–26, 30–85, 88–152 (3225) (29 груд.);
1960, № 1 (3226) (1 січ.) – 155 (3380) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3407.
1065. За технический прогресс [Текст] : орган парт. орг., завкома профсоюза
упр. Краснолуч. машиностроит. з-да. – Красный Луч, 1956–1960.
1956, № 2 (7 авг.) – 22 (27 дек.); 1957, № 1 (23) (1 янв.) – 52 (74) (25
дек.); 1958, № 1 (75) (1 янв.) – 52 (126) (25 дек.); 1959, № 1 (127) (1
янв.) – 52 (178) (25 дек.); 1960, № 1 (179) (1 янв.) – 52 (231) (26 дек.).
Дод.: 1957, 1959 Техническая страница див. № 5382.
1066. За технический прогресс [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза
дирекции Ново-Краматор. Ордена Ленина машиностроит. з-да им. Сталина. –
Соцгород, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 61 (3080) (1 сент.) – 105 (3115) (29 дек.) орган парткома, завкома
профсоюза и дирекции Ново-Краматор. з-да.
1956, № 61, 66–105;
1957, № 1 (3116) (1 янв.) – 87, 90–93, 95–102 (3218) (25 дек.);
1958, № 1 (3219) (1 янв.) – 87, 89–102 (3320) (27 дек.);
1959, № 1 (3321) (1 янв.) – 6, 8, 10–24, 26–37, 39–51, 53, 55–72, 74–76, 79–103 (3423)

(26 дек.); 1960, № 1 (3424) (1 янв.) – 6, 8–10, 12–37, 40–53, 55–57, 59–104 (3527) (31
дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5381; 1958–1960 Литературная
страница див. № 3118; 1959 За технический прогресс : спец. вип. див. № 1067; 1959,
1960 Молодежная страница див. № 4224.
1067. За технический прогресс [Текст] : спец. вип. : орган парткома, завкома
профсоюза и дирекции Ново-Краматор. Ордена Ленина машиностроит. з-да им.
Сталина. – Соцгород, 1959.
1959, № 3 (11 авг.).
1068. За технічний прогрес [Текст] : листівка : орган партбюро, завкому та
дирекції Львів. з-ду автонавантажувачів. – Львів, 1956.
1956, [б. N.] (17 жовт.), [б. N.] (20 жовт.), [б. N.] (25 жовт.).
1069. За технічний прогрес [Текст] : орган завод. парткому, завкому, профспілки,
ком. комсомолу та дирекції Бердичів. з-ду «Прогрес». – Бердичів, 1958–1960. –
Виходить раз на тиждень.
1958, № 1 (5 квіт.) – 39 (31 груд.);
1959, № 1 (40) (10 січ.) – 52 (91) (31 груд.);
1960, № 1 (92) (9 січ.) – 52 (143) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3408; 1960 Технічна сторінка див. №
5507.
1070. За технічний прогрес [Текст] : орган партбюро, завкому та дирекції Львів.
з-ду автонавантажувачів. – Львів, 1956–1960. – Газ. виходить щосуботи.
Назва: 1956 № 2 (234) (17 січ.) – 31 (262) (11 серп.) Стахановець. – Періодич.:
1956 № 2–31 газ. виходить щовівторка.
1956, № 2–31, 33, 35–42, 44–47, 50 (281) (30 груд.);
1957, № 1 (282) (5 січ.) – 43, 45–63, 65–69, 71–75–76 (31 груд.);
1958, № 1 (357) (7 січ.)–5, 7–98–99 (453) (31 груд.);
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1959, № 1 (456) (6 січ.) – 21, 24–29, 31–37, 39–46, 48–68, 72–82, 84–99–100 (554–
555) (31 груд.);
1960, № 1 (556) (5 січ.) – 46, 48–64, 66–100–101 (637) (31 груд.).
Дод.: 1956 За технічний прогресс : листівка див. № 1068; 1956, 1957, 1960 Технічна
сторінка див. № 5509, № 5554; 1960 Літературна сторінка див. № 3409.
1071. За технічний прогрес [Текст] : орган парткому, завкому профспілки та
дирекції Дніпропетр. з-ду пресів. – Дніпропетровськ, 1957–1960.
1957, № 1 (24 серп.) – 19 (31 груд.);
1958, № 1 (20) (11 січ.) – 50 (69) (31 груд.);
1959, № 1 (70) (10 січ.) – 8, 10–13, 15–17, 20, 21, 24–38, 40–45, 47–51 (120) (31 груд.);

1960, № 1 (121) (9 січ.), 3–22, 24, 25, 27–48, 50, 51 (171 (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5508.
1072. За трудові подвиги [Текст] : орган Новобасан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Нова Басань, 1956–1959.
1956, № 1 (1150) (1 січ.) – 22, 24–28, 30–32, 34–36, 38–64, 66–73, 75–104 (1253)
(27 груд.);
1957, № 1 (1254) (1 січ.) – 75, 79–105 (1358) (29 груд.) (у вал. нумерації є помилка);
1958, № 1 (1359) (1 січ.) – 28, 30–104 (1462) (28 груд.);
1959, № 1 (1433) (1 січ.) – 94 (1556) (16 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 94 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1073. За трудові успіхи [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Прилуц. з-ду
протипожеж. устаткування. – Прилуки, 1958–1960. – Газ. виходить один раз на
тиждень.
1958, № 4 (6 берез.) – 9, 13–36, 38, 39, 41–46 (25 груд.);
1959, № 1 (47) (1 січ.) – 27, 29–152 (97) (25 берез.); 1960, №
1 (98) (1 січ.) – 48, 50–53 (150) (30 груд.). Дод.: 1960
Літературна сторінка див. № 3410.
1074. За трудові успіхи [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Братський», Брат. р-ну Миколаїв. обл. – Братське, 1960.
1960, № 1 (17 черв.) – 6, 8–10 (15 груд.).
1075. За трудову доблесть [Текст] : орган партбюро, шахт. ком. профспілки та
адмін. шахти № 8-9 тресту «Красногвардійськвугілля». – Макіївка, 1956–1960.
1956, № 1 (2 серп.) – 20 (27 груд.);
1957, № 1 (21) (3 січ.) – 5, 9–34, 37–49 (69) (25 груд.);
1958, № 1 (70) (9 січ.) – 51 (120) (25 груд.);
1959, № 1 (121) (1 січ.) – 52 (172) (24 груд.);
1960, № 1 (173) (1 січ.) – 52 (223) (29 груд.).
Дод.: 1958 Технічна сторінка див. № 5510; 1959 Молодіжна сторінка див. № 4243.
1076. За трудову перемогу [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Суворова Верхньодніпров. р-ну [Дніпропетр. обл.]. – [Лихівка], 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 26 (29 жовт.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Суворова Лихів. р-ну.
1957, № 1, 2, 6–8, 10–17, 21–26;
1959, № 1 (55) (1 трав.) – 4, 6–8, 10–12 (66) (17 груд.);
1960, № 1 (67) (1 січ.) – 6 (72) (30 серп.).
Прим.: У вересні 1958 р. Лихівський район ліквідовано.
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1077. За трудовую доблесть [Текст] : орган парторганизации и правления
сельхозартели «Украина», Красногвард. р-на Крым. обл. – Красногвардейское, 1960.
1960, № 3 (25 марта).
1078. За трудовую победу [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 32 «Вентиляционная» треста «Снежнянантрацит». – Снежное, 1957–1960. –
Газ. выходит еженедельно.
1957, № 35 (11 окт.) – 46 (31 дек.);
1958, № 47 (3 янв.) – 26, 28–37, 39, 40, 42–52 (98) (31 дек.);
1959, № 1 (99) (9 янв.) 26, 28–43, 45–53 (149) (31 дек.);
1960, № 1 (150) (9 янв.) – 35 (185) (30 дек.).
1079. За трудовые успехи [Текст] : орган партбюро, шахткома, профсоюз. орг.
упр. шахты «Капитальная» треста «Макеевуголь». – Макеевка, 1956–1960. – Газ.
выходит один раз в неделю, по вторникам.
1956, № 1 (13) (3 янв.) – 52 (422) (25 дек.);
1957, № 1 (423) (1 янв.) – 52 (474) (24 дек.);
1958, № 1 (475) (1 янв.) – 52 (526) (23 дек.);
1959, № 1 (527) (1 янв.) – 52 (569) (22 дек.);
1960, № 1 (570) (1 янв.) – 51 (620) (31 дек.).
Дод.: 1959 Техническая страница див. № 5383.
1080. За уголь [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты № 1
им. Челюскинцев треста «Сталинуголь». – Сталино, 1956, 1958–1960.
1956, № 1 (621) (1 янв.) – 52 (672) (31 дек.);
1958, № 1 (725) (4 янв.) – 32, 34–36, 38–45, 47, 49 (773) (20 дек.);
1959, № 1 (904) (10 янв.) – 51 (824) (31 дек.); 1960, № 1 (825) (14
янв.) – 49 (873) (31 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5384.
1081. За уголь [Текст] : орган парт. и профсоюз. орг. Юрков. угол. разреза
[Звенигород. р-на Черкас. обл.]. – Юрковка, 1957–1960. – Газ. выходит дважды в мес.
1957, № 9 (4 нояб.), 10, 12, 13 (25 дек.); 1958,
№ 1 (14) (7 февр.) – 8 (21) (29 мая); 1959, № 12
(47) (17 июля), 13 (48) (29 июля);
1960, № 1 (59) (13 янв.) – 2, 4–8, 11–24 (82) (30 дек.). За
урожай. – Великий Бурлук див. № 802.
За урожай. – Москаленки див. № 800.
1082. За урожай [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу
«Комінтерн» Ровен. р-ну [Ровен. обл.]. – Рівне, 1959.
1959, № 6 (37) (8 черв.), 14, 16, 18, 20 (60) (26 груд.).
1083. За урожай [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Комунар», с. Р.
Могили, Житомир. р-ну. – Розкопана Могила, 1958–1960. – Виходить 13 і 27 числа.
1958, № 2 (13 берез.) – 17 (27 груд.); 1959, № 1
(18) (13 січ.) – 23 (40) (27 груд.); 1960, № 1 (41)
(13 січ.) – 22 (62) (27 листоп.).
1084. За урожай [Текст] : орган парт., профорганизации и дирекции совхоза
«Малореченский», Алуштин. р-на Крым. обл. – Малореченское, 1957, 1958.
1957, № 1 (12 июня), 3–7, 9, 10, 12–14 (22 дек.);
1958, № 2 (15) (14 янв.), 3, 6, 19 (30) (3 дек.).
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1085. За урожай [Текст] : орган парт., профсоюз. и комсомол. орг. и дирекции
Евпатор. МТС. – Евпатория, 1957.
1957, № 1 (28 июня).
1086. За урожай [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и администрации совхоза
«Днестровский» Овидиопол. р-на Одес. обл. – Новоградковка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (21 авг.) – 1958 № 3 (17) (15 июля) орган парторганизации и
администрации совхоза «Днестровский» Овидиопол. р-на Одес. обл.
1957, № 5–9 (25 дек.);
1958, № 1 (16) (17 янв.) – 3;
1959, № 2 (19) (30 апр.) – 6 (31 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (16 янв.) – 9, 11–13, 15, 17–20 (66) (25 сент.) (вал. нумерація частково
відсутня).
1087. За урожай [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции Первомайс.
МТС Крым. обл. – Первомайское, 1957, 1958.
1957, № 1 (24 февр.) – 16 (7 нояб.);
1958, № 1 (17) (11 марта).
1088. За урожай [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Сталина, Нижнегор. р-на Крым. обл, УССР. – Нижнегорский , 1957–1959.
1957, № 22 (22) (11 окт.) – 25 (25) (30 нояб.);
1958, № 4 (30) (23 июня), 5(31) (9 июля);
1959, № 23 (59) (16 окт.) – 27 (63) (27 нояб.).
1089. За урожай [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Сталина
Ровенков. р-на Луган. обл. – Рафайловка, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (28 февр.) – 1958 № 4 (19) (11 марта) орган парторганизации
правления колхоза им. Сталина Ровенков. р-на Ворошиловград. обл.
1957, № 1–4 (4 апр.); 1958, № 4, 8–12 (27) (19 сент.).
1090. За урожай [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Искра»
Приазов. р-на Запорож. обл. – Гірсівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 11 (14 дек.) – 1958 № 10 (21) (15 мая) орган парторганизации и
правления колхоза «Путь Ленина» Приазов. р-на Запорож. обл.
1957, № 11;
1958, № 1 (14 янв.), 3–13, 15 (26) (31 дек.);
1959, № 1 (25) (28 февр.) – 5, 7, 9–11 (35) (24 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (36) (1 янв.) – 22 (57) (17 дек.).
1091. За урожай [Текст] : орган парторганизации, рабкома, дирекции совхоза
«Крымский», Сак. р-на Крым. обл. – Саки, 1957–1959.
1957, № 1 (12 февр.) – 16, 20 (11 дек.);
1958, № 2 (22) (28 февр.), 4, 8, 9 (29) (7 нояб.);
1959, № 1 (30) (1 янв.) – 14 (44) (5 сент.).
1092. За урожай [Текст] : орган парторганизации, рабкома и дирекции совхоза
«Октябрьський», Октябр. р-на Крым. обл. – Октябрьское, 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (1) (3 авг.) – 3 (3) (14 дек.);
1958, № 1 (4) (10 янв.) – 3, 5–7,10 (13) (28 нояб.);
1960, № 1 (18) (7 нояб.).
1093. За урожай [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова с.
Шостаківки, Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Шостаківка, 1958–1960.
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1958, № 1 (25 трав.) – 13 (13 груд.);
1959, № 1 (15) (27 січ.) – 3, 5–13 (27) (27 жовт.);
1960, № 1 (28) (4 січ.) – 5 (32) (21 берез.).
1094. За урожай [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Ілліча, Поліс.
р-ну Київ. обл. – Вільча, 1959, 1960.
1959, № 1 (2 лют.) – 3, 5–7, 9–17 (19 груд.);
1960, № 1 (18) (20 січ.) – 12 (29) (29 листоп.).
1095. За урожай [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Україна»
Перещепин. р-ну Дніпропетр. обл. – Попасне, 1957, 1959, 1960.
1957, № 3 (5 жовт.) – 9 (5 груд.);
1959, № 1 (53) (1 січ.) – 15, 17–22 (74) (17 груд.);
1960, № 1 (75) (1 січ.) – 6, 8, 9, 12–18 (92) (11 груд.).
1096. За урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна
Лебежан. сільради, Печеніз. р-ну. – Леб’яже, 1957–1959.
1957, № 1 (1 лют.) – 12 (18 листоп.);
1958, № 1 (13) (18 січ.) – 9 (21) (19 верес.);
1959, № 3 (23) (7 лип.) – 11 (31) (25 листоп.).
1097. За урожай [Текст] : орган первин. парторганізації, робіткому та дирекції
Городищен. МТС Черкас. обл. – Городище, 1957, 1958.
1957, № 12 (30 верес.) – 17 (22 груд.);
1958, № [1] (17) (14 січ.) – 6 (22) (22 квіт.).
1098. За хімічну індустрію [Текст] : орган партбюро, будівкому профспілки і упр.
тресту «Дніпрохімбуд». – Дніпродзержинськ, 1960.
1960, № 1 (1 лип.) – 22, 25–27 (30 груд.).
1099. За цемент [Текст] : орган парт., профсоюз., комсомол. орг. и заводоупр.
Ново-Здолбунов. цемент. з-да. – Здолбунов, 1958.
1957, № 5 (1 мая) – 15, 17–20 (24 дек.);
1958, № 1 (21) (12 янв.), 2, 5–12, 14–26 (46) (31 дек.).
1100. За цикличность [Текст] : орган парткома, шахткома профсоюза и шахтоупр.
2–7 треста «Рутченковуголь». – Сталино, 1956–1960.
1956, № 1 (67) (5 янв.) – 47 (113) (20 дек.); 1957, № 1
(114) (1 янв.) – 50 (163) (31 дек.);
1958, № 1 (164) (9 янв.) – 15, 17–24, 27–36, 38–51 (214) (31 дек.);
1959, № 1 (215) (8 янв.), 3–47 (261) (31 дек.); 1960, № 1 (262) (9
янв.) – 8, 10–15, 17–50 (311) (31 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3119; 1957, 1958, 1960 Техническая
страница див. № 5385.
1101. За цикличную работу [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 38-10 «Кураховка» треста «Селидовуголь». – Кураховка, 1956–1960.
1956, № 12 (4 янв.) – 44, 46–51 (4 окт.); № 1 (52) (11 окт.) – 11 (62) (31 дек.);
1957, № 14 (11 апр.), 14, 20, 34, 42–50 (111) (31 дек.);
1958, № 1 (113) (9 янв.) – 50 (220) (25 дек.);
1959, № 1 (221) (1 янв.) – 53 (273) (30 дек.);
1960, № 1 (274) (8 янв.) – 52 (272) (30 дек.).
Дод.: 1956, 1959 Литературная страница див. № 3120; 1958 Молодежная страница
див. № 4225.
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1102. За цикличную работу [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и упр. шахты
100 треста «Кировуголь». – Кадиевка, 1956–1959.
1956, № 1 (69) (7 янв.), 3–18, 20–52 (120) (31 дек.);
1957, № 1 (121) (4 янв.) – 5, 7–52 (172) (31 дек.); 1958,
№ 1 (173) (3 янв.) – 36, 38–45 (217) (7 нояб.); 1959, №
19 (242) (8 мая) – 23, 25–52 (275) (25 дек.).
1103. За честь Батьківщини [Текст] : орган Козельщин. райкому Комуніст.
партії України і район. Ради депутатів трудящих Полтав. обл. – Козельщина, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1192) (1 січ.) – 58, 61–104 (1295) (27 груд.);
1957, № 1 (1296) (1 січ.) – 104 (1399) (29 груд.);
1958, № 1(1400) (1 січ.) – 32, 34–152 (1551) (28 груд.);
1959, № 1 (1552) (1 січ.) – 82, 85–152 (1703) (29 груд.);
1960, № 1 (1704) (1 січ.) – 100, 102–152 (1854) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3411; 1958 Молодіжна сторінка див.
№ 4244.
1104. За честь горняка [Текст] : орган партбюро, шахткома и упр. шахты № 22
треста «Снежнянантрацит». – Снежное, 1957–1960.
1957, № 1 (14 февр.) – 16, 18–47 (31 дек.);
1958, № 1 (48) (9 янв.) – 51 (98) (25 дек.);
1959, № 1 (99) (1 янв.) – 23, 25–52 (151) (25 дек.);
1960, № 1 (152) (8 янв.) – 22, 24–31, 33–37 (188) (30 дек.).
1105. За честь колгоспу [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Зоря
комунізму», Жданів. сільради депутатів трудящих [Магдалинів. р-ну Дніпропетр.
обл.]. – Жданівка, 1957–1960.
1957, № 2 (29 берез.) – 16, 18–28 (25 груд.);
1958, № 1–2 (29-30) (22 січ.) – 16, 18–21, 23–31 (59) (27 груд.);
1959, № 1 (60) (9 лют.) – 11, 13, 13а (74) (23 верес.), 14, 15, 15а (75) (12 жовт.), 16,
16а (76) (29 жовт.), 17–19 (78) (19 січ.);
1960, № 2 (79) (30 січ.), 3, 6–20 (95) (26 груд.).
1106. За честь фабричної марки [Текст] : орган партбюро, фабкому, профспілки,
ком. ЛКСМУ та дирекції 6-ї Київ. держ. взут. ф-ки. – Київ, 1958–1960. – Виходить раз
на тиждень.
Підзаг.: 1958 № 1 (20 лют.) орган партбюро, фабкому, ком. ЛКСМУ та дирекції 6–ї
держ. взут. фабрики.
1958, № 1–43 (30 груд.);
1959, № 1 (44) (5 січ.) – 50 (93) (30 груд.);
1960, № 1 (94) (11 січ.) – 51 (144) (30 груд.).
Дод.: 1958–1960 Технічна сторінка див. № 5511; 1960 Економічна сторінка див.
628.
1107. За честь шахтаря [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки, адмін.
та шахтоупр. «Холодная балка» тресту «Макіївугілля». – Макіївка, 1957–1960.
1957, № 1 (21 лют.) – 7, 9–15, 17–27, 29–44 (23 груд.); 1958, № 1 (45) (9 січ.) – 51
(94) (25 груд.); 1959, № 1 (95) (1 січ.) – 53 (147) (31 груд.);
1960, № 1 (148) (7 січ.) – 40, 43–48, 50–52 (199) (29 груд.).
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1108. За честь шахтера [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюз. орг. и упр.
шахты № 2. – Шахтерск, 1956–1960.
1956, № 1 (21 июля) – 23 (22 дек.);
1957, № 1 (24) (1 янв.) – 39, 41–52 (75) (31 дек.);
1958, № 1 (76) (4 янв.) – 19, 30, 32–41, 43–49, 51 (126) (20 дек.);
1959, № 1 (127) (1 янв.) – 52 (178) (31 дек.);
1960, № 1 (179) (10 янв.) – 11, 13–36 (214) (31 дек.).
Дод.: 1958 Литературная страница див. № 3121; 1958 Техническая страница див.
№ 5386.
1109. За честь школы [Текст] : орган ком. ЛКСМ Украины, учкома и совета
пионер. дружины им. Ивана Кожедуба сш № 6 г. Львова. – Львов, 1957, 1958.
1957, № 4 (10 сент.), 5, 7 (10 дек.);
1958, № 1 (7) (24 січ.), 2 (7) (21 лют.).
1110. За честь школы [Текст] : орган парт., комсомол. орг. и Совета дружины сш
№ 18 г. Самбор. – Самбор, 1957.
1957, № 1 (22 февр.) – 5 (29 июня).
Дод.: 1957 Литературная страница див. № 3122.
1111. За электрификацию [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и упр.
Миронов. ГРЭС. – Мироновский, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (193) (8 янв.) – 3 (195) (22 янв.) орган партбюро, постройкома и
упр. стр-ва Миронов. ГРЭС.
1957, № 1–3; 1 (5 февр.) – 48 (31 дек.);
1958, № 1 (49) (7 янв.) – 27, 30–39, 42–47, 49–52 (295) (25 дек.);
1959, № 1 (296) (1 янв.) – 30, 32–52 (347) (25 дек.).
1112. За якість [Текст] : орган партбюро, фабкому, ком. комсомолу та дирекції
9-ї держ. взут. ф-ки. – Дніпропетровськ, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (1 трав.) – 10, 12–24, 26–34 (30 груд.);
1959, № 1 (35) (9 січ.) – 22, 24–48 (82) (26 груд.) ;
1960, № 1 (83) (9 січ.) – 8, 10–37, 41–47 (129) (31 груд.).
Дод.: 1958 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2381; 1960 Економічна
сторінка див. № 629.
1113. За якість [Текст] : орган парторганізації, дирекції профспілк. орг. МихайлоЛукашів. МТС, Червоноарм. р-ну [Запоріз. обл.]. – Михайло-Лукашеве, 1957, 1958.
1957, № 1 (3) (12 січ.) – 19 (20) (31 груд.);
1958, № 2 (22) (27 січ.), 3 (23) (19 лют.).
1114. За якість продукції [Текст] : орган партбюро, фабкому і упр. Жидачів.
картонно-папер. комбінату. – Жидачів, 1956–1960.
1956, № 1 (1 січ.) – 43, 45–52 (31 груд.);
1957, № 1 (53) (5 січ.) – 52 (104) (25 груд.);
1958, № 1 (105) (1 січ.) – 52 (156) (27 груд.);
1959, № 1 (157) (1 січ.) – 29, 31-52 (208) (25 груд.);
1960, № 1 (209) (1 січ.) – 52 (260) (23 груд.).
Дод.: 1957 Технічна сторінка див. № 5512; 1958 Молодіжна сторінка див. № 4245.
1115. Забойщик [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. Ордена
Ленина шахты «Александр-Запад». – Горловка, 1957–1960.
1957, № 1 (14 февр.) – 45 (26 дек.);
1958, № 1 (46) (9 янв.) – 36, 38-51 (97) (25 дек.);
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1959, № 1 (98) (1 янв.) – 53 (149) (31 дек.);
1960, № 1 (150) (8 янв.) – 38 (187) (29 дек.).
1116. Забузький кооператор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та правління
Забуз. райспоживспілки [Забуз. р-ну Львів. обл.]. – Забужжя, 1957.
1957, № 1 (23 черв.).
1117. Заветы Ильича [Текст] : орган Фрунзен. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Луган. обл. – Фрунзе, 1957–1960. – Газ. выходит трижды в
неделю.
Назва: 1957 № 1 (3091) (1 янв.) – 8 (3098) (27 янв.) Путь колхозника. – Підзаг.:
1957 № 1 – 1958 № 27 (3221) (7 марта) орган Фрунзен. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Ворошиловград. обл.
1957, № 1–20, 22–104 (3194) (25 дек.);
1958, № 1 (3195) (1 янв.) – 44, 46–132, 134–151 (3345) (28 дек.);
1959, № 1 (3346) (1 янв.) – 154 (3499) (29 дек.);
1960, № 1 (3500) (1 янв.) – 155 (3654) (31 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3123.
1118. Заводська правда [Текст] : орган партбюро, завкому, ком. ЛКСМУ та дирекції
Львів. з-ду телеграф. апаратури. – Львів, 1958–1960. – Газ. виходить у вівторок.

1958, № 1 (11 лют.) – 19, 21–46 (31 груд.);
1959, № 1 (47) (6 січ.) – 7, 9, 10, 12–34, 36–51 (87) (31 груд.);
1960, № 1 (88) (5 січ.) – 43, 46, 47, 49–52–53 (150) (31 груд.).
Дод.: 1960 Молодіжна сторінка див. № 4246.
1119. Заводська правда [Текст] : орган парткому, дирекції та завкому профспілки
Харків. з-ду «Серп і молот». – Харків, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (3911) (5 січ.) –52 (3962) (23 листоп.) Молотарка. – Підзаг.: 1956
1–52 орган парткому, дирекції та завкому профспілки держ. союз. з-ду «Серп і
молот».
1956, № 1–14, 16–29, 31–43, 45–57 (3967) (22 груд.);
1957, № 1 (3968) (1 січ.) – 14, 16–21, 23–30, 32–99 (4066) (28 груд.);
1958, № 1 (4067) (1 січ.) – 97, 99–102 (4133) (27 груд.); 1959, № 1
(4169) (1 січ.) – 103 (4265) (29 груд.); 1960, № 1 (4266) (1 січ.) – 100,
102, 103 (4366) (31 груд.).
Дод.: 1957 Заводська правда : спец. вип. див. № 1122; 1957–1959 Технічна сторінка
див. № 5513; 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3413; 1959 Молодіжна сторінка
див. № 4247.
1120. Заводська правда [Текст] : орган парткому, завкому та заводоупр. ПРЗ ім. Т.
Г. Шевченка. – ст. ім. Шевченка, 1957–1960. – Виходить щотижня.
1957, № 1 (20 черв.) – 8, 10–28 (25 груд.);
1958, № 1 (29) (1 січ.) – 52 (80) (25 груд.);
1959, № 1 (81) (1 січ.) – 53 (133) (31 груд.);
1960, № 1 (134) (8 січ.) – 21, 23–27, 29, 30, 32–41, 43–48, 49, 50, 52 (184) (31 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3412.
1121. Заводська правда [Текст] : орган парторганізації, заводкому та дирекції
держ. племзаводу «Велика Бурімка» Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – Велика Бурімка,
1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1959 № 8 (11) (13 жовт.) орган парторганізації, робіткому та дирекції
держ. племзаводу «Велика Бурімка» Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.
153

1959, № 8;
1960, № 11 (25) (20 лип.) – 14 (28) (22 груд.).
1122. Заводська правда [Текст] : спец. вип. : орган парткому, дирекції та завкому
профспілки Харків. з-ду «Серп і молот». – Харків, 1957.
1957, № 1 (3 черв.) – 4 (10 черв.).
1123. Заводський гудок [Текст] : орган партбюро, завкому та дирекції Львів.
паровозо-вагоноремонт. з-ду. – Львів, 1957–1960. – Газ. виходить раз на тиждень.
1957, № 1 (14 серп.) – 19 (27 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 51 (70) (19 груд.);
1959, № 1 (71-72) (1 січ.) – 30, 32, 34–48, 50–52 (123) (25 груд.);
1960, № 1 (124) (1 січ.), 3–16, 18–24, 26–28 (150) (8 лип.).
1124. Закарпатская правда [Текст] : орган Закарпат. обкома Коммунист. партии
Украины и обл. Совета депутатов трудящихся. – Ужгород, 1960.
1960, № 1 (5025) (1 янв.) – 309 (5333) (31 дек.).
1125. Закарпатська правда [Текст] : орган Закарпат. обкому Комуніст. партії
України і обл. Ради депутатів трудящих. – Ужгород, 1956–1960.
1956, № 1 (3901) (1 січ.) – 305 (4105) (30 груд.);
1957, № 1 (4106) (1 січ.) – 306 (4411) (31 груд.);
1958, № 1 (4412) (1 січ.) – 306 (4717) (31 груд.);
1959, № 1 (4718) (1 січ.) – 307 (5024) (31 груд.);
1960, № 1 (5025) (1 січ.) – 309 (5333) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3414.
Прим.: Паралельно виходить угорською мовою див. № 6198, російською мовою з
1960 року див. № 1124.
1126. Заповіт Ілліча [Текст] : листівка : орган Горностаїв. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Горностаївка, 1956.
1956, [б. N.] (13 груд.).
1127. Заповіт Ілліча [Текст] : орган Горностаїв. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Горностаївка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2139) (1 січ.) – 67 (2205) (23 серп.) Сталінець.
1956, № 1–19, 21–104 (2242) (30 груд.);
1957, № 1 (2243) (1 січ.) – 105 (2347) (29 груд.);
1958, № 1 (2348) (1 січ.) – 153 (2499) (28 груд.);
1959, № 1 (2500) (1 січ.) – 49, 51–116, 118–152 (29 груд.);
1960, № 1 (2652) (1 січ.) – 154 (2805) (29 груд.).
Дод.: 1956 Заповіт Ілліча : листівка див. № 1126; 1956 Сталінець : листівка див.
5270; 1956 Сталінець : спец. вип. див. № 5276; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3415.
1128. Заповіт Ілліча [Текст] : орган Клеван. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Клевань, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 4 (1108) (12 січ.) – 67 (1171) (19 серп.) Сталінська зірка.
1956, № 4–35, 37–104 (1207) (27 груд.); 1957, № 1 (1208) (1 січ.) – 77, 79–83,
87–93, 95–103 (1310) (29 груд.);
1958, № 1 (1311) (1 січ.) – 21, 23–69, 72–119 (1519) (28 груд.);
1959, № 1 (1520) (1 січ.) – 152 (1671) (29 груд.);
1960, № 1 (1672) (1 січ.) – 116, 118–143, 145–149, 151–154 (1835) (29 груд.).
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Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3416; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2309.
1129. Заповіт Ілліча [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. і дирекції
Козів. МТС Козів. р-ну. – Геленків, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 лют.) 1958 № 5 (33) орган парт., комсомол., профспілк. орг.
дирекції Геленків. МТС, Козів. р-ну. – Періодичн.: 1957 № 1 (11 лют.) – 27 (1 груд.)
виходить тричі в міс.: 1–11–21 числа кожного міс.
1957, № 1–7, 9–25, 27;
1958, № 2 (29) (11 січ.) – 6-7 (34) (8 берез.).
1130. Заповіт Ілліча [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Бучац.
зооветтехнікуму. – Бучач, 1957.
1957, № 1 (11 черв.).
1131. Заповіт Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління Черевків. колгоспу
ім. Шевченка Березан. р-ну Київ. обл. – Черевки, 1959, 1960.
1959, № 1 (31 берез.) – 12 (2 груд.);
1960, № 1 (13) (4 лют.) – 13 (28) (26 жовт.).
1132. Заповіт Ілліча [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» с. Фастівець Фастів. р-ну Київ. обл. – Фастівець, 1957–1960.
1957, № 1 (29 квіт.) – 4, 6–12 (25 груд.); 1958, № 4
(16) (19 квіт.) – 6, 13, 15 (2 берез.); 1959, № 1 (19) (27
січ.) – 13, 15–23 (41) (31 груд.); 1960, № 1 (42) (21
січ.) – 21 (61) (22 груд.).
1133. Заповіт Ілліча [Текст] : орган Юр’їв. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Юр’ївка, 1956–1958.
Назва: 1956 № 2 (2388) (5 січ.) – 70 (2457) (30 серп.) Сталінець.
1956, № 2–104 (2491) 27 груд.); 1957, № 1 (2494) (1 січ.) – 92, 94–
103 (2594) (25 груд.);
1958, № 1 (2595) (1 січ.) – 78, 80–104 (2698) (28 груд.).
Прим У 1959 р. на № 10 (2708) від 23 січня видання.припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1134. Заповіт Ілліча [Текст] : орган Янушпіл. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Янушпіль, 1956, 1957. – Газ. виходить
двічі на тиждень.
Назва: 1956, № 1 (2574) (1 січ.). – 1957 № 18 (2695) (28 лют.) Соціалістичний
шлях. 1956, № 1, 3–73, 75–104 (2677) (27 груд.); 1957, № 1(2678) (1 січ.) – 97
(2774) (1 груд.).
Дод.: 1956 Соціалістичний шлях : дод. див. № 5252.
Прим.: У 1957 р. на № 97 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1135. Заповіт Леніна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Заповіт
Леніна» Лохвиц. р-ну Полтав. обл. – [Лохвиця], 1958.
1958, № 1 (5 лип.) – 4 (13 серп.).
1136. Заповіт Леніна [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Пам’ять
Ілліча», Червон. р-на Сум. обл. – Вільна Слобода, 1960.
1960, № 1 (28 груд.) – 2 (3) (26 січ.) (у нумерації і датах є помилки).
1137. Заповіт Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» с. Войнашівки Бар. р-ну Вінниц. обл. – Войнашівка, 1960.
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1960, № 2 (15 квіт.) – 17 (14 груд.).
1138. Заповіти Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» Самбір. р-ну Львів. обл. – Вільшаник, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (30 квіт.) – 2 (24 трав.) орган парторганізації і правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» та Вільшан. сільради Самбір. р-ну Дрогобиц. обл.; 1959 № 1 (28 січ.)

– 6 (18) (20 трав.) орган парторганізації і правління колгоспу «Заповіт Ілліча», Самбір.
р-ну Дрогобиц. обл.
1957, № 1, 2;
1959, № 1, 6–13 (15) (16 груд.);
1960, № 2 (25) (14 лют.) – 4 (27) (1 трав.).
1139. Заповіти Ілліча [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Ілліча, с. В.-Новоселиця, Гребінків. р-ну Київ. обл. – Вільшанська Новоселиця,
1957–1960.
1957, № 1 (3 берез.) – 6, 10–14 (18 груд.);
1958, № 1 (15) (10 січ.) – 11, 13–20 (34) (15 груд.); 1959,
№ 1 (35) (1 січ.) – 3, 5–19, 19а–28 (61) (26 груд.); 1960, №
1 (62) (1 січ.) – 17, 19 (79) (3 груд.).
1140. Запорізька правда [Текст] : орган Запоріз. обкому і міськкому Комуніст.
партії України, облради та міськради депутатів трудящих. – Запоріжжя, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (9438) (1 січ.) – 256 (9683) (30 груд.) Червоне Запоріжжя. –
Підзаг.: 1956 № 1–256 орган Запоріз. обкому і міськкому Комуніст. партії України та
облради депутатів трудящих.
1956, № 1–248, 250–256;
1957, № 1 (9684) (1 січ.) – 277 (9960) (31 груд.); 1958, № 1
(9961) (1 січ.) – 305 (10265) (31 груд.); 1959, № 1 (10266) (1
січ.) – 282, 284-307 (10572) (31 груд.); 1960, № 1 (10573) (1
січ.) – 307 (10879) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3417, № 3952.
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 1141.
1141. Запорожская правда [Текст] : орган Запорож. обкома и горкома Коммунист.
партии Украины, облсовета и горсовета депутатов трудящихся. – Запорожье, 1956–
1960. – Газ. выходит 6 раз в неделю.
1956, № 1 (3516) (1 янв.) – 255 (3770) (30 дек.); 1957, № 1
(9684) (1 янв.) – 277 (9960) (31 дек.); 1958, № 1 (9961) (1
янв.) – 305 (10265) (31 дек.); 1959, № 1 (10266) (1 янв.) –
307 (10572) (31 дек.); 1960, № 1 (10573) (1 янв.) – 307
(10879) (31 дек.). Дод.: 1956–1960 Литературная
страница див. № 3125.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 1140.
1142. Заря [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза «Заря», Червон. р-на
Сум. обл. – [Пустогород], 1960.
1960, № 1 (1) (8 марта) – 28 (25 дек.).
1143. Заря [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза им. XX съезда КПСС
Бородин. р-на Одес. обл. – Бородино, 1957–1959.
1957, № 12 (13 окт.) – 14 (25 дек.);
1958, № 4 (18) (1 апр.), 7–10 (24) (22 июля);
1959 , № 13 (41) (7 нояб.) – 14 (42) (5 дек.).
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1144. Заря [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Дружба» Сарат.
р-на. – Заря, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 марта) – 1958 № 12 (30) (18 дек.) орган парторганизации
правления сельхозартели «Заря» Сарат. р-на.
1957, № 1–5, 7, 8, 10–18 (5 дек.);
1958, № 1 (19) (1 янв.) – 12 (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (24) (18 февр.), 2 (25) (4 марта).
1145. Заря [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Заря
коммунизма» Алексеев. р-на. – [Алексеевка], 1957–1959.
1957, № 1 (10 янв.) – 7, 9–21, 23–36 (25 дек.);
1958, № 1 (36) (6 янв.) – 2, 4–14, 16, 17, 19, 21–31 (67) (15 дек.);
1959, № 1 (69) (5 янв.) – 7, 9–27, 29–30 (98) (4 дек.) (у нумерації є помилки).
1146. Заря коммунизма [Текст] : бюл. : орган Октябр. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Октябрьское, 1957.
1957, [б. N.] (17 янв.) – [б. N.] (10 сент.) [4 вип.]; [б. N.] [б. д.].
1147. Заря коммунизма [Текст] : газ. парторганизации и правления колхоза им.
Щербакова, Раздельнян. р-на Одес. обл. – Каменка, 1957–1960.
1957, № 1 (20 марта) – 2, 4–9, 12–16, 18, 19 (22 дек.);
1958, № 1 (20) (7 янв.) – 18, 20–24 (43) (20 дек.);
1959, № 1 (44) (5 янв.) – 5, 7–17, 19–24 (67) (20 дек.);
1960, № 1 (63) (5 янв.) – 2, 4–12 (79) (19 нояб.).
1148. Заря коммунизма [Текст] : листовка : орган Октябр. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Октябрьское, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (27 дек.);
1957, [б. N.] (13 марта) – [б. N.] (2 дек.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (4 июля) – [б. N.] (3 дек.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (15 янв.) – [б. N.] (18 марта) [3 вип.];
1960, [б. N.] (12 мая).
1149. Заря коммунизма [Текст] : орган Октябр. райкома Коммунист. партии
Украины и район. Совета депутатов трудящихся Крым. обл. – Октябрьское, 1956–
1960.
Назва: 1956 № 1 (2050) (1 янв.) – 94 (2143) (29 нояб.) Сталинский путь.
1956, № 1–9, 11–43, 45–102 (2151) (27 дек.); 1957, № 1 (2152) (1янв.) – 104
(2255) (29 дек.); 1958, № 1 (2256) (1 янв.) – 119 (2374) (23 дек.); 1959, № 1
(2375) (1 янв.) – 154 (2528) (29 дек.); 1960, № 1 (2529) (1 янв.) – 155 (2683)
(31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Заря коммунизма : листовка див. № 1148; 1956 Сталинский путь :
листовка див. № 5268 [у газ. «Сталинский путь»]; 1957 Заря коммунизма : бюл. див.
1146; 1958 Заря коммунизма : спец. вип. див. № 1157; 1959, 1960 Литературная
страница див. № 3126.
1150. Заря коммунизма [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза им.
Калинина, Червон. р-на Сум. обл. – Червоне, 1960.
1960, № 1 (8 марта) – 16 (17 дек.).
1151. Заря коммунизма [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза «Победа»,
Красноарм. р-на [Сталин. обл.]. – Сергеевка, 1959, 1960.
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1959, № 1 (24 марта) – 35, 37 – 40 (19 дек.);
1960, № 1 (41) (1 янв.) – 39, 41–49, 51, 52 (92) (31 дек.).
1152. Заря коммунизма [Текст] : орган парт. орг., правления колхоза «Дружба»
Бородин. р-на Одес. обл. – [Новое Тарутино], 1959.
1959, № 4 (14 окт.), 6 (7 нояб.).
1153. Заря коммунизма [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
«Шахтер» Больше-Новоселков. р-на Сталин. обл. – Шахтерское, 1958–1960.
1958, № 1 (8 янв.) – 10, 12–24 (20 дек.);
1959, № 1 (25) (1 янв.) – 11, 18–20, 23–24 (45) (30 дек.);
1960, № 1 (46) (19 янв.) – 15, 22–28 (121) (16 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
1154. Заря коммунизма [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и упр. шахты им.
Сталина «Ворошиловуголь». – Ворошиловск, 1956, 1958–1960.
1956, № 1 (69) (3 янв.) – 65, 68 (136) (31 дек.);
1958, № 1 (240) (4 янв.) – 57, 59–81, 83–95, 101 (340) (30 дек.);
1959, № 1 (341) (3 янв.) – 104 (444) (31 дек.);
1960, № 1 (445) (8 янв.) – 25, 27–52 (496) (30 дек.).
1155. Заря коммунизма [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Украина» [Мелитоп. р-на Запорож. обл.]. – Новгородковка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (28 февр.) – 1958 № 9 (33) (30 апр.) орган парторганизации и
правления колхозов «Сталинский путь» и «Ленинская Искра», Мелитоп. р-на.
1957, № 1–17, 19–24 (13 дек.);
1958, № 1 (25) (1 янв.) – 16, 18–22 (43) (28 нояб.);
1959, № 1–8, 11, 18–24, 26–29 (68) (18 дек.);
1960, № 1 (70) (8 янв.), 3–33 (102) (16 дек.).
1156. Заря коммунизма [Текст] : орган парторганизации и правления сельхозартели
«Дружба народов», Красногвард. р-на Крым. обл. – Петровка, 1957, 1958.

1957, № 16 (11 июля) – 33 (31 дек.);
1958, № 1 (34) (17 янв.) – 4, 8, 9, 11, 13, 14 (47) (16 авг.).
1157. Заря коммунизма [Текст] : спец. вып. : орган Октябр. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Октябрьское, 1958.
1958, № 1 (28 июня), 2, 4 (5 авг.).
1158. Звезда [Текст] : орган парткома колхоза «8 Марта», Новоиванов. р-на [Одес.
обл.]. – Городнее, 1957–1960.
1957, № 5 (9) (19 марта), 9–10, 13, 17–31–32 (34-35) (31 дек.);
1958, № 1-2 (35-36) (31 янв.), 4–6, 8, 15, 18 (51) (10 авг.);
1959, № 1 (61) (3 янв.) – 5, 20, 21, 23–26–27 (87–88) (31 дек.);
1960, № 1 (89) (12 янв.) – 11, 14 (101) (20 авг.).
1159. Звезда на копре [Текст] : орган парт. бюро, шахткома профсоюза и
шахтоупр. «Хацапетовское-Западное». – Енакиево, 1958–1960.
1958, № 1 (48) (1 янв.) – 3, 5–37, 39–53 (100) (31 дек.);
1959, № 1 (101) (7 янв.) – 36, 38–52 (152) (30 дек.);
1960, № 1 (153) (6 янв.) – 51 (203) (30 дек.).
1160. Здобуток Жовтня [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Зоря
комунізму», с. Заміське [Валків. р-н Харків. обл.]. – Заміське, 1958–1960.
Періодичн.: 1958 № 1 (1 лип.) – 1959 № 30 (49) (30 груд.) газ. виходить тричі на міс.

1958, № 1–3, 5–18 (31 груд.);
1959, № 1 (19) (5 січ.) – 4, 6–30 (у нумерації є помилки);
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1960, № 1 (50) (12 січ.) – 14 (63) (7 листоп.).
1161. Здобуток Жовтня [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції Ков’ягів.
МТС [Валків. р-ну Харків. обл.]. – Ков’яги, 1957, 1958. – Газ. виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 квіт.) – 10 (19 лип.) орган парт., профспілк. та комсомол.
орг. Ков’ягів. МТС.
1957, № 1–16, 18–24 (25 груд.);
1958, № 2 (26) (31 січ.) – 3, 5–13 (37) (31 трав.).
1162. Здобуток Жовтня [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та
дирекції Вінниц. Держ. с.-г. дослідної станції. – Агрономічне, 1960.
1960, № 10 (53) 21 квіт.) – 28 (71) 31 груд.).
1163. Здобуток Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління Пилипчан.
артілі «Перемога», Березан. р-ну Київ. обл. – Пилипче, 1959, 1960.
1959, № 1 (20 берез.) – 19 (24 груд.);
1960, № 1 (20) (11 січ.) – 14 (33) (20 жовт.).
1164. Здобуток Жовтня [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Котовського с. Сл. Підлісівської Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Слобода Підлісівська,
1957–1960.
Назва: 1957 № 11 (20 лип.) – 18 (13 груд.) Будьоновець. – Підзаг.: 1957 № 11– 18
орган парторганізації, правління артілі ім. Будьоного та сільради с. Сл.-Підлісівської
Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 11–18;
1958, № 1 (19) (9 січ.) – 9, 11–28 (46) (9 груд.);
1959, № 1 (47) (14 січ.) – 21, 23–25 (71) (23 груд.);
1960, № 1 (72) (5 січ.), 3–24 (95) (21 груд.).
1165. Здобуток Жовтня [Текст] : орган парторганізації та робіткому радгоспу
«Бохоники» Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – [Бохоники], 1958–1960.
1958, № 2 (30 верес.) – 3 (10 жовт.);
1959, № 10 (20) (22 квіт.) – 33 (43) (31 груд.);
1960, № 1 (44) (14 січ.) – 9, 14 (57) (11 черв.).
1166. Здобуток Жовтня [Текст] : орган первин. парт., профспілк. і комсомол.
орг. та дирекції Шум. МТС [Шум. р-ну Терноп. обл.]. – Шумськ, 1958.
1958, № 3 (22) (19 квіт.).
1167. Здолбуновский железнодорожник [Текст] : орган узлового парткома и
Райпрофсожа Ровен. отд-ния Львов. дороги. – Здолбунов, 1957, 1958.
1957, № 5 (22 февр.) – 7, 10–19, 21, 22 (25 дек.);
1958, № 5 (27) (14 марта) – 18 (40) (29 авг.).
Зірка. – Григорівка див. № 1169.
1168. Зірка [Текст] : орган Клесів. райкому КП України та райради депутатів
трудящих, Ровен. обл. – Клесів, 1956–1958.
1956, № 1 (967) (1 січ.) – 103 (1069) (27 груд.);
1957, № 1 (1070) (1 січ.) – 29, 31–98, 100–104 (1173) (29 груд.);
1958, № 1 (1174) (1 січ.) – 57, 59–104 (1277) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 6 (1283) від 18 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1169. Зірка [Текст] : орган Межів. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Межова, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
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Місце вид.: 1956 № 1 (1130) (1 січ.) – 137 (1266) (28 груд.) Григорівка.
1956, № 1–32, 34–137;
1957, № 1 (1267) (1 січ.) – 154 (1418) (29 груд.);
1958, № 1 (1419) (1 січ.) – 152 (1570) (28 груд.);
1959, № 1 (1571) (1 січ.) – 48, 50–153 (1723) (29 груд.);
1960, № 1 (1724) (1 січ.) – 154 (1877) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3418.
1170. Зірка [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. – Гуляйполе, 1958–1960.
1958, № 1 (22 черв.) – 6, 8–19 (19 груд.);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 3, 6–16, 18–22 (40) (20 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (41) (1 січ.) – 23, 25–36 (76) (19 груд.).
1171. Зірка [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Зоря комунізму»,
Краснокут. р-ну. – [Пархомівка], 1957–1960.
1957, № 1 (16 січ.), 3–13, 16–18, 20–25 (15 груд.);
1958, № 1 (26) (1 січ.) – 21 (46) (27 листоп.);
1959, № 1 (48) (1 січ.) – 4, 6–25 (72) (16 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (73) (1 січ.) – 11, 13-21, 23–27 (99) (25 груд.).
1172. Зірка [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова, ЧовноФедорів. сільради, Опішнян. р-ну Полтав. обл. – Човно-Федорівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (8 жовт.) – 1958 № 6 (21) (23 трав.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Сталіна Човно-Федорів. сільради, Опішнян. р-ну.
1957, № 14;
1958, № 3 (19) (8 квіт.) – 12 (27) (7 листоп.);
1959, № 1 (28) (1 січ.) – 9 (36) (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (38) (1 січ.) – 13 (50) (5 груд.).
1173. Зірка [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Шевченка, Скалат.
р-ну. – [Росохуватець], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (31 січ.) – 7 (21 черв.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Молотова, Скалат. р-ну.
1957, № 1, 2, 5–11 (20 листоп.);
1958, № 10 (14 січ.) – 4 (18) (22 лип.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (20) (31 січ.) – 5 (23) (14 серп.).
1174. Зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна» Забродин.
сільради Богодухів. р-ну. – Заброди, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 2 (13 груд.) – 1957 № 11 (14) (13 квіт.) орган парт. орг. та
правління колгоспу ім. Маленкова Забродин. сільради Богодухів. р-ну.
1956, № 2, 3 (23 груд.);
1957, № 1 (4) (3 січ.), 4, 11, 26–34 (37) (25 груд.);
1958, № 1 (38) (8 січ.) – 26 (63) (12 груд.);
1959, № 1 (64) (1 січ.) – 15, 17–21 (84) (31 груд.);
1960, № 1 (85) (1 лют.) – 5, 7–14 (98) (31 груд.).
1175. Зірка [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Дружба» та
сільради с. Сугак Могилів-Поділ. р-ну. – Сугаки, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (11 черв.) – 1959 № 12 (25) (18 листоп.) орган парторганізації
правління колгоспу ім. Сталіна та сільради с. Сугак Могилів-Поділ. р-ну Вінниц.
обл.
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1958, № 1–13 (23 груд.);
1959, № 1 (14) (20 січ.) – 12;
1960, № 1 (26) (21 січ.) – 14 (39) (15 груд.).
1176. Зірка [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна
Вербки Чечельниц. р-ну Вінниц. обл. – Вербка, 1957–1960.
1957, № 1 (13 серп.) – 4 (17 груд.); 1958, № 1 (5) (6 січ.) – 15
(19) (5 груд.); 1959, № 1–11, 13–24 (43) (31 груд.);
1960, № 1 (44) (20 січ.) – 6, 8, 13, 15, 16 (59) (20 груд.).
1177. Зірка [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Урицького та
Петрів. сільради, Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл. – Першотравенка, 1957–1960.
1957, № 1 (7 лют.), 3, 4, 12, 14 (26 верес.);
1958, № 1 (19) (1 січ.), 3–23 (41) (24 груд.);
1959, № 1 (42) (1 січ.) – 3, 5–20, 22–29 (70) (28 груд.);
1960, № 1 (71) (1 січ.), 36 (106) (21 груд.).
1178. Зірка [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Чапаєва
Здолбунів. р-ну Ровен. обл. – [Гільча Друга], 1958–960.
1958, № 1 (21 листоп.);
1959, № 1 (2) (27 трав.), 4–7 (8) (25 груд.);
1960, № 1 (9) (6 лют.) – 6, 8 (16) (12 листоп.).
1179. Зірка [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Більшовик»
Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Помоклі, 1958–1960.
1958, № 16 (54) (4 черв.) – 19, 21, 23–25, 27–31 (69) (18 листоп.);
1959, № 18 (87) (31 жовт.), 19 (88) (25 листоп.);
1960, № 1 (89) (29 січ.) – 19 (107) (27 груд.).
1180. Зірка [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «За комунізм»
Любовичі Малин. р-ну Житомир. обл. – Любовичі, 1958–1960.
1958, № 1 (31 лип.), 2 (7 листоп.); 1959, № 1 (3) (20 січ.) – 7 (9) (24
лип.);
1960, № 1 (9) (10 лют.) – 7 (15) (14 лип.).
1181. Зірка [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Куйбишева
Першотравн. сільради Софіїв. р-ну. – Перше Травня, 1958–1960.
1958, № 4 (18) (20 трав.), 6–9 (23) (28 серп.);
1959, № 1 (38) (30 груд.), 2, 5–10, 12, 14 (37) (23 груд.);
1960, № 1 (38) (30 груд.) – 3, 5–14 (51) (30 черв.), 16 (53) (26 верес.).
1182. Зірка [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Шевченка та
сільради с. Черняхова Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Черняхів, 1957, 1958.
1957, № 16 (24 серп.) – 25 (19 груд.);
1958, № 22 (7 листоп.).
1183. Зірка [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Перемога»,
Залишани Поліс. р-ну Київ. обл. – Залишани, 1959, 1960.
1959, № 2 (2) (26 лют.), 8, 10–15 (15) (3 листоп.); 1960, № 1
(16) (5 січ.) – 7 (21) (16 серп.).
1184. Зірка [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції радгоспу
«Шпитьківський» с. Шпитьки Києво-Святошин. р-ну. – Шпитьки, 1960.
1960, № 1 (5 лют.) – 20 (28 груд.).
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1185. Зірка [Текст] : орган Старосамбір. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Старий Самбір, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1068) (1 січ.) – 1959 № 156 (1672) (29 груд.) Радянське село. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1959 № 65 (1581) (31 трав.) орган Старо-Самбір. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–143 (1210) (30 груд.);
1957, № 1 (1211) (1 січ.) – 153 (1363) (29 груд.);
1958, № 1 (1364) (1 січ.) – 153 (1516) (28 груд.);
1959, № 1 (1517) (1 січ.) – 156;
1960, № 14 (1686) (2 лют.) – 155 (1927) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3834; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4248.
1186. Зірка [Текст] : орган Троїц. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Луган. обл. – Троїцьке, 1956–1958. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (2390) (1 січ.) – 1958 № 20 (2613) (6 берез.) орган Троїц. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–80, 82–91, 93–104 (2493) (27 груд.);
1957, № 1 (2494) (1 січ.) – 13, 15–78, 81–104 (2593) (29 груд.);
1958, № 1 (2594) (1 січ.) – 85 (2678) (5 жовт.).
Прим.: У зв’язку з об’єднанням Покровського і Троїцького районів, газета «Зірка»
з жовтня 1958 р. влилася як частина у газ. «Социалистическое наступление» див. №
5194.
1187. Зірка [Текст] : орган Центр. Ком. ЛКСМУ та Республік. Ради Всесоюз.
піонер. орг. ім. В. І. Леніна. – Київ, 1956–1960. – Виходить щотижня.
Підзаг.: 1956 № 1 (3237) (6 січ.) – 1958 № 21 (3361) (23 трав.) орган Центр. Ком.
ЛКСМ України.
1956, № 1–52 (3288) (28 груд.);
1957, № 1 (3289) (4 січ.) – 52 (3340) (25 груд.);
1958, № 1 (3341) (1січ) – 52 (3392) (26 груд.);
1959, № 2 (3394) (9 січ.) – 52 (3444) (25 груд.);
1960, № 1 (3445) (1 січ.) – 52 (3496) (23 груд.).
1188. Зірка Перемоги [Текст] : орган Гримайлів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Гримайлів, 1956–1959.
1956, № 1 (1044) (1 січ.) – 94, 97–104 (1147) (27 груд.);
1957, № 1 (1148) (1 січ.) – 20, 22–79, 81–104 (1249) (29 груд.);
1958, № 1 (1250) (1 січ.) – 89, 91–104 (1353) (25 груд.);
1959, № 1 (1354) (1 січ.) – 21, 24, 25 (1378) (22 берез.).
Прим.: У 1959 р. на № 25 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1189. Зірка Перемоги [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Енгельса
Скалат. р-ну. – [Галущинці], 1959.
1959, № 1 (17 черв.), 2 (29 верес.).
1190. Зміна [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Камінь-Кашир.
серед. шк. – Камінь-Каширський, 1959.
1959, № 1 (7 листоп.).
1191. Знамя [Текст] : орган парт., профорганизации и дирекции Ордена Трудового
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Красного Знамени совхоза «Красный» Симфероп. р-на. – Симферополь, 1957–1959.
1957, № 7 (24 дек.);
1958, № 2 (8) (29 янв.) – 4, 6, 8, 9, 14, 15, 17, 19–23 (30) (9 дек.);
1959, № 1 (32) (15 янв.), 2 (33) (29 янв.).
1192. Знамя Дзержинки [Текст] : орган парткома, завкома металлургов, дирекции
з-да им. Дзержинского. – Днепродзержинск, 1956–1960.
1956, № 1 (734) (1 янв.) – 51, 53–102 (835) (26 дек.);
1957, № 1 (836) (1 янв.) – 45, 47–79, 81–94, 96–99 (3710) (28 дек.) (вал. нумерацію
змінено);
1958, № 1 (3711) (1 янв.) – 99 (3809) (27 дек.);
1959, № 1 (3810) (1 янв.) – 66, 68–104 (4024) (31 дек.);
1960, № 1 (4025) (6 янв.) – 48, 50–85, 87, 88, 90–102 (4026) (31 дек.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Литературная страница див. № 3127; 1956, 1959, 1960
Молодежная страница див. № 4226; 1956–1960 Техническая страница див. № 5387.
1193. Знамя Ильича [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и шахтоупр.
«Ремовское-Восточное» № 4 треста «Снежнянантрацит». – Снежное, 1957–1960. –
Газ. выходит еженедельно.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 февр.) – 3 (21 февр.) орган парт., профсоюз. орг. и упр. шахты
15-бис; 1957 № 4 (28 февр.) – 35 (3 окт.) орган партбюро, шахткома и шахтоупр.
шахты № 15-бис треста «Снежнянантрацит».
1957, № 1–48 (31 дек.);
1958, № 1 (49) (9 янв.), 2, 4–52 (99) (25 дек.); 1959, №
1 (100) (1 янв.) – 23, 25–52 (151) (25 дек.); 1960, № 1
(154) (2 янв.) – 53 (207) (30 дек.).
1194. Знамя Ильича [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и дирекции
Ордена Ленина Донец. содового завода им. В. И. Ленина. – Верхний, 1956–1960. –
Выходит два раза в неделю.
Назва: 1956 № 1 (4008) (7 янв.) – 1957 № 4 (4063) (26 янв.) Сода стране.
1956, № 1–13, 21, 23–51 (4058) (22 дек.); 1957, № 1–26, 28–99 (4158) (31
дек.);
1958, № 1 (4159) (4 янв.) – 25, 27–103 (4261) (31 дек.);
1959, № 1 (4262) (3 янв.) – 67, 69–101 (4362) (31 дек.);
1960, № 1 (4363) (8 янв.) – 48 (4410) (31 дек.).
Дод.: 1958–1960 Техническая страница див. № 5388.
1195. Знамя индустрии [Текст] : орган Константинов. горкома и райкома
Коммунист. партии Украины, гор. и район. Советов депутатов трудящихся Сталин.
обл. – Константиновка, 1956–1960 – Газ. выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (5131) (1 янв.) – 144, 146–155 (5275) (28 дек.);
1957, № 1 (5276) (1 янв.) – 154 (5428) (29 дек.); 1958, № 1
(5429) (1 янв.) – 131, 133-155 (5580) (30 дек.); 1959, № 1
(5581) (1 янв.) – 155 (5735) (31 дек.); 1960, № 1 (5736) (1
янв.) – 155 (5888) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Литературная страница див. № 3128.
1196. Знамя коммунизма [Текст] : листовка : орган Одес. обкома и горкома
Коммунист. партии Украины, обл. и горсовета депутатов трудящихся. – Одесса, 1956,
1957.
1956, № 1 (22 нояб.) – 21 (30 дек.);
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1957, № 5 (14 дек.), 6 (17 дек.).
1197. Знамя коммунизма [Текст] : орган Балаклав. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Балаклава, 1956, 1957.
1956, № 1 (1114) (1 янв.) – 79, 81, 83–91, 93–156 (1269) (30 дек.);
1957, № 1 (1270) (1 янв.) – 52 (1321) (1 мая).
Дод.: 1956, 1957 Литературная страница див. № 3129.
Прим.: У 1957 р. на № 52 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1198. Знамя коммунизма [Текст] : орган Иванов. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Ивановка, 1956–1958.
Підзаг.: 1956 № 11 (1861) (5 февр.) – 1958 № 28 (2171) (5 марта) орган Иванов.
райкома Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
1956, № 11, 26–130, 132–143 (1993) (30 дек.);
1957, № 1 (1994) (1 янв.) – 48, 50–80, 82–87, 89–153 (2143) (27 дек.);
1958, № 1 (2145) (1 янв.) – 110, 112–120, 122–155 (2265) (31 дек.).
Дод.: 1956 Знамя коммунизма : спец. вып. див. № 1209; 1957 Литературная
страница див. № 3130.
Прим.: У 1958 р. на № 155 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1199. Знамя коммунизма [Текст] : орган Каменско-Днепров. райкома КП Украины

райсовета депутатов трудящихся Запорож. обл. – Каменка-Днепровская, 1956–
1960.
1956, № 1 (2910) (1 янв.) – 156 (3065) (30 дек.);
1957, № 1 (3066) (1 янв.) – 155 (3220) (29 дек.);
1958, № 1 (3221) (1 янв.) – 153 (3373) (28 дек.);
1959, № 1 (3374) (1 янв.) – 153 (3526) (29 дек.);
1960, № 1 (3527) (1 янв.) – 15, 17–97, 99–139, 141–155 (3681) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1958 Литературная страница див. № 3131; 1958 Знамя коммунизма :
спец. вып. див. № 1210.
1200. Знамя коммунизма [Текст] : орган Керчен. гор. и Примор. райкомов КП
Украины, Керчен. гор. и Примор. райсоветов депутатов трудящихся. – Керчь, 1956–
1960. – Газ. выходит 5 раз в неделю.
Назва: 1956, № 1 (9283) (1 янв.) – 1959 № 257 (10311) (30 дек.) Керченский
рабочий. 1956, № 1–83, 85–107, 109–146, 148–164, 166–257 (9539) (29 дек.); 1957,
№ 1 (9540) (1 янв.) – 51, 53–258 (9797) (31 дек.); 1958, № 1 (9798) (1 янв.) – 188,
190–213, 215–257 (10054) (31 дек.); 1959, № 1 (10055) (1 янв.) – 39, 41–75, 77–127,
129–257;
1960, № 1 (10312) (1 янв.) – 225, 227, 229, 231–245, 247–258 (10569) (30 дек.). Дод.:
1956–1960 Литературная страница див. № 3132, № 3146; 1959 Техническая
страница див. № 5394.
1201. Знамя коммунизма [Текст] : орган Краснолуч. горкома КП Украины, гор.
райсоветов депутатов трудящихся. – Красный Луч,1957–1960.
Назва: 1956, № 1 (5382) (1 янв.) – 53 (5437) (1 мая) Сталинский забой; 1957 № 1
(5536) (1 янв.) – 1959 № 74 (5917) (21 июня) Луч. – Підзаг.: 1957 № 1 – 1959 № 74
орган Краснолуч. горкома КП Украины и горсовета депутатов трудящихся.
1956, № 1–46, 48–51, 53;
1957, № 1–70, 72–122, 124, 125, 127–155 (5688) (29 дек.);
1958, № 26 (5714) (28 февр.) – 31, 33–52, 59–69, 71–76, 78–85, 87–95, 97–155 (5843) (26 дек.);
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1959, № 1 (5845) (1 янв.) – 39, 41–62, 65, 66, 68–74;
1960, № 1 (6000) (1 янв.) – 21, 23–88, 90–97, 99–149, 151–156 (6155) (29 дек.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Литературная страница див. № 3133, № 3201; 1959 Луч :
спец. вып. див. № 4044.
1202. Знамя коммунизма [Текст] : орган Одес. обкома и горкома Коммунист.
партии Украины, обл. и горсовета депутатов трудящихся. – Одесса, 1956–1960.
1956, № 1 (4106) (1 янв.) – 256 (4361) (30 дек.);
1957, № 1 (4362) (1 янв.) – 257 (4618) (31 дек.);
1958, № 1 (4619) (1 янв.) – 256 (4874) (31 дек.);
1959, № 1 (4875) (1 янв.) – 138, 140-255 (5129) (30 дек.);
1960, № 1 (5130) (1 янв.) – 259 (5388) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1957 Знамя коммунизма : листовка див. № 1196; 1958 Литературная
страница див. № 3135.
1203. Знамя коммунизма [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза им.
съезда КПСС, Николаев. сельсовета Тельманов. р-на Сталин. обл. – Гранитное,
1959–1960.
1959, № 9 (45) (10 июля), 12–19 (55) (12 дек.);
1960, № 1 (56) (28 янв.), 7 (13 апр.) (вал. номер на № 7 відсутній).
Прим.: див. № 2568.
1204. Знамя коммунизма [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза
«Прогресс» Арцыз. р-на Одес. обл. – Прямобалка, 1958–1960.
1958, № 1 (15 авг.) – 6 (19 дек.);
1959, № 1 (7) (1 янв.) – 3, 6–8 (14) (7 нояб.);
1960, № 1 (16) (15 янв.) – 4 (19) (8 марта).
1205. Знамя коммунизма [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза «Россия»
Михайлов. сельсовета Тельманов. р-на Сталин. обл. – Михайловка, 1960.
1960, № 1 (12 февр.) – 24 (15 дек.).
1206. Знамя коммунизма [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
им. Калинина Приазов. р-на Запорож. обл. – Ново-Васильевка, 1959.
1959, № 1 (1) (18 марта) – 3 (3) (21 апр.).
1207. Знамя коммунизма [Текст] : орган парторганизации, рабочкома и дирекции
совхоза «Южный» Веселов. р-на. – Веселое, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 февр.) – 21 (31 дек.);
1960, № 1 (22) (19 янв.) – 17, 21 (31 дек.) (вал. номер на № 21 відсутній).
1208. Знамя коммунизма [Текст] : орган Шалыгин. РК Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Сум. обл. – Шалыгино, 1956–1958.
1956, № 101 (2296) (20 дек.) – 104 (2299) (30 дек.);
1957, № 1 (2300) (1 янв.) – 104 (2403) (29 дек.);
1958, № 1 (2405) (1 янв.) – 73, 75–99, 101–108, 110–112, 116–119 (2523) (28 дек.).
Дод.: 1958 Литературная страница див. № 3134.
Прим.: На № 31 (2554) від 13 березня 1959 р. видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1209. Знамя коммунизма [Текст] : спец. вып. : орган Иванов. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Ивановка, 1956.
1956, № 1 (27 марта).
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1210. Знамя коммунизма [Текст] : спец. вып. : орган Каменско-Днепров. райкома
КП Украины и райсовета депутатов трудящихся Запорож. обл. – КаменкаДнепровская, 1958.
1958, [б. N.] (12 авг.).
Знамя Октября. – Демидово див. № 5179.
1211. Знамя Октября [Текст] : орган Больше-Писарев. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Сум. обл. – Большая Писаревка,
1956–1960. – Выходит три раза в неделю.
Назва: 1956 № 1 (1177) (1 янв.) – 99 (1275) (13 дек.) Сталинский путь.
1956, № 1–104 (1280) (30 дек.);
1957, № 1 (1281) (1 янв.) – 104 (1384) (29 дек.);
1958, № 1 (1385) (1 янв.) – 103, 105–118 (1502) (28 дек.);
1959, № 1 (1503) (1 янв.) – 130, 132–156 (1658) (29 дек.);
1960, № 1 (1659) (1 янв.) – 28, 30–110, 112–156 (1814) (29 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Литературная страница див. № 3136.
1212. Знамя Октября [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза им. Сталина,
Кирнички Измаил. р-на Одес. обл. – Кирнички, 1958–1960.
1958, № 9 (16 июля) – 10 (5 авг.); 1959, № 19 (33) (30 окт.) –
20 (34) (7 нояб.);
1960, № 2 (57) (13 янв.), 4–8, 11–18 (15 дек.) (вал. нумерація частково відсутня).
1213. Знамя Октября [Текст] : орган парткома, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 4-21 треста «Сталинуголь». – Сталино, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (474) (1 янв.) – 1957 № 27 (551) (30 июня) орган партбюро,
шахткома профсоюза и шахтоупр № 4-21 имени Молотова; 1957 № 28 (552) (7 июля) –
1958 № 20 (596) (25 мая) орган партбюро, шахткома профсоюза и шахтоупр. № 4–21.
1956, № 1–51 (524) (23 дек.);
1957, № 1 (525) (1 янв.) – 19, 21–52 (576) (31 дек.);
1958, № 1 (577) (5 янв.), 3–40, 42–50 (626) (31 дек.);
1959, № 1 (627) (6 янв.) – 49 (675) (31 дек.);
1960, № 1 (676) (10 янв.) – 51 (727) (25 дек.).
Дод.: 1956–1958 Литературная страница див. № 3137; 1960 Техническая страница
див. № 5389.
1214. Знамя Победы [Текст] : орган парт. орг. правления колхоза «Победа»
Чугуев. р-на. – Чугуев, 1957–1960.
1957, № 1 (1 марта) – 10, 12–13, 15–29 (25 дек.);
1958, № 1 (30) (21 янв.) – 24 (54) (31 дек.);
1959, № 2 (56) (6 февр.) – 26 (80) (24 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (82) (13 янв.), 5–17, 19–25 (105) (20 дек.).
1215. Знамя Победы [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и упр. шахты № 1717 бис треста «Краснолучуголь». – Красный Луч, 1956–1960.
1956, № 3 (71) (19 янв.) – 55, 57–69 (137) (29 дек.);
1957, № 1 (138) (1 янв.) – 42, 44–47, 49–65, 67–83, 85–104 (241) (31 дек.);
1958, № 1 (242) (4 янв.) – 7, 9–29, 31–55, 57–72, 74–81, 83–97, 99, 100, 102 (303)
(30 дек.);
1959, № 1 (304) (3 янв.) – 7, 9–30, 32–44, 46–62, 64–102 (405) (30 дек.);
1960, № 1 (406) (6 янв.) – 52 (457) (30 дек.).
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1216. Знамя Победы [Текст] : орган парткома, постройкома и упр. треста
«Запорожалюминстрой». – Запорожье, 1956–1960.
1956, № 1 (780) (1 янв.) – 9, 11–104 (883) (28 дек.);
1957, № 1 (884) (1 янв.) – 102 (985) (27 дек.);
1958, № 1 (986) (1 янв.) – 102 (1087) (26 дек.);
1959, № 1 (1088) (1 янв.) – 104 (1191) (31 дек.);
1960, № 1 (1191) (5 янв.) – 47, 49–102 (1292) (31 дек.).
1217. Знамя Победы [Текст] : орган Шахтер. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Сталин. обл. – Шахтерск, 1956–1960. – Газ. выходит трижды в
неделю.
1956, № 1 (1075) (1 янв.) – 156 (1229) (30 дек.);
1957, № 1 (1230) (1 янв.) – 128, 130–144, 146, 147, 149–155 (1354) (29 дек.);
1958, № 1 (1355) (1 янв.) – 37, 103–112, 131, 150, 152 (1506) (26 дек.); 1959, № 1
(1508) (1 янв.) – 7, 9–45, 47–90, 94–147, 150–153 (1659) (29 дек.); 1960, № 1
(1660) (1 янв.) – 42, 44–66, 69–92, 94–99, 101–155 (1814) (31 дек.). Дод.: 1957,
1960 Литературная страница див. № 3138.
1218. Знамя Советов [Текст] : листовка : орган Татарбунар. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Татарбунары, 1956.
1956, [б. N.] (25 марта), [б. N.] (14 окт.).
1219. Знамя Советов [Текст] : орган Белгород-Днестров. горкома Коммунист. партии
Украины, гор. и район. Советов депутатов трудящихся Одес. обл. – БелгородДнестровский, 1956–1960. – Вых. три раза в неделю. 1956, № 1 (1837) (1 янв.) – 154
(1990) (28 дек.);
1957, № 1 (1991) (1 янв.) – 91, 93–155 (2145) (29 дек.);
1958, № 1 (2146) (1 янв.) – 98, 110–145, 147–150, 152, 154 (2299) (28 дек.);
1959, № 1 (2300) (1 янв.) – 6, 8–69, 71–155 (2454) (30 дек.);
1960, № 1 (2455) (1 янв.) – 155 (2609) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3139.
Знамя Советов. – Татарбунары див. № 2588.
Знамя соревнования. – Макеевка див. № 1221.
1220. Знамя соревнования [Текст] : орган Нижнегор. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. УРСР. – Нижнегорский,
1956–1960.
1956, № 1 (1055) (1 янв.) – 104 (1158) (27 дек.);
1957, № 1 (1159) (1 янв.) – 105 (1263) (29 дек.);
1958, № 1 (1264) (1 янв.) – 87, 89-155 (1418) (28 дек.);
1959, № 1 (1419) (1 янв.) – 155 (1573) (29 дек.);
1960, № 1 (1574) (1 янв.) – 155 (1728) (29 дек.).
1221. Знамя соревнования [Текст] : орган партбюро, постройкома профсоюза
администрации стройупр. № 6 треста «Сталиншахтострой». – Сталино, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 февр.) орган парт. орг., постройкома профсоюза и
администрации стройупр. № 8 треста «Сталиншахтострой» – Місце вид.: 1957 № 1 –
1958 № 35 (80) (9 сент.) Макеевка.
1957, № 1–45 (31 дек.);
1958, № 1 (46) (7 янв.) – 12, 14–51 (96) (31 дек.);
1959, № 1 (97) (6 янв.) – 49 (145) (31 дек.).
Дод.: 1959 Техническая страница див. № 5390.
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1222. Знамя соревнования [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и администрации
шахтоупр. им. Володарского треста «Свердловуголь». – Свердловск, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (67) (1 янв.) – 1959 № 13 (426) (1 апр.) орган парт., профсоюз.
орг. и администрации шахтоупр. № 10 им. Володарского треста «Свердловуголь».
1956, № 1–64 (131) (27 дек.);
1957, № 1 (134) (1 янв.) – 10, 12–48, 50–69, 71, 72, 77–82, 84–95, 97–100 (229) (21 дек.);

1958, № 1 (231) (1 янв.) – 27, 29–101 (3201) (27 дек.);
1959, № 1 (321) (1 янв.) – 94 (413) (25 дек.);
1960, № 1 (414) (1 янв.) – 32, 34–44 (457) (23 дек.).
Знамя стахановца. – Боково-Антрацит див. № 36.
Знамя стахановца. – Константиновка див. № 2468.
1223. Знамя строителя [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и шахтостроит. упр.
5 треста «Антрацитпромжилстрой». – Красный Луч, 1957, 1959. – Газета выходит
один раз в неделю.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 февр.) – 3 (4 марта) орган парт., профсоюз. орг. и строит.
упр. № 8 треста «Свердловжилстрой»; 1957 № 4 (12 марта), 5 (19 марта) орган парт.,
профсоюз. орг. и строит. упр. № 8 треста «Краснолучжилстрой».
1957, № 1–46 (31 дек.);
1959, № 1 (99) (6 янв.), 4–12, 14–22, 24–50 (148) (30 дек.).
1224. Знамя труда [Текст] : орган Куйбышев. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Куйбышево, 1956–1960. –
Газ. выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (972) (1 янв.) – 78, 80–104 (1075) (29 дек.);
1957, № 1 (1076) (1 янв.) – 91, 93–104 (1150) (29 дек.);
1958, № 1 (1151) (1 янв.) – 61, 63–119 (1269) (28 дек.);
1959, № 1 (1270) (1 янв.) – 154 (1423) (29 дек.); 1960, №
1 (1424) (1 янв.) – 154 (1577) (29 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Литературная страница див. № 3140.
1225. Знамя труда [Текст] : орган парт., профсоюз. и комсомол. орг. совхоза
«Береговой» Евпатор. р-на. – [Молочное], 1958.
1958, № 1 (19 авг.).
1226. Знамя труда [Текст] : орган парт., профсоюз., комсомол. орг. и
администрации совхоза «Красноармеец» Белолуц. р-на. – Белолуцк, 1957–1960.
1957, № 1 (18 июля), 3–6, 9, 10 (10 дек.); 1958, № 1
(11) (5 марта) – 3, 5, 7–9 (23 нояб.); 1959, № 2 (23)
(6 марта), 4–6, 9–19 (40) (17 дек.); 1960, № 1 (41) (1
янв.) – 11 (51) (7 нояб.).
1227. Знамя труда [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и администрации
шахтоупр. № 12 треста «Краснолучуголь». – Ивановка, 1957–1960. – Выходит
еженедельно.
1957, № 1 (16 февр.) – 4, 7–27, 29–43, 45, 46 (24 дек.);
1958, № 1 (43) (9 янв.) – 15, 17–22, 24–28, 30, 31, 33, 34, 36–39, 41–48, 51 (98) (25
дек.); 1959, № 1 (99) (1 янв.) – 50, 53 (151) (31 дек.); 1960, № 1 (152) (7 янв.) – 52
(203) (29 дек.).
1228. Знамя труда [Текст] : орган парткома, упр., завкома профсоюза и ком.
комсомола Славян. Ордена Трудового Красного Знамени содового комбината. –
Славянск, 1956–1960. – Газ. выходит еженедельно.
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1956, № 1 (123) (5 янв.) – 11, 13–53 (175) (29 дек.);
1957, № 1 (176) (10 янв.) – 16, 18–51 (231) (31 дек.);
1958, № 1 (232) (9 янв.) – 52 (30 дек.);
1959, № 1 (284) (8 янв.) – 36, 38–52 (334) (30 дек.);
1960, № 1 (335) (3 янв.) – 36, 38–44, 46–-52 (356) (3 июня).
Дод.: 1959, 1960 Техническая страница див. № 5391.
1229. Знамя труда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Коммунар» Алексеев. р-на [Харьков. обл.]. – [Суданка], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 янв.) – 20 (22 июля) орган парторганизации и правления
колхоза им. Сталин. Конституции Алексеев. р-на.
1957, № 1–3, 5–21, 23–24, 26–35 (22 дек.);
1958, № 1 (36) (2 янв.) – 2, 4, 6–28, 30 (65) (12 дек.);
1959, № 1 (67) (1 янв.) – 12, 14–24, 26–28, 30 (96) (10 дек.) (у нумерації є помилки).
1230. Знамя труда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Страна
Советов» Первомайс. р-на Крым. обл. – Первомайское, 1957–1959.
1957, № 1 (20 марта) – 12 (8 дек.);
1958, № 1 (13) (1 янв.) – 11 (23) (28 авг.);
1959, № 1 (23) (23 февр.) – 6 (28) (29 июля).
1231. Знамя труда [Текст] : орган Успен. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Луган. обл. – Успенка, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (1783) (1 янв.) – 97 (1879) (12 авг.) По сталинскому пути. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1958 № 29 (2129) (4 марта) орган Успен. райкома КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Ворошиловград. обл.
1956, № 1–31, 33–145, 147–156 (1938) (30 дек.);
1957, № 1 (1939) (1 янв.) – 64, 66–154 (2090) (29 дек.);
1958, № 1 (2091) (1 янв.) – 86, 88, 90–154 (2254) (31 дек.);
1959, № 1 (2255) (4 янв.) – 112 (2366) (23 сент.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3141.
Прим.: У 1959 р. на № 112 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1232. Знамя шахтера [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и администрации
шахтоупр. № 160 треста «Краснолучуголь». – Красный Луч, 1960.
1960, № 1 (3 июня) – 15, 17–23, 25-31 (30 дек.).
1233. Знамя шахтера [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и администрации
шахты № 1-2 «Ровеньковская» треста «Фрунзеуголь». – Алмазовка, 1957–1960.
1957, № 1 (16 февр.) – 9 (16 апр.);
1958, № 2–20, 22–27, 31–36, 38–40, 42–47, 49, 50 (93) (23 дек.);
1959, № 1 (94) (1 янв.), 3-16, 18–24, 26–49 (142) (25 дек.);
1960, № 1 (143) (1 янв.) – 52 (193) (31 дек.).
Дод.: 1958 Знамя шахтера : спец. вип. див. № 1235.
1234. Знамя шахтера [Текст] : орган Свердлов. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Свердловск, 1956–1960. –
Газ. выходит трижды в неделю.
Назва: 1956 № 1 (2002) (1 янв.) – 98 (2099) (15 авг.) За стахановские темпы. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1958 № 30 (2341) (9 марта) орган Свердлов. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Ворошиловград. обл.
1956, № 1–156 (2157) (30 дек.);
1957, № 1 (2158) (1 янв.) – 12, 14, 15, 17–35, 40–44, 46–50, 52–55, 57–81, 83–88, 90–
113, 115–154 (2311) (29 дек.);
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1958, № 1 (2312) (1 янв.) – 122, 124–154 (2465) (28 дек.);
1959, № 1 (2466) (1 янв.) – 153 (2638) (29 дек.);
1960, № 1 (2639) (1 янв.) – 153 (2791) (29 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3142; 1959 Знамя шахтера : спец.
вып. див. № 1236.
1235. Знамя шахтера [Текст] : спец. вип. : орган парт., профсоюз. орг. и
администрации шахты № 1-2 «Ровеньковская» треста «Фрунзеуголь». – Алмазовка,
1958.
1958, № 2 (26 авг.).
1236. Знамя шахтера [Текст] : спец. вип. : орган Свердлов. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Свердловск, 1959.
1959, [б. N.] (21 янв.).
1237. Знання [Текст] : орган партбюро, ком. ЛКСМУ, місцевкому, профкому
дирекції Харків. Ордена Трудового Червоного Прапора с.-г. ін-ту ім. В. В. Докучаєва.
– Харків, 1956–1960. – Газ. виходить щотижнево.
Назва: 1956 № 4 (21 верес.) – 9 (26 жовт.) Докучаєвець.
1956, № 4–17 (28 груд.); 1957, № 1 (18) (4 січ.), 2, 4–44 (61)
(31 груд.);
1958, № 1 (62) (10 січ.) – 37, 39 (100) (19 груд.);
1959, № 1 (101) (1 січ.) – 41 (141) (31 груд.);
1960, № 1 (142) (9 січ.) – 11, 13–25, 27–32, 34–43 (184) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1959 Літературна сторінка див. № 3419, № 3365.
1238. Золотое поле [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
«Золотое поле» Киров. р-на Крым. обл. – Золотое поле, 1959, 1960.
1959, № 18 (36) (30 окт.), 20, 21 (39) (20 дек.);
1960, № 1 (40) (17 янв.) – 3 (41) (25 февр.).
1239. Зориле Дунэрий [Текст] : органул комитетулуй ал ПК ал Украиней ши ал
Советулуй районал ал депутацилор дин районал Рень режиуня Одеса. – Рені, 1956–
1960.
Назва: 1956 № 1 (745) (1 януар) – 54 (798) (5 июл.) Друмул Сталинист. – Підзаг:
1956 № 1–54 органул КР ал ПК ал Украиней ши ал Советулуй районал дин Рень ал
депутацилор трудиторилор, режиуня Одеса. – Мова вид.: молдав.
1956, № 1–35, 37–54.
1957, № 2 (800) (5 июлие) – 24, 78,102–114, 116–119, 121–154 (1435) (29 дечемб.);
1958, № 2 (1437) (3 ян.), 4–30, 32–102, 104, 108–145, 147–149, 151–153 (1588)
(28 дечемб.); 1959, № 1 (1589) (1 ян.) – 66, 69–85, 87–91, 94–98, 104 136, 138–152
(1740) (29 дечемб.);
1960, № 1 (1740) (1 ян.) – 71, 73, 75–82, 84, 88–106, 114, 117–153 (1893) (29
дечемб.). Дод.: 1957, 1958, 1960 Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] див. №
4431. Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 625.
1240. Зоря [Текст] : багатотираж. газ. колгоспу «Зоря комунізму» Казанків. р-ну
Миколаїв. обл. – Казанка, 1959, 1960.
1959, № 1 (15) (6 січ.) – 2, 5–6 (20) (17 лип.);
1960, № 1 (21) (16 берез.).
1241. Зоря [Текст] : багатотираж. газ. радгоспу «Україна» Казанків. р-ну Миколаїв.
обл. – Миколаївка, 1960.
1960, № 1 (1) (31 трав.) – 3 (20 груд.).
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1242. Зоря [Текст] : газ. парт. орг. та правління колгоспу ім. XXI з’їзду КПРС
Фрунзів. р-ну Одес. обл. – Фрунзівка, 1959.
Підзаг.: 1959 № 1 (1) (1 січ.) – 4 (4) (25 лют.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Фрунзе Фрунзів. р-ну Одес. обл.
1959, № 1–6, 8–12 (12) (29 верес.).
1243. Зоря [Текст] : листівка : орган Веселинів. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Веселинове, 1957, 1960.
1957, [б. N.] (22 груд.);
1960, [б. N.] (14 жовт.).
1244. Зоря [Текст] : листівка : орган Красноград. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Красноград, 1956.
1956, [б. N.] (12 лют.).
1245. Зоря [Текст] : орган Дніпропетр. обл. і міськкомів Комуніст. партії України
та міськради депутатів трудящих. – Дніпропетровськ, 1956–1960.
1956, № 1 (8924) (1 січ.) – 255 (9178) (30 груд.);
1957, № 1 (9179) (1 січ.) – 258 (9436) (31 груд.);
1959, № 1 (9693) (1 січ.) – 255 (9946) (31 груд.);
1960, № 1 (9947) (1 січ.) – 122, 124–141, 144–222, 224–226, 228–258 (10209) (30
груд.). Дод.: 1956 Журналіст див. № 691; 1959, 1960 Літературна сторінка див. №
3448. 1246. Зоря [Текст] : орган Великоборків. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Великі Бірки, 1956–1960.
1956, № 1 (1059) (1 січ.) – 48, 51–83, 86–104 (1163) (27 груд.);
1957, № 1 (1164) (1 січ.) – 17, 19–105 (1268) (29 груд.);
1958, № 1 (1269) (1 січ.) – 77, 79–104 (1372) (28 груд.);
1959, № 1 (1373) (1 січ.) – 104 (1457) (26 груд.);
1960, № 1 (1476) (1 січ.) – 69, 72–136 (1611) (29 груд.).
1247. Зоря [Текст] : орган Верб. райкому КП України та райради депутатів
трудящих Ровен. обл. – Верба, 1956–1958.
1956, № 1 (1088) (1 січ.) – 104 (1171) (27 груд.);
1957, № 1 (1173) (1 січ.) – 105 (1276) (29 груд.);
1958, № 1 (1277) (1 січ.) – 19, 21–33, 35–74, 76–105, 107–118 (1394) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 13 (1407) від 30 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1248. Зоря [Текст] : орган Веселинів. райкому КП України і райради депутатів
трудящих Миколаїв. обл. – Веселинове, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1063) (1 січ.) –104 (1166) (27 груд.) Сталінський шлях.
1956, № 1–33, 35–84, 86–88, 90–104;
1957, № 1 (1167) (1 січ.) – 78, 80–104 (1270) (29 груд.);
1958, № 1 (1271) (1 січ.) – 22, 24–120 (1390) (28 груд.);
1959, № 1 (1391) (1 січ.) – 154 (1544) (29 груд.);
1960, № 1 (1545) (1 січ.) – 118, 120–153 (1697) (29 груд.).
Дод.: 1956 Сталінський шлях : листівка див. № 5281; 1957, 1960 Зоря : листівка
див. № 1243; 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3445.
1249. Зоря [Текст] : орган Волочис. райкому Комуніст. партії України і райради
депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Волочиськ, 1956–1960.
1956, № 1 (1206) (1 січ.) – 104 (1309) (27 груд.);
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1957, № 1 (13100 (1 січ.) – 62, 64–104 (1403) (29 груд.);
1958, № 1 (1404) (1 січ.) – 91, 93–152 (1553) (28 груд.);
1959, № 1 (1554) (1 січ.) – 69, 71–152 (1704) (29 груд.);
1960, № 1 (1705) (1 січ.) – 64, 66–154 (1859) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Сторінка для молоді див. № 5300; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3446.
1250. Зоря [Текст] : орган Городоц. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Львів. обл. – Городок, 1956–1960. – Газ. виходить у вівторок,
четвер і суботу.
1956, № 1 (1371) (1 січ.) – 156 (1526) (30 груд.);
1957, № 1 (1527) (1 січ.) – 27, 30-57, 59-153 (1579) (29 груд.);
1958, № 1 (1580) (1 січ.) – 155 (1833) (31 груд.);
1959, № 1 (1834) (3 січ.) – 155 (1988) (29 груд.);
1960, № 1 (1989) (1 січ.) – 155 (2143) (29 груд.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 3447.
1251. Зоря [Текст] : орган Єлисаветград. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Єлизаветградка, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (2229) (1 січ.) –61 (2289) (29 лип.) Сталінський шлях.
1956, № 1–19, 21–35, 37–56, 58–82, 84–86, 88, 96 (2324) (4 груд.);
1957, № 1 (2332) (1 січ.) – 86, 88–104 (2435) (25 груд.);
1958, № 1 (2436) (1 січ.) – 115 (2550) (28 груд.);
1959, № 1 (2551) (1 січ.) – 73, 75–99, 101–135 (2635) (15 листоп.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3449, № 3916 [у газ. «Сталінський
шлях»].
Прим.: У 1959 р. на № 135 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
У газеті Єлисаветградківка – Єлизаветградка.
1252. Зоря [Текст] : орган Кіцман. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Чернівец. обл. – Кіцмань, 1956–1960.
1956, № 2 (1116) (5 січ.) – 10, 12–26, 28–85, 87–104 (1211) (27 груд.);
1957, № 1 (1212) (1 січ.) – 97, 100, 101 (1312) (29 груд.);
1958, № 1 (1313) (1 січ.) – 38, 40–51, 53–67, 69, 70, 72–76, 78–107, 111-113, 115–
118 (1420) (28 груд.);
1959, № 1 (1421) (1 січ.) – 53, 55–151 (1571) (29 груд.);
1960, № 1 (1572) (1 січ.) – 154 (1724) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3450; 1960 Комсомольська
сторінка див. № 2310.
1253. Зоря [Текст] : орган Красноград. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Красноград, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (6555) (1 січ.), 3–72, 75–124, 126–130, 132–154 (6708) (30 груд.);
1957, № 1 (6709) (1 січ.) – 11, 30, 40–49, 119–153 (6861) (29 груд.);
1958, № 1 (6862) (1 січ.) – 153 (7014) (28 груд.);
1959, № 1 (7015) (1 січ.) – 50, 52–154 (7168) (29 груд.);
1960, № 1 (7169) (1 січ.) – 58, 60–156 (7344) (31 груд.).
Дод.: 1956 Зоря : листівка див. № 1244; 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див.
№ 3451.
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1254. Зоря [Текст] : орган Лохвиц. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Полтав. обл. – Лохвиця, 1956–1960.
1956, № 1 (3072) (1 січ.) – 143 (3214) (30 груд.);
1957, № 1 (3215) (1 січ.) – 124, 126–148, 150–153 (3367) (29 груд.);
1958, № 1 (3368) (1 січ.) – 110, 112–153 (3520) (28 груд.);
1959, № 1 (3521) (1 січ.) – 153 (3673) (29 груд.);
1960, № 1 (3674) (1 січ.) – 154 (3827) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3452; 1958–1960 Лохвицький
комсомолець : комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 4037.
1255. Зоря [Текст] : орган Овруц. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Житомир. обл. – Овруч, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (3804) (1 січ.) – 76, 78–156 (3959) (30 груд.);
1957, № 1 (3960) (1 січ.) – 154 (4113) (29 груд.);
1958, № 1 (4114) (1 січ.) – 155 (4267) (31 груд.);
1959, № 1 (4268) (1 січ.) – 153 (4420) (29 груд.);
1960, № 1 (4421) (1 січ.) – 157 (4577) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3453.
1256. Зоря [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Комсомолець» Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Варварівка, 1960.
1960, № 1 (8 квіт.) – 16 (26 груд.).
1257. Зоря [Текст] : орган парт. ком. та правління колгоспу ім. Ілліча Градиз.
р-ну Полтав. обл. – [Градизьк], 1959, 1960.
1959, № 1 (1 трав.), 3, 6, 8 14 (28 груд.);
1960, № 1 (15) (1 січ.) – 3, 5–7 (21) (15 черв.).
1258. Зоря [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Чапаєва та Петрів.
сільради [Березів. р-ну Одес. обл.]. – Петрівка, 1957.
1957, № 1 (11 серп.) – 2 (21 верес.).
1259. Зоря [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Комуніст» Вовчан.
р-ну. – Охрімівка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (25 груд.) орган парт., комсомол. орг., правління колгоспу ім.
Хрущова та Охрімів. сільради Вовчан. р-ну; 1957 № 3 (19 січ.) – 1958 № 1 (37) (1 січ.)
орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Хрущова Вовчан. р-ну.
1956, № 1;
1957, № 3, 5–7. 9, 11, 15, 17–19, 21, 22, 24–33, 35, 36 (19 груд.);
1958, № 1, 3–21, 23–27, 29, 30, 32, 34, 35 (71) (23 груд.);
1959, № 2 (73) (13 січ.) – 5, 7, 10–14, 17, 18, 20, 21, 23, 24 (95) (2 груд.);
1960, № 2 (97) (31 січ.), 4–10, 12–15 (110) (28 груд.).
1260. Зоря [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Зоря комунізму» та
виконкому Руновщан. сільради, Полтав. р-ну [Полтав. обл.]. – [Руновщина], 1959,
1960.
1959, № 1 (11 квіт.) – 16, 18–24 (16 груд.);
1960, № 1 (25) (1 січ.) – 28 (51) (17 груд.).
1261. Зоря [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Зоря комунізму» та
Чорногуз. сільради [Вижниц. р-ну Чернівец. обл.]. – Чорногузи, 1958–1960.
1958, № 2 (16 лют.) – 12 (12 груд.);
1959, № 1 (13) (18 лют.) – 10 (22) (27 груд.);
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1960, № 2 (24) (30 берез.), 5–8, 10–12, 14 (36) (13 груд.).
1262. Зоря [Текст] : орган парт. орг., сільради та правління колгоспу «Зоря» (с.
Берестя) Дубровиц. р-ну Ровен. обл. – Берестя, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (5 трав.) – 11 (11) (3 груд.);
1960, № 1 (12) (12 лют.).
1263. Зоря [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XXI з’їзду КПРС
Новосанжар. р-ну Полтав. обл. – [Крута Балка], 1960.
1960, № 1 (20 жовт.) – 4 (22 груд.).
1264. Зоря [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна Теплів.
сільради Полтав. обл. – [Овсюки]; [Теплівка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 черв.) багатотираж. газ. колгоспу ім. Хрущова Гребінків. рну Полтав. обл.; 1957 № 1 (30 лип.) – 10 (12 груд.) орган парторганізацій та правлінь
колгоспів ім. Леніна та ім. Броваря с. Теплівки Гребінків. р-ну Полтав. обл.
1957, № 1, 1–10 (у нумерації є помилки);
1958, № 1 (11) (1 лют.) – 23 (33) (31 груд.);
1959, № 2 (35) (30 січ.) – 3, 5–17, 24 (34) (16 січ.) (у нумерації є помилки);
1960, № [1] (51) (14 лют.) – 11, 13–14 (64) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
1265. Зоря [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Іскра» Чигирин.
р-ну Черкас. обл. – Головківка, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1959 № 16 (51) (17 верес.) – 1960 № 2 (61) (20 січ.) орган парт. орг. та
правління колгоспу «Іскра».
1959, № 7, 16–21 (59) (23 груд.);
1960, № 1 (60) (1 січ.) – 3, 5–24 (83) (31 груд.).
1266. Зоря [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна», Карлів.
р-ну Полтав. обл. – [Карлівка], 1959, 1960.
1959, № 7 (27) (17 черв.) – 17 (37) (23 груд.);
1960, № 1 (38) (13 січ.) – 13 (50) (7 груд.) (у нумерації є помилки).
1267. Зоря [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. радгоспу ім. XX з’їзду КПРС
Снігурів. р-ну Миколаїв. обл. – Снігурівка, 1957–1960.
1957, № 11 (26 лип.), 14 (24 верес.);
1958, № 1 (18) (10 січ.) – 21 (38) (31 груд.);
1959, № 1 (39) (16 січ.) – 4, 6–9, 11–14, 16–20, 22, 24 (62) (31 груд.) (у поточ. і вал.
нумерації є помилки);
1960, № 1 (63) (19 січ.) – 4, 6–15 (77) (31 груд.).
1268. Зоря [Текст] : орган парткому і правління колгоспу ім. Енгельса,
Верхньохортиц. р-ну Запоріз. обл. – Верхня Хортиця, 1957–1960.
1957, № 1 (7) (1 січ.) – 8, 10–19, 24–36 (42) (25 груд.);
1958, № 2 (44) (13 січ.) – 21, 23–36 (78) (23 груд.);
1959, № 1 (79) (1 січ.) – 36 (114) (23 груд.);
1960, № 1 (115) (1 січ.) – 35 (149) (23 груд.).
1269. Зоря [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Зоря комунізму»
Зозівки Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Зозівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 серп.) – 5 (8 груд.); 1960, № 1 (7) (18 січ.) – 7
(13) (11 листоп.).
1270. Зоря [Текст] : орган парторганізації і правління В. Крупіл. колгоспу ХХІ з’їзду

КПРС Березан. р-ну Київ. обл. – Великий Крупіль, 1959, 1960.
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1959, № 1 (21 берез.) – 13, 15, 16 (16 груд.);
1960, № 1 (17) (16 січ.) – 5 (21) (20 берез.).
1271. Зоря [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна та
Кабичів. сільради Марків. р-ну [Ворошиловград. обл.]. – Кабичівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (14) (1 січ.), 4, 5, 10–16 (26) (25 груд.);
1960, № 2 (28) (29 січ.) – 11 (37) (15 груд.).
1272. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Зоря комунізму», та
сільради с. Поромівки [Володар.-Волин. р-ну Житомир. обл.]. – Поромівка, 1957–
1960. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (3) (5 січ.) – 10 (12) (1 лип.) орган парторганізації, правління
артілі ім. Молотова та сільради с. Поромівки.
1957, № 1–15, 17 (19) (22 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 9, 11–15 (34) (7 листоп.);
1959, № 1 (34) (21 січ.) – 6 (39) (9 груд.);
1960, № 1 (40) (1 верес.).
1273. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Першого травня та
сільради с. Копилова Макарів. р-ну Київ. обл. – Копилів, 1957–1960.
1957, № 1(18 берез.) – 12 (25 груд.);
1958, № 1 (13) (21 січ.), 2, 4–9,11–14, 16–22 (34) (13 груд.);
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 3, 5, 6, 8–19, 21 (55) (24 груд.);
1960, № 1 (56) (4 січ.) – 21 (76) (16 груд.).
1274. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Шевченка та
сільради с. Терешки Шполян. р-ну Черкас. обл. – Терешки, 1959, 1960.
1959, № 10 (18 верес.) – 14 (24 груд.);
1960, № 1 (15) (30 січ.) – 2, 4, 6 (20) (29 верес.).
1275. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Україна» с. Слободи
Кустовецької Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Слобода Кустовецька, 1959, 1960.
1959, № 1 (14 груд.) – 2 (30 груд.);
1960, № 1 (3) (14 січ.) – 7, 9–13, 15–17 (20) (2 груд.).
1276. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Зоря» Бородян.
р-ну. – Загальці, 1958–1960.
1958, № 10 (25) (7 серп.);
1959, № 20 (49) (7 листоп.);
1960, № 1 (53) (22 січ.) – 3, 5–7, 9–22 (74) (23 листоп.).
1277. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Жовтневої
революції та Цебрів. сільради Забуз. р-ну Львів. обл. – Цебрівка, 1959, 1960. –
Виходить 1 раз на міс.
1959, № 1 (30 жовт.) – 3 (18 груд.);
1960, № 2 (5) (25 лют.) – 7 (10) (15 жовт.).
1278. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна с. Рудого
Села Володар. р-ну Київ. обл. – Руде Село, 1959, 1960.
1959, № 24 (31 груд.);
1960, № 1 (25) (27 січ.) – 6, 8–16 (40) (28 листоп.).
1279. Зоря [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Україна» та
сільради с. Вікнина Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Вікнина, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (24 листоп.) – 2 (31 груд.) орган парторганізації та правління
колгоспу «Україна» с. Вікнина Джулин. р-ну Вінниц. обл.
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1958, № 1, 2;
1959, № 8 (30 жовт.) – 12 (8 груд.);
1960, № 2 (14) (23 січ.), 3, 5–13 (25) (14 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
1280. Зоря [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Калініна Журавнів.

р-ну. – Любша, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (18 груд.) орган парторганізації і правління артілі ім. Калініна та
Любшан. сільради.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.), 2, 5–21 (23 груд.);
1958, № 1 (22) (1 січ.) – 12 (32) (7 листоп.);
1959, № 1 (28) (1 січ.) (у вал. нумерації є помилки).
1281. Зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря комунізму»
Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Павлівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 лип.) – 10 (22 листоп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Булганіна Іллін. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–12 (25 груд.);
1958, № 1 (13) (21 січ.) – 22 (34) (31 груд.);
1959, № 1 (35) (12 січ.), 2, 4–6, 8, 9, 11–15 (26) (26 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (27) (30 січ.), 2, 4–8 (39) (28 груд.).
1282. Зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря комунізму»
Бирюки Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Бирюки, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 січ.), 2, 4–7, 9–25 (28 груд.); 1960, № 1 (26)
(16 січ.) – 4, 6–12, 14–26 (51) (24 груд.).
1283. Зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря» Червоноарм.

р-ну Запоріз. обл. – Миролюбівка, 1958–1960.
1958, № 1 (9 трав.) – 15 (9 груд.);
1959, № 1 (16) (1 січ.) – 15, 18–21 (35) (22 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (36) (5 січ.) – 5, 7–9, 11–14, 16–23 (59) (17 груд.).
1284. Зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Суворівське Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – Суворівське, 1959, 1960.
1959, № 1 (26 черв.) – 3, 7 (29 жовт.) (у нумерації є помилки); 1960, №
1 (6 квіт.).
1285. Зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна
Луки Житомир. р-ну. – Лука, 1958–1960. – Газ. виходить 2 і 17 числа щомісяця.
1958, № 2 (2 квіт.) – 4, 6–8, 13–18 (17 груд.); 1959, № 1 (19) (17 січ.) – 22 (40) (17
груд.); 1960, № 1 (41) (1 січ.) – 14, 16–20 (60) (17 груд.).
1286. Зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Шевченка
Тишківці Городенків. р-ну Станіслав. обл. – Тишківці, 1957–1960.
1957, № 13 (15) (9 жовт.);
1958, № 1 (19) (30 січ.), 10 (28) (31 лип.) – 16 (34) (28 груд.);
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 5, 7, 8, 15–16 (50) (7 листоп.);
1960, № 1 (53) (1 січ.) – 3, 5–16 (68) (30 листоп.).
1287. Зоря [Текст] : орган первин. орг., правління колгоспу «Світанок» та сільради
с. Нова Вижва Старовижів. р-ну Волин. обл. – Нова Вижва, 1958–1960.
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1958, № 1 (17 трав.) – 3 (1 серп.);
1959, № 1 (6) (1 січ.), 9–12, 14 (19) (15 квіт.);
1960, № 13 (18) (18 берез.) – 16 (21) (27 верес.).
1288. Зоря [Текст] : орган Турбів. райкому КП України і райради депутатів
трудящих Вінниц. обл. – Турбів, 1956–1959.
1956, № 1 (2511) (1 січ.) – 104 (2614) (27 груд.);
1957, № 1 (2615) (1 січ.) – 105 (2720) (28 груд.);
1958, № 1 (2721) (1 січ.) – 153 (2863) (28 груд.);
1959, № 1 (2864) (1 січ.) – 109 (2978) (13 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 109 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1289. Зоря [Текст] : орган Шосткин. МК КП України, міськради і райради депутатів
трудящих Сум. обл. – Шостка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

Підзаг.: 1956 № 1 (4032) (1 січ.) – 146 (4332) (8 груд.) орган Шосткин. міськкому
райкому Комуніст. партії України, міськради і райради депутатів трудящих Сум.
обл.
1956, № 1–156 (4187) (30 груд.);
1957, № 1 (4188) (1 січ.) – 155 (4341) (29 груд.);
1958, № 1 (4342) (1 січ.) – 48, 50–156 (4497) (28 груд.);
1959, № 1 (4498) (1 січ.) – 156 (4653) (29 груд.);
1960, № 1 (4654) (1 січ.) – 73, 75–82, 84–103, 105–156 (4809) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3454; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4253.
1290. Зоря Верховини [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Пам’ять Ілліча» с. Керецьки Сваляв. р-ну. – Керецьки, 1956–1960. – Виходить двічі
на міс.
1956, № 1 (30 листоп.), 2 (15 груд.);
1957, № 1 (3) (1 січ.), 3–13, 15–23 (25) (10 груд.);
1958, № 2 (28) (25 січ.) – 13, 15–23 (49) (31 груд.);
1959, № 1 (50) (15 січ.) – 7, 9–22 (72) (31 груд.);
1960, № 1 (73) (15 січ.) – 4, 6–15, 17–20, 23, 24 (97) (31 груд.).
1291. Зоря Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Сподахів, Немирів. р-ну. – Сподахи, 1957–1960.
1957, № 1 (18 квіт.) – 9, 11 (15 жовт.);
1958, № 1 (10) (26 берез.) – 5, 7, 9, 10 (29 груд.);
1959, № 1 (22) (9 січ.) – 10, 14–16 (36) (30 верес.);
1960, № 1 (37) (20 січ.) – 9 (45) (16 груд.).
1292. Зоря Жовтня [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. 12річчя Жовтня Білозер. р-ну Херсон. обл. – [Олександрівка], 1959, 1960.
1959, № 7 (37) (1 лип.) – 9, 11–12 (36) (7 листоп.);
1960, № 1 (37) (1 січ.) – 2, 4, 6–8 (44) (17 листоп.).
1293. Зоря Карпат [Текст] : листівка : орган Путил. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Путила, 1958, 1959.
1958, № 4 (листоп.); [б. N.] (11 груд.);
1959, № 6 (січ.).
1294. Зоря Карпат [Текст] : орган Путил. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Путила, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
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Періодичн.: 1956 № 2 (1098) (5 січ.) – 1960 № 34 (1538) (27 квіт.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 2–8, 10–47, 49–58, 60–104 (1200) (27 груд.);
1957, № 1 (1201) (1 січ.) – 15, 18–58, 60–101 (1301) (29 груд.);
1958, № 1 (1302) (1 січ.) – 101 (1402) (28 груд.);
1959, № 2 (1404) (4 січ.) – 102 (1504) (26 груд.);
1960, № 1 (1505) (1 січ.) – 114, 116–136 (1640) (29 груд.).
Дод.: 1956 Зоря Карпат : спец. вип. див. № 1295; 1956–1960 Літературна сторінка
див. № 3420; 1958, 1959 Зоря Карпат : листівка див. № 1293.
1295. Зоря Карпат [Текст] : спец. вип. : орган Путил. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Путила, 1956.
1956, № 13 (18 лип.).
1296. Зоря комуни [Текст] : орган Червоноарм. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Червоноармійське, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1184) (1 січ.) – 4, 6–72, 74–78, 80–104 (1287) (27 груд.);
1957, № 1 (1288) (1 січ.) – 105 (1391) (29 груд.);
1958, № 1 (1392) (1 січ.) – 31, 33–49, 51–153 (1544) (28 груд.);
1959, № 1 (1545) (1 січ.) – 38, 40–48, 50, 52–153 (1697) (29 груд.);
1960, № 1 (1698) (1 січ.) – 36, 38, 40–45, 47–49, 51–53, 55, 56, 58–81, 83–155 (1852)
(31 груд.).
Дод.: 1956–1958 Зоря комуни : спец. вип. див. № 1297, № 1298; 1958, 1959
Літературна сторінка див. № 3421; 1958 Молодіжна сторінка див. № 4249.
1297. Зоря комуни [Текст] : спец. вип. : орган Червоноарм. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Червоноармійське,
1956–1958.
1956, № 1 (10 лип.), 14 (4 серп.);
1957, № 3 (12 лип.);
1958, № 1 (5 лип.) – 4 (21 лип.).
1298. Зоря комуни [Текст] : спецвипуск на жнивах : орган Червоноарм. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих, Запоріз. обл. –
Червоноармійське, 1958.
1958, № 1 (5 лип.) – 4 (21 лип.).
1299. Зоря комунізму [Текст] : випускає виїзд. ред. район. газ. «Зоря комунізму».
– Кремінна, 1960.
1960, № 3 (24 серп.).
Зоря комунізму. – Дніпропетровськ див. № 567.
Зоря комунізму. – Іваничі див. № 1315.
1300. Зоря комунізму [Текст] : листівка : орган Любашів. райкому КП України
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Любашівка, 1956, 1958.
1956, [б. N.] (15 трав.);
1958, [б. N.] (23 лип.).
1301. Зоря комунізму [Текст] : листівка : орган Кахов. міськкому Комуніст. партії
України та міськради депутатів трудящих Херсон. обл. – Каховка, 1956.
1956, [б. N.] (1 черв.).
1302. Зоря комунізму [Текст] : листівка : орган Машів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Машівка, 1958.
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1958, [б. N.] (28 верес.), [б. N.] (9 жовт.).
Зоря комунізму. – Машівка див. № 1314.
1303. Зоря комунізму [Текст] : орган Велико-Кринків. райкому Комуніст. парт.
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Великі Кринки, 1956–1960.
1956, № 1 (1160) (1 січ.), 4–104 (1263) (27 груд.);
1957, № 1 (1264) (1 січ.) – 60, 62–104 (1368) (29 груд.);
1958, № 1 (1369) (1 січ.) – 119 (1487) (28 груд.);
1959, № 1 (1488) (1 січ.), 2, 4–13, 15–30, 32–152 (1639) (29 груд.);
1960, № 1 (1640) (1 січ.) – 155 (1794) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3422.
1304. Зоря комунізму [Текст] : орган Верхньохортиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Верхня Хортиця, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1862) (1 січ.) – 138 (1999) (30 груд.);
1957, № 1 (2000) (1 січ.) – 8, 10–12, 14, 15, 17–75, 77–125, 127–141, 143–154 (2153)
(29 груд.);
1958, № 1 (2154) (1 січ.) – 131, 133–153 (2306) (28 груд.);
1959, № 1 (2307) (1 січ.) – 25, 27–152 (2458) (29 груд.);
1960, № 1 (2459) (1 січ.) – 26, 28–154 (2611) (29 груд.).
Дод.: 1956 Зоря комунізму : спец. вип. див. № 1441; 1956–1960 Літературна
сторінка див. № 3423; 1957, 1958 Зоря комунізму : спец. вип. на збиранні врожаю див.
№ 1440.
1305. Зоря комунізму [Текст] : орган Гвард. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Гвардійське, 1956, 1957.
1956, № 1 (1120) (1 січ.) – 49, 51–104 (1222) (30 груд.);
1957, № 1 (1223) (1 січ.) – 4, 6–43 (1265) (30 трав.).
Прим.: У 1957 р. на № 44 (1266) від 2 червня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1306. Зоря комунізму [Текст] : орган Дублян. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Дубляни, 1956–1958.
Назва: 1956 № 1 (991) (1 січ.) – 77 (1067) (23 верес.) Сталінський прапор. –
Періодич.: 1956 № 1–77 газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1094) (27 груд.);
1957, № 1 (1095) (1 січ.) – 105 (1199) (29 груд.);
1958, № 1 (1200) (1 січ.) – 116 (1315) (28 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3424.
Прим.: У 1959 р. на № 13 (1328) від 30 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1307. Зоря комунізму [Текст] : орган Житомир. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Житомир, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1218) (1 січ.) – 1959 № 52 (1704) (1 трав.) Колгоспний прапор.
1956, № 1–93, 96–104, 106–129 (1346) (30 груд.);
1957, № 1 (1347) (1 січ.) – 13, 15–18, 20–23, 25–67, 69–144, 146–153 (1499) (29 груд.);

1958, № 1 (1500) (1 січ.) – 59, 61–72, 74–153 (1652) (28 груд.);
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1959, № 1 (1653) (1 січ.) – 92, 94–144, 146–152 (1804) (29 груд.);
1960, № 1 (1805) (1 січ.) – 110, 112–154 (1958) (29 груд.).
Дод.: 1960 Комсомольська сторінка див. № 2311; 1956–1958, 1960 Літературна
сторінка див. № 3425, № 3496.
1308. Зоря комунізму [Текст] : орган Кахов. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Каховка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (4396) (1 січ.) – 1958 № 73 (4777) (22 черв.) орган Кахов.
міськкому Комуніст. партії України та міськради депутатів трудящих Херсон. обл.
1956, № 1–155 (4550) (30 груд.);
1957, № 1 (4551) (1 січ.) – 155 (4704) (29 груд.);
1958, № 1 (4705) (1 січ.) – 152 (4855) (28 груд.);
1959, № 1 (4856) (1 січ.) – 153 (5008) (29 груд.);
1960, № 1 (5009) (1 січ.) – 154 (5162) (29 груд.).
Дод.: 1956 Зоря комунізму : листівка див. № 1301; 1958–1960 Літературна сторінка
див. № 3426.
1309. Зоря комунізму [Текст] : орган Копичин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Копичинці, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1313) (1 січ.) –75 (1386) (16 верес.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–46, 49–103 (1414) (27 груд.);
1957, № 1 (1415) (1 січ.) – 106 (1520) (29 груд.);
1958, № 1 (1521) (1 січ.) – 151 (1671) (28 груд.);
1959, № 1 (1672) (1 січ.) – 107, 109–152 (1823) (29 груд.);
1960, № 1 (1824) (1 січ.) – 153 (1976) (29 груд.).
Дод.: 1957 Економічна сторінка див. № 630; 1958 Зоря комунізму : спец. вип.
див. № 1442.
1310. Зоря комунізму [Текст] : орган Кремін. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Кремінна, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 24 (1200) (22 берез.) – 1958 № 30 (1411) (9 берез.) орган Кремін.
райкому Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 24–27, 30–33, 35–62, 64–104 (1277) (30 груд.);
1957, № 1 (1278) (1 січ.) – 58, 60–104 (1381) (29 груд.);
1958, № 1 (1382) (1 січ.) – 155 (1536) (31 груд.);
1959, № 1 (1537) (1 січ.) – 39, 41–61, 63–67, 69–153 (1689) (29 груд.);
1960, № 1 (1690) (1 січ.) – 15, 17–108, 110–153 (1842) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3427; 1960 Зоря комунізму : виїзд. ред.
див. № 1299.
1311. Зоря комунізму [Текст] : орган Криничан. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Кринички, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (1604) (1 січ.) – 31, 33–104 (1707) (27 груд.);
1957, № 1 (1708) (1 січ.) – 104 (1811) (29 груд.);
1958, № 1 (1812) (1 січ.) – 118 (1929) (28 груд.);
1959, № 1 (1930) (1 січ.) – 3, 5, 7–152 (2081) (29 груд.);
1960, № 1 (2082) (1 січ.) – 153 (2234) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3428.
180

1312. Зоря комунізму [Текст] : орган Кролевец. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Сум. обл. – Кролевець, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2776) (1 січ.) – 87 (2362) (28 жовт.) Колгоспне село.
1956, № 1–104 (2879) (27 груд.);
1957, № 1 (2880) (1 січ.) – 46, 48–104 (2983) (25 груд.);
1958, № 1 (2984) (1 січ.) – 155–156 (3139) (28 груд.);
1959, № 1 (3140) (1 січ.) – 109, 111–155–156 (3294) (29 груд.).
1960, № 1 (3295) (1 січ.) –121, 123–156 (3450) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3429, № 3487 [у газ.
«Колгоспне село»]; 1960 Молодіжна сторінка див. № 4250.
1313. Зоря комунізму [Текст] : орган Любашів. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Одес. обл. – Любашівка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (7125) (1 січ.) – 49, 51–104 (7228) (27 груд.);
1957, № 1 (7229) (1 січ.) – 103 (7331) (25 груд.);
1958, № 1 (7332) (1 січ.) – 111, 113-152 (7484) (28 груд.);
1959, № 1 )7485) (1 січ.) – 154 (7638) (30 груд.);
1960, № 1 (7639) (1 січ.) – 154 (7792) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Зоря комунізму : листівка див. № 1300; 1957 Зоря комунізму :
спец. вип. див. № 1443.
1314. Зоря комунізму [Текст] : орган Машів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Жуківка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2033) (1 січ.) – 61 (2093) (29 лип.) За сталінський урожай. – Місце

вид.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (2240) (25 груд.) Машівка.
1956, № 1–49, 51–104 (2136) (27 груд.);
1957, № 1 (2137) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (2241) (1 січ.) – 104 (2344) (25 груд.);
1959, № 1 (2348) (1 січ.) – 104 (2448) (26 груд.);
1960, № 1 (2449) (1 січ.) – 120, 122-137 (2533) (29 груд.).
Дод.: 1959 Зоря комунізму : листівка див. № 1302; 1959 Літературна сторінка див.
№ 3430.
1315. Зоря комунізму [Текст] : орган Нововолин. міськкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Нововолинськ, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1112) (1 січ.) – 1958 № 116 (1538) (28 верес.) орган Іваничів.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Місце
вид.: 1956 № 1 – 1959 № 109 (1685) (13 верес.) Іваничі.
1956, № 1–156 (1267) (30 груд.);
1957, № 1 (1268) (1 січ.) – 84, 86–156 (1422) (29 груд.);
1958, № 1 (1423) (1 січ.) – 45, 85–154 (1576) (31 груд.);
1959, № 1 (1577) (1 січ.) – 26, 29–60, 62–67, 69–83, 85–91, 93–134, 136–153 (1729)
(29 груд.);
1960, № 1 (1730) (1 січ.) – 8, 10–26, 28–54, 56–93, 95–154 (1883) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3431.
1316. Зоря комунізму [Текст] : орган Онуфріїв. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Онуфріївка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
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Періодичн.: 1956 № 1 (3054) (1 січ.) – 1957 № 105 (3862) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–5, 7–61, 63–98, 100–104 (3157) (27 груд.);
1957, № 1 (3158) (1 січ.) – 19, 21–57, 59–98, 100–105;
1958, № 1 (3863) (1 січ.) – 152 (3414) (28 груд.);
1959, № 1 (3415) (1 січ.) – 88, 90–153 (3567) (29 груд.);
1960, № 1 (3568) (1 січ.) – 18, 20–26, 28–130, 132–154 (3721) (29 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3432.
1317. Зоря комунізму [Текст] : орган Оржиц. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Оржиця, 1956–1960.
1956, № 1 (1212) (1 січ.) – 14, 16–25, 27–104 (1315) (30 груд.);
1957, № 1 (1316) (1 січ.) – 104 (1419) (25 груд.); 1958, № 1 (1420)
(1 січ.) – 88, 90–120 (1539) (28 груд.); 1959, № 1 (1540) (1 січ.) –
152 (1691) (29 груд.); 1960, № 1 (1692) (1 січ.) – 153 (1344) (29
груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3433; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4251.
1318. Зоря комунізму [Текст] : орган Остроз. РК КП України та райради депутатів
трудящих Ровен. обл. – Острог, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1085) (1 січ.) – 81 (1165) (17 серп.) Сталінський шлях.
1956, № 1–7, 11–55, 59–137 (1221) (28 груд.); 1957, № 1 (1222) (1 січ.) – 154
(1375) (29 груд.); 1958, № 1 (1376) (1 січ.) – 150 (1525) (21 груд.);
1959, № 1 (1529) (1 січ.) – 105, 106–153 (1681) (29 груд.);
1960, № 1 (1682) (1 січ.) – 153 (1834) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3434; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2312.
1319. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу
«Зоря комунізму» Василів. р-ну Запоріз. обл. – Скельки, 1956–1960.
1956, № 1 (7 листоп.) – 3 (18 груд.);
1957, № 3 (6) (12 лют.) – 4, 6, 8–12, 14–15 (18) (5 груд.);
1958, № 1 (19) (18 січ.) – 7, 10–14 (32) (20 груд.);
1959, № 2 (34) (10 січ.) – 7, 9–14 (46) (23 груд.);
1960, № 1 (47) (2 лют.) – 6 (52) (31 трав.).
1320. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу
ім. XIX партз’їзду В-Лепетис. р-ну Херсон. обл. – Велика Лепетиха, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 квіт.) – 2, 4–15 (12 груд.);
1960, № 1 (1 січ.) – 9, 11–12 (7 листоп.).
Прим.: У газеті відсутня валова нумерація.
1321. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Березанський» Березан. р-ну Київ. обл. – Березань, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 6 (25) (15 берез.) – 1959 № 2 (31) (15 січ.) орган парторганізації,
правління артілі ім. Фрунзе та Березан. селищради Березан. р-ну Київ. обл.
1958, № 6–10 (29) (7 груд.);
1959, № 1 (30) (1 січ.) – 15, 18 (47) (17 груд.);
1960, № 1 (48) (1 січ.) – 14 (61) (4 черв.), 14 (61) (18 черв.), 16–27 (74) (17 груд.).
1322. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
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«Рихальський» Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Ємільчине, 1959, 1960.
1959, № 1 (27 лют.) – 5, 7, 10–20, 20а (31 груд.);
1960, № 1 (21) (15 січ.) – 6, 8–14, 16–21 (40) (31 груд.).
1323. Зоря комунізму [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу
ім. Чкалова с. Івки Старосиняв. р-ну. – Івки, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 3 (8 берез.) орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу ім.
Хрущова Старосиняв. р-ну.
1957, № 3;
1958, № 2 (5) (18 квіт.).
1324. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі «Червоний маяк»
Борів. р-ну Харків. обл. – [Піски-Радьківські], 1957–1959.
1957, № 1 (15 січ.) – 18, 21–28 (18 листоп.);
1958, № 1 (30) (6 січ.) – 4, 6–25 (54) (22 груд.);
1959, № 1 (55) (15 січ.) – 3, 5–10, 12 (66) (5 серп.).
1325. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Зоря
комунізму» с. Сушківки Уман. р-ну. – Сушківка, 1956–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1956 № 1 (19 груд.) орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна і
сільради с. Сушківки; 1957 № 2 (1 січ.) – 1959 № 20 (71) (29 жовт.) орган парт. орг.
правління колгоспу ім. Леніна с. Сушківки.
1956, № 1; 1957, № 2–27 (28 груд.);
1958, № 1 (28) (10 січ.) – 13, 15–16 (43) (29 серп.); 1959,
№ 10 (61) (26 трав.) – 20, 22–23 (74) (25 груд.);
1960, № 1 (75) (20 січ.) – 2, 4, 6–7, 9–10, 12–22 (96) (30 груд.).
Прим.: До 12 листопада 1959 р. село належало до Бабанського району. У листопаді
1959 р. Бабанський район ліквідовано.
1326. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Зоря
комунізму» та Луценків. сільради Лохвиц. р-ну Полтав. обл. – Луценки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (15 лип.) – 12 (9 жовт.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Петровського та Луценків. сільради Лохвиц. р-ну Полтав. обл.
1957, № 5–7, 9, 12–17 (11 груд.);
1958, № 1 (18) (21 лют.) – 8, 11–17 (34) (22 верес.);
1959, № 13 (53) (8 черв.) – 25 (65) (14 груд.);
1960, № 1 (66) (21 січ.) – 17 (82) (9 груд.).
1327. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова
Великої Русави Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Велика Русава, 1957–1960.
1957, № 1 (31 трав.) – 11 (13 груд.); 1958, № 1 (12) (30 січ.) – 13 (23) (20 груд.);
1959, № 1 (24) (5 січ.) – 12 (35) (21 груд.);
1960, № 1 (36) (14 січ.), 2, 4–10 (44) (16 листоп.).
1328. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Андрієво-Іванів. р-ну Одес. обл. – Андрієво-Іванівка, 1957, 1958.
1957, № 1 (16 трав.) – 13 (16 груд.);
1958, № 1 (14) (7 лют.) – 20 (33) (26 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Андрієво-Іванівський район ліквідовано.
1329. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Гоголів. сільради Гоголів. р-ну. – [Шишаки], 1960.
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1960, № 1 (1 трав.) – 15 (15 груд.).
1330. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Степового
Ново-Санжар. р-ну Полтав. обл. – Бридуни, 1958–1960.
1958, № 1 (13) (9 січ.) – 12, 14–19 (31) (24 груд.);
1959, № 1 (32) (24 січ.) – 18 (48) (23 груд.);
1960, № 1 (49) (1 січ.) – 14 (61) (22 груд.).
1331. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Зоря комунізму»
та Руськополян. сільради Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Руська Поляна], 1958–1960.
1958, № 3 (21) (17 квіт.) – 9, 12 (30) (29 верес.);
1959, № 20 (56) (31 серп.) – 32 (68) (30 груд.);
1960, № 1 (68) (26 лют.) – 7, 9, 11–13, 15–19, 21–28 (95) (31 груд.).
1332. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Карла Маркса
та сільради депутатів трудящих с. Рижавки Уман. р-ну Черкас. обл. – Рижавка, 1957–
1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (29 берез.) – 1959 № 21 (65) (11 листоп.) орган парт. орг. і
правління колгоспу ім. Карла Маркса с. Рижавки.
1957, № 1–19 (27 груд.);
1958, № 1 (20) (14 січ.) – 15, 17–19 (38) (8 жовт.);
1959, № 15 (59) (14 серп.), 16, 20, 21, 23 – 24 (68) (22 груд.);
1960, № 1 (69) (16 січ.) – 3, 5–7, 9, 10, 12–16, 19–24 (92) (23 груд.).
Прим.: До 12 листопада 1959 р. село належало до Ладижинського району. У
листопаді 1959 р. Ладижинський район ліквідовано.
1333. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Петровського
та сільради с. Яблунівка [Лисян. р-ну Черкас. обл.]. – Яблунівка, 1956–1960. –
Виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1956 № 1 (4 груд.) – 1957 № 16 (26 листоп.) орган парт. орг., правління
артілі ім. Петровського та сільради с. Яблунівка; 1957 № 17 (4 груд.) – 1958 № 4 (22) (7
лют.) (14 груд.) орган парт. орг., правління артілі ім. Пархоменка та сільради с.
Яблунівка.
1956, № 1 (4 груд.) – 2 (18 груд.);
1957, № 3 (17 січ.) – 14, 16–18 (14 груд.);
1958, № 1 (19) (7 січ.) – 13, 15–20, 23–24 (42) (11 верес.);
1960, № 1 (86) (5 січ.) – 4, 6–11, 13–23 (106) (21 груд.).
1334. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Сталіна та
сільради депутатів трудящих с. Дмитрушки Уман. р-ну Черкас. обл. – Дмитрушки,
1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (30 трав.), 4–11, 13, 14 (30 груд.);
1960, № 1 (15) (3 лют.) – 4, 6–11 (25) (30 груд.).
1335. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Чкалова та
Чкалов. сільради депутатів трудящих В.-Олександрів. р-ну Херсон. обл. – Чкалове,
1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (23 листоп.) – 1957 № 21 (24) (15 груд.) орган парт. орг., правління
артілі ім. Чкалова та Чкалов. сільради депутатів трудящих Калінін. р-ну Херсон. обл.

1956, № 1–3 (20 груд.);
1957, № 1 (4) (1 січ.) – 21;
1958, № 1 (25) (1 січ.) – 14 (38) (26 верес.);
1959, № 1 (39) (1 січ.) – 8 (46) (20 груд.);
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1960, № 1 (47) (16 серп.) – 5 (51) (28 груд.).
Прим.: У червні 1958 р. Калінінський район ліквідовано.
1336. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Комуніст»
Катеринів. сільради Сахновщин. р-ну Харків. обл. – Катеринівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 лип.) – 2, 4–18, 23, 25, 29 (22 квіт.) (у датах є помилки);
1960, № 1 (36) (1 лип.) – 13, 16, 19–22, 24–33, 35 (21 черв.) (у датах є помилки). 1337.
Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Заповіт Ілліча» та
виконкому Рідків. сільради депутатів трудящих Садгір. р-ну. – Рідківці,
1958, 1959.
1958, № 1 (24 трав.) – 7, 9–10 (15 груд.);
1959, № 1 (10) (9 січ.) – 8, 10 (20) (17 серп.).
1338. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна
Чаплин. р-ну Херсон. обл. – Чаплинка, 1957–1960.
1957, № 2 (2) (10 берез.) – 4, 6–9, 11–12 (12) (7 листоп.);
1958, № 1 (12) (23 черв.) – 5 (16) (10 груд.);
1959, № 1 (17) (1 січ.), 3–15 (31) (26 груд.);
1960, № 1 (32) (1 січ.) – 2, 4–9 (40) (7 листоп.).
1339. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Фрунзе та
Слабин. сільради М[ихайло]-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл. – Слабин, 1959, 1960.
1959, № 1 (17) (1 січ.), 10 (26) (28 жовт.);
1960, № 1 (27) (22 лют.) – 18 (43) (14 груд.).
1340. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Шевченка
та виконкому Микіл. сільради Полтав. р-ну. – Микільське, 1959, 1960.
1959, № 1 (18 квіт.), 3, 5–23 (5 груд.);
1960, № 1 (24) (1 січ.) – 4, 6–33 (56) (14 листоп.).
1341. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. 8
березня Куп’ян. р-ну. – [Кіндрашівка], 1957–1960.
1957, № 1 (15 січ.) – 6, 9, 11, 12, 15–19, 21, 22 (31 груд.);
1958, № 1 (23) (16 січ.) – 16 (37) (17 груд.);
1959, № 1 (38) (20 січ.) – 17 (54) (7 груд.);
1960, № 1 (55) (1 січ.) – 8, 10–16, 20 (74) (15 груд.).
1342. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Горького
Чорнухин. р-ну Полтав. обл. – Мелехи, 1960.
1960, № 1 (1) (22 квіт.) – 15 (8 груд.).
1343. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Димитрова

Красляни Прилуц. р-ну. – Красляни, 1958–1960.
1958, № 4 (16) (21 квіт.) – 12 (24) (23 груд.); 1959,
№ 1 (25) (1 січ.), 3–11 (35) (7 листоп.); 1960, № 1
(36) (1 січ.) – 8 (43) (15 груд.).
1344. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Шевченка (с.
Малі Дорогостаї) Млинів. р-ну Ровен. обл. – Малі Дорогостаї, 1958–1960.

1958, № 7 (27 лип.), 9 (17 груд.);
1959, № 1 (10) (1 січ.) – 6 (15) (7 листоп.);
1960, № 1 (16) (1 січ.) – 7 (22) (15 серп.).
1345. Зоря комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління сільгоспартілі
«Україна» с. Монастирище Лосинів. р-ну Чернігів. обл. – Монастирище, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 12 (13) (19 верес.) орган парт. орг. та правління сільгоспартілі
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ім. Будьонного с. Монастирище Ічнян. р-ну Чернігів. обл.; 1957 № 13 (14) (7 листоп.) –
1959 № 1 (30) (7 січ.) орган парт. орг. та правління сільгоспартілі «Україна»
Монастирище Ічнян. р-ну Чернігів. обл.
1957, № 12–14 (15) (28 листоп.);
1958, № 1 (16) (5 січ.) – 9, 11, 13–16 (22 груд.) (у вал. нумерації є значні помилки);
1959, № 1–13 (22 листоп.) (у вал. нумерації є значні помилки);; 1960, № 1 (15) (1
трав.), 3–5, 7 (20) (21 жовт.) (у вал. нумерації є значні помилки).
1346. Зоря комунізму [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та дирекції
Васильків. птахофабрики Васильків. р-ну Київ. обл. – Васильків, 1959, 1960.
1959, № 3 (16 черв.) – 12 (31 груд.);
1960, № 1 (13) (21 січ.) – 14, 16, 17, 19 (31) (31 груд.).
1347. Зоря комунізму [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та дирекції
радгоспу «Барсуківщина» Талалаїв. р-ну Сум. обл. – Талалаївка, 1960.
1960, № 1 (15 лип.) – 5, 8–11 (16 груд.).
1348. Зоря комунізму [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції СаблиноЗнам’ян. цукрокомбінату. – Володимирівка, 1957.
1957, № 16 (20 верес.).
1349. Зоря комунізму [Текст] : орган партбюро, дирекції та завкому профспілки
Куп’ян. цукрокомбінату. – Куп’янськ, 1959, 1960.
1959, № 13 (8 жовт.);
1960, № 1 (23) (1 січ.) – 28, 30, 34 (56) (26 листоп.).
1350. Зоря комунізму [Текст] : орган партбюро, робіткому та дирекції Дібрів.
конезаводу Миргород. р-ну Полтав. обл. – Дібрівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (25 черв.) – 8, 10–17 (25 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (19) (16 січ.) – 25, 30–33 (50) (28 груд.).
1351. Зоря комунізму [Текст] : орган парткому, правління колгоспу «Зоря
комунізму» та Красносіл. сільради Єлизаветград. р-ну Кіровоград. обл. –
Красносілля, 1957–1959.
1957, № 1 (5 квіт.), 5, 7, 9, 11–13 (13 груд.);
1958, № 1 (15) (18 січ.);
1959, № 3 (13) (18 квіт.) – 7 (17) (6 серп.).
1352. Зоря комунізму [Текст] : орган парткому та правління артілі ім. Шевченка
Великотокмац. р-ну Запоріз. обл. – Слободкобалківка, 1959, 1960.
1959, № 2 (19 серп.) – 15 (31 груд.);
1960, № 1 (16) (14 січ.) – 17, 19–21, 23–24, 26–33 (47) (24 груд.) (у нумерації є
помилки).
1353. Зоря комунізму [Текст] : орган парткому та правління колгоспу ім.
Шевченка Пустомитів. р-ну Львів. обл. – Звенигород, 1958–1960.
1958, № 3 (12 листоп.) –7 (20 груд.);
1959, № 1 (8) (1 січ.) – 15, 17–24 (31) (20 груд.);
1960, № 1 (32) (1 січ.) – 7,10–13 (44) (3 груд.).
1354. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Зоря
комунізму» с. Уланів Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Уланів, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (12 трав.) – 16 (19 груд.) орган парторганізації і правління артілі
ім. ІІІ Інтернаціоналу с. Уланів Уланів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–16;
1959, № 1 (17) (7 січ.) – 13, 15–22 (37) (23 груд.);
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1960, № 1 (38) (7 січ.) – 5, 8–20 (57) (9 груд.).
1355. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім 40-річчя
Жовтня Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Попівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 квіт.) – 6 (23 жовт.);
1960, № 1 (7) (13 січ.) – 7 (13) (9 груд.).
1960, № 1 (29) (18 січ.) – 9 (37) (28 груд.).
1356. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Більшовик» с. Антонів Обухів. р-ну Київ. обл. – Антонів, 1959, 1960. – Виходить 2
рази в міс.
1959, № 1 (1) (6 лип.) – 12 (12) (21 груд.);
1960, № 1 (13) (7 січ.) – 24 (36) (22 груд.).
1357. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Зоря
комунізму» с. Вищикуси Любар. р-ну Житомир. обл. – Вищикуси, 1958, 1959.
1958, № 3 (6 черв.) – 4 (30 черв.);
1959, № 1 (5) (19 січ.) – 2, 4–9 (13) (15 груд.).
1358. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Зоря
комунізму» с. Народичі [Народиц. р-ну Житомир. обл.]. – Народичі, 1958.
1958, № 5 (14) (31 серп.).
1359. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ватутіна Виноградів. р-ну Закарпат. обл. – Великі Ком’яти, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.), 2 (25 груд.);
1958, № 1 (3) (3 січ.) – 9 (11) (29 груд.);
1959, № 1 (12) (21 квіт.) – 8 (19) (24 груд.);
1960, № 1 (20) (7 січ.).
1360. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Горького с. Мала Вільшанка Обухів. р-ну Київ. обл. – Мала Вільшанка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (11 берез.) – 4, 6–19 (12 груд.);
1960, № 1 (21) (15 січ.) – 3, 5–8, 10–13, 15–21 (40) (27 груд.).
1361. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Горького с. Орлівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Орлівка, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (20 лют.) – 3, 6, 7, 9, 10, 12–15 (15) (20 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (16) (1 січ.) – 20 (35) (20 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (36) (30 січ.) – 16 (51) (20 груд.).
1362. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. XXI
з’їзду КПРС Миколаїв. р-ну [Одес. обл.]. – Миколаївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (19 лют.) – 2 (19 берез.);
1960, № 1 (23 берез.) – 4, 6 (5 лип.) (вал. нумерація відсутня).
1363. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Димитрова с. Ріжки Таращан. р-ну Київ. обл. – Ріжки, 1960.
1960, № 1 (11 черв.) – 7 (23 груд.).
1364. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Жигайлів. сільради Тростянец. р-ну Сум. обл. – [Жигайлівка], 1958, 1960.
1958, № 11 (22) (22 черв.);
1960, № 7 (61) (23 берез.) – 11, 13–25 (79) (12 груд.).
1365. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна

Черепашинець Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Черепашинці, 1958–1960.
1958, № 3 (8) (29 квіт.), 4, 6–11 (16) (27 груд.);
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1959, № 1 (17) (24 січ.), 3–11 (27) (22 груд.);
1960, № 1 (21) (5 січ.) – 12, 14, 17(37) (30 листоп.).
1366. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна

Ярмолинець Гайсин. р-ну. – Ярмолинці, 1959, 1960.
1959, № 1 (21 серп.) – 8 (26 груд.); 1960, № 1 (9) (31
берез.) – 11 (19) (17 груд.).
1367. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Свердлова с. Петримани Муровано-Куриловец. р-ну Вінниц. обл. – Петримани,
1958–1960.
1958, № 1 (6 черв.);
1959, № 1 (5) (1 черв.);
1960, № 1 (6) (1 січ.) – 5 (10) (21 квіт.).
1368. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна
Петрів. сільради Комінтернів. р-ну [Одес. обл.]. – Петрівка; Каїри, 1957–1959.

Підзаг.: 1957 № 4 (20 берез.) – 1958 № 2 (21) (27 берез.) орган правління і
парторганізації колгоспу «За комунізм» Петрів. сільради Комінтернів. р-ну.
1957, № 4, 6–20 (5 груд.);
1958, № 1 (20) (5 берез.) – 9 (30) (1 серп.);
1959, № 1 (33) (24 трав.).
1369. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Чкалова

Пологи Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Пологи, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 лип.) – 6, 8–11 (19 груд.); 1960, № 1 (12) (4
січ.), 2, 4–7, 9–23 (34) (19 груд.).
1370. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «40річчя Жовтня» Карпилів. сільради Іванків. р-ну. – Карпилівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 4 (17) (8 берез.) – 5 (18) (18 квіт.) орган парторганізації, правління
колгоспу «40-річчя Жовтня» с. Ворошилово Іванків. р-ну Київ. обл.
1958, № 4–6, 8–11 (24) (7 листоп.);
1959, № 1 (25) (1 січ.) – 15 (39) (30 листоп.);
1960, № 1 (40) (7 січ.), 2, 4–23 (62) (30 груд.).
1371. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «40річчя Жовтня» та виконкому Лузанів. сільради Кам’ян. р-ну Черкас. обл. – Лузанівка,
1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 8 (20 верес.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Молотова та виконкому Лузанів. сільради Кам’ян. р-ну Черкас. обл.
1957, № 8–10 (13 груд.);
1958, № 1 (11) (9 берез.) – 3 (13) (17 груд.);
1959, № 1 (14) (3 січ.) – 15 (28) (22 груд.);
1372. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Зоря
комунізму» с. Тараси Поліс. р-ну Київ. обл. – Тараси, 1959, 1960.
1959, № 1 (10 лип.) – 6 (24 груд.);
1960, № 1 (7) (23 лют.) – 5, 7 (13) (11 жовт.).
1373. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «1 травня»
Велика-Кісниці Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Велика Кісниця, 1957.
1957, № 4 (30 верес.), 5 (23 груд.).
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1374. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Дружба»

Ксаверівки і с. Пинчуки Гребінків. р-ну Київ. обл. – Ксаверівка, Пинчуки, 1959,
1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (5 листоп.) – 1960 № 5 (18) (26 берез.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Дружба» с. Ксаверівка Гребінків. р-ну Київ. обл.
1959, № 1–3 (13 груд.);
1960, № 1 (4) (7 січ.) – 18 (21) (15 груд.).
1375. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Жовтень» та Єлизаветів. сільради Мар’їн. р-ну Сталін. обл. – Єлизаветівка, 1957–
1960.
Підзаг.: 1957 № 13 (16 жовт.) – 1958 № 1 (18) (15 січ.) орган парт. орг., правління
колгоспу «Октябрь» та Єлизаветів. сільради.
1957, № 13, 16–17 (31 груд.);
1958, № 1, 11–17, 20, 22–24 (41) (24 груд.);
1959, № 1 (42) (28 січ.) – 7, 9–16, 18–23 (64) (31 груд.);
1960, № 1 (65) (12 січ.) – 17, 19–25 (89) (31 груд.).
1376. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «За
комунізм» та Васьков. сільради Коростен. р-ну. – Васьківці; Бехи, 1957–1960. –
Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1959 № 1 (18) (8 берез.) – 2 (19) (27 трав.) орган парт. орг., правління
колгоспу «За комунізм» Васьков., Пашин. та Бехів. сільрад Коростен. р-ну; 1959 № 3
(20) (10 черв.) – 1960 № 6 (28) (30 груд.) орган парт. орг., правління колгоспу «За
комунізм» та Бехів. сільради Коростен. р-ну.
1957, № 1 (2 черв.) – 4 (6 серп.);
1958, № 1 (5) (6 січ.) – 3, 5, 7, 8, 10, 12–13 (17) (31 груд.);
1959, № 1–10 (27) (31 груд.); 1960, № 1 (28) (7 лют.) – 6 (у
вал. нумерації є помилки).
1377. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Зоря»
та Томашів. і Пришивальн. сільрад депутатів трудящих Фастів. р-ну Київ. обл. –
Томашівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (23 січ.) – 3, 5–19 (10 груд.);
1960, № 1 (21) (15 січ.) – 23 (43) (31 груд.).
1378. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Зоря
комунізму» Василів. сільради Семенів. р-ну. – Василівка, 1958–1960.
1958, № 11 (11 черв.), 13–19 (24 груд.); 1959,
№ 1 (37) (13 січ.) – 13 (49) (7 листоп.); 1960, №
1 (50) (11 лют.) – 9 (58) (7 листоп.).
1379. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Горького і сільради с. Піщаного Кременчуц. р-ну Полтав. обл. – Піщане, 1956– 1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (20 груд.) – 1957 № 11 (13) (20 квіт.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Молотова і сільради с. Піщаного Кременчуц. р-ну Полтав. обл.
1956, № 1, 2 (31 груд.);
1957, № 1 (3) (13 січ.) – 11, 23, 27–35 (37) (21 груд.) (у нумерації є помилки); 1958,
№ 1 (38) (1 січ.) – 27 (64) (20 груд.) (у нумерації є помилки);
189

1959, № 1 (65) (1 січ.) – 26, 28–30 (94) (11 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (17) (20 січ.) – 3, 5–11, 13, 15–23, 25–33 (126) (26 груд.).
1380. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Ів.
Франка і Радошин. сільради [Ковел. р-ну Волин. обл.]. – Радошин, 1959.
1959, № 1 (14 квіт.), 7 (11 лип.).
1381. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Карла Маркса та сільради с. Серебриниця Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. –
Серебринці, 1960.
1960, № 1 (22 верес.) – № 7 (31 груд.).
1382. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та виконкому Лозоват. сільради депутатів трудящих [Шполян. р-ну Черкас.
обл.]. – Лозуватка, 1957–1960.
1957, № 4 (3 серп.) – 6 (11 листоп.);
1958, № 1 (8) (3 січ.) – 6, 8–9 (16) (12 серп.);
1959, № 6 (25) (18 черв.), 10–14 (33) (2 листоп.);
1960, № 2 (36) (28 січ.), 3–12, 14 (48) (6 листоп.).
1383. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та сільради с. Дранки Тульчин. р-ну. – Дранка, 1959, 1960.
1959, № 1 (25 лип.), 2, 5, 6 (7 листоп.);
1960, № 2 (8) (20 квіт.), 7 (28 берез.) (вал. номер на № 7 відсутній).
1384. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна Шпиків. р-ну Вінниц. обл. – Рахни, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (23 квіт.) – 22 (16 груд.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Сталіна та Рахнян. сільради; 1958 № 1 (23) (1 січ.) – 1959 № 8 (24 лип.) орган парт.
орг., правління колгоспу ім. Сталіна та Рахнян. сільради Шпиків. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–22;
1958, № 1–18 (29 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (24 січ.) – 14 (18 груд.);
1960, № 1 (25 січ.) – 4 (24 берез.).
1385. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Тельмана
Овруц. р-ну Житомир. обл. – Піщаниця, 1957–1960. – Виходить 13 і 28 числа.

1957, № 1 (28 верес.) – 7 (28 груд.);
1958, № 1 (8) (13 січ.) – 15 (22) (13 верес.);
1959, № 1 (23) (28 січ.) – 11, 13–16 (37) (28 груд.);
1960, № 1 (38) (13 січ.) – 23 (60) (28 груд.).
1386. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Чкалова с. Садківець та сільради с. Суботівки Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.
– Садківці; Суботівка, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (20 берез.) – 19 (26 груд.) орган парт. орг. правління колгоспу ім.
Чкалова та сільради с. Садківець.
1958, № 1–19;
1959, № 1 (20) (16 січ.) – 22 (23) (24 груд.).
1387. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка та сільради с. Журавлівки Тульчин. р-ну. – Журавлівка, 1957–1960.
1957, № 1 (9 квіт.) – 15 (30 жовт.);
1958, № 1 (17) (24 січ.) – 19 (35) (8 листоп.);
1959, № 1 (36) (2 січ.), 5, 6, 8, 9, 12–15 (50) (17 груд.);
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1960, № 1 (52) (16 січ.) – 11 (61) (30 квіт.).
1388. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Комінтерн» та Луциків. сільради Ульянів. р-ну Сум. обл. – [Луциківка], 1957–1960.
1957, № 6 (28 верес.), 8–13 (20 груд.);
1958, № 1 (14) (8 берез.) – 4, 10–16 (28) (26 груд.);
1959, № 1 (29) (9 січ.) – 18 (46) (23 листоп.);
1960, № 1 (48) (1 січ.) – 22 (69) (14 груд.).
1389. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» і Бруховиц. сільради [Голоб. р-ну Волин. обл.] – Бруховичі, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 3 (26 січ.) – 8 (10 трав.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Молотова і Бруховиц. сільради.
1957, № 3, 4, 7, 8, 10–14 (13 груд.);
1958, № 1 (15) (5 лют.) – 5, 7–9 (23) (12 лип.);
1959, № 1 (29) (1 січ.).
1390. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «40річчя Жовтня» та виконкому Олександрів. сільради [Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.].
– Кетрисанівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 24 (20 верес.) – 26 (5 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу
ім. Будьонного та виконкому Н.-Олександрів. сільради; 1957 № 27 (2 листоп.) – 1960
14 (104) (11 трав.) орган парторганізації, правління колгоспу «40-річчя Жовтня» та
виконкому Н.-Олександрів. сільради.
1957, № 24–27, 29 (13 груд.);
1958, № 1 (30) (1 січ.) – 6, 8, 11, 14, 17–34 (63) (24 груд.);
1959, № 1 (64) (1 січ.) – 9, 12, 13, 18–27 (90) (24 груд.); 1960,
№ 1 (91) (1 січ.) – 23, 26–33 (123) (21 груд.).
1391. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та Витязів. сільради Бобринец. р-ну. – Витязівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 9 (9) (16 жовт.) – 1959 № 16 (49) (20 груд.) орган парт. орг.,
правління колгоспу ім. Шевченка та Витязів. сільради.
1957, № 9–12 (12) (22 груд.);
1958, № 1 (13) (1 січ.), 2, 4–6, 8–15 (27) (13 верес.);
1959, № 12 (45) (13 жовт.), 14 (47) (28 листоп.) – 16 (49) (20 груд.);
1960, № 4 (53) (3 лют.) – 6, 8, 10–33 (82) (27 груд.).
1392. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та Синьків. сільради депутатів трудящих. – Синьки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 13 (25 верес.) – 14 (8 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу
ім. Хрущова та Синьків. сільради депутатів трудящих.
1957, № 13, 14, 16 (22 листоп.);
1958, № 1 (17) (10 січ.), 3–16, 18, 20, 21 (37) (30 груд.);
1959, № 1 (38) (25 січ.) – 11, 13–19 (56) (29 груд.); 1960,
№ 1 (57) (22 січ.) – 15, 17–21 (77) (30 груд.).
1393. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Шлях до
комунізму» і сільради с. Голодьок Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Голодьки, 1958, 1959.

1958, № 1 (9 серп.) – 9 (9 груд.);
1959, № 1 (10) (1 січ.).
1394. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Зоря
комунізму» с. Буші Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Буша, 1957–1960.
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Назва: 1957 № 4 (12 жовт.) – 1958 № 12 (18) (16 груд.) Вперед до комунізму. –
Підзаг.:1957 № 4 – 1958 № 12 орган парторганізації, правління колгоспу «Перемоги»
Буші Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 4–6 (19 груд.); 1958,
№ 1 (7) (7 січ.) – 12;
1959, № 1 (19) (29 січ.) – 19 (37) (30 листоп.);
1960, № 1 (39) (19 січ.) – 12 (50) (29 груд.).
1395. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Більшовицька зоря» с. Ходорків. – Ходорків, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 16 (20 верес.) орган парторганізації та правління колгоспу
«Більшовицька зоря» с. Ходорків Корнин. р-ну.
1957, № 16;
1958, № 1 (19) (1 січ.) – 9 (27) (11 груд.);
1959, № 1 (28) (23 берез.) – 9 (35) (26 верес.);
1960, № 1 (36) (1 січ.) – 4, 6, 7 (42) (23 листоп.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У листопаді 1957 р. Корнинський район ліквідовано.
1396. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Жовтень» Нестеров. р-ну Львів. обл. – Артасів, 1960.
1960, № 1 (2) (1 січ.) – 3 (4) (8 берез.).
1397. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Здобуток Жовтня» с. Козятина Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Козятин, 1958–1960.
1958, № 1 (29 січ.) – 19 (30 груд.);
1959, № 1 (20) (19 січ.) – 20 (39) (29 груд.);
1960, № 1 (40) (14 січ.) – 21 (60) (31 груд.).
1398. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря
комунізму» с. Василівки, Тивріва і Шершнів Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Василівка,
Тиврів, Шершні, 1958.
Підзаг.: 1958 № 1 (27 трав.) – 5 (27 верес.) орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. ХХ з’їзду КПРС с. Василівки Тиврів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–6 (2 листоп.).
1399. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря
комунізму» с. Тарасівки Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Тарасівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (13 жовт.) – 6 (31 груд.);
1960, № 1 (7) (16 січ.) – 20 (26) (13 груд.).
1400. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Б.
Хмельницького Бродів. р-ну. – Підгірці, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 трав.) – 8, 10, 12–16 (22 груд.);
1960, № 1 (17) (1 січ.), 3–7 (24) (11 верес.), 7 – 9 (26) (13 груд.).
1401. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 18
з’їзду ВКП(б) Ленін. сільради Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – Ленінське, 1957– 1960. –
Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 26 (3 жовт.) – 1959 № 28 (96) (6 листоп.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. 18 з’їзду ВКП (б) Самовиц. сільради Іркліїв. р-ну Черкас. обл. –
Місце вид.: 1957 № 26 – 1959 № 28 Самовиця.
1957, № 26–33 (24 груд.);
1958, № 1 (37) (6 січ.) – 8, 10–24 (60) (18 верес.);
1959, № 22 (90) (7 верес.), 24–28;
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1960, № 14 (113) (22 лип.) – 20 (119) (23 жовт.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Іркліївський район ліквідовано.
1402. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 8
Березня [Локачів. р-ну Волин. обл.]. – Семеринське, 1957, 1958.
1957, № 1 (5 трав.) – 5, 8, 9, 11–14 (5 груд.);
1958, № 1 (21 січ.).
1403. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Горького Луц. р-ну. – Романів, 1956–1958, 1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (1 груд.), 2 (14 груд.) орган парт. орг., правління артілі ім.
Горького та Романів. сільради;1957 № 4 (17 січ.) – 1958 № 4 (27) (1 трав.) орган парт.
орг. та правління колгоспу ім. Горького Теремнів. р-ну.
1956, № 1, 2;
1957, № 4–20, 22, 23 (5 груд.);
1958, № 1 (30 січ.) – 5 (28) (10 черв.);
1960, № 2 (35) (28 січ.) – 8, 10 (43) (14 груд.).
Прим.: У червні 1958 р. Теремнівський район ліквідовано.
1404. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
XXI з’їзду КПРС Любомл. р-ну. – Куснища, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 1958 № 17 (39) (19 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Зоря комунізму» с. Куснища Головнян. р-ну [Волин. обл.].
1957, № 1–21 (17 груд.);
1958, № 1 (22) (13 січ.) – 12, 14–17
1959, № 2 (41) 14 лип.) – 6 (45) (25 листоп.);
1960, № 1 (46) (1 січ.) – 6, 8–17 (52) (26 груд.).
1405. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС с. Кривошиї Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Кривошиї, 1959, 1960.
1959, № 1 (10 жовт.) – 6, 8 (14) (21 квіт.);
1960, № 1 (19) (10 верес.) – 8, 10–12 (18) (30 серп.) (у нумерації є помилки).
1406. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС с. Спичинець Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Спичинець, 1959, 1960.
1959, № 1 (8 черв.) – 6 (5 верес.);
1960, № 1 (3 черв.), 3, 5, 8 (26 лип.).
1407. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – [Кирнасівка], 1959, 1960.
1959, № 3 (7 листоп.) – 4 (31 груд.);
1960, № 2 (6) (30 квіт.), 5 (1) (13 квіт.) (у нумерації є помилки).
1408. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Дзержинського с. Береза Глухів. р-ну Сум. обл. – Береза, 1959, 1960.
1959, № 20 (73) (6 листоп.);
1960, № 1 (78) (5 січ.) – 28 (105) (22 груд.).
1409. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Дзержинського с. Каришкова Бар. р-ну Вінниц. обл. – Каришків, 1960.
1960, № 1 (8 квіт.) – 14 (20 груд.).
1410. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Карла Маркса с. Іванівки Дашків. р-ну Вінниц. обл. – Іванівка, 1958.
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1958, № 1 (4 квіт.) – 11 (6 листоп.).
1411. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 1
травня с. Луки Мелашківської Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Лука-Мелешківська,
1958–1960.
1958, № 3 (24) (24 січ.), 6–24, 26–28 (49) (8 жовт.);
1959, № 11 (67) (27 квіт.) – 33 (89) (26 груд.);
1960, № 1 (90) (7 січ.) – 30, 32, 33 (46) (8 груд.).
Прим.: У газеті Лука-Мелашківська, треба – Лука-Мелешківська.
1412. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Радянської Армії Голованів. р-ну Кіровоград. обл. – Голованівськ, 1958, 1959.
1958, № 3 (6) (29 берез.) – 5 (8) (21 жовт.);
1959, № 1 (9) (19 берез.) – 10 (18) (6 листоп.).
1413. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 40річчя Жовтня с. Воловодівки Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Воловодівка, 1957– 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (14 лип.) – 1959 № 16 (47) (4 верес.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. 40-річчя Жовтня с. Воловодівки Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–9 (22 груд.);
1958, № 1 (10) (11 лют.) – 21 (30) (5 груд.);
1959, № 2 (33) (19 січ.) – 16;
1960, № 1 (48) (12 лют.) – 8 (55) (13 жовт.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
1414. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Погоріла Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Погоріла, 1957–1959.
Підзаг.: 1959 № 1 (7 берез.) – 7 (17 серп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Сталіна с. Погоріла Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1959, № 1–3, 5–11 (20 груд.);
1960, № 1 (12) (20 січ.) – 6, 9–14 (25) (31 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
1415. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Комінтерн» с. Маньковець Бар. р-ну Вінниц. обл. – Маньківці, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 лип.) – 12 (24 груд.);
1960, № 1 (13) (16 січ.) – 3, 5–21 (39) (16 груд.).
1416. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Комунар» с. Кадомка Ржищів. р-ну Київ. обл. – Кадомка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (21 лип.) – 6 (12 листоп.) орган парт. орг., правління колгоспу
«Комунар» та сільради с. Кадомка Ржищів. р-ну Київ. обл.
1959, № 1–6;
1960, № 2 (8) (25 лют.), 4–8, 10–14, 16–21 (27) (31 груд.).
1417. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Радянська Україна» Турійс. р-ну Волин. обл. – Обенижі, 1958–1960.
1958, № 1 (14) (7 лют.), 4, 7, 8 (24) (24 черв.);
1959, № 5 (33) (9 черв.) – 8 (37) (23 жовт.);
1960, № 1 (38) (16 лют.) – 4 (41) (19 трав.).
1418. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Росія» Оріхів. р-ну Запоріз. обл. – Оріхівка, 1958–1960.
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1958, № 1 (1 лип.) – 5 (30 листоп.);
1959, № 1 (6) (18 січ.) – 12, 14–15 (20) (5 груд.);
1960, № 1 (21) (1 січ.) – 13 (33) (23 груд.).
1419. Зоря комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» с. Кодня Житомир. р-ну. – Кодня, 1958–1960. – Виходить 4 і 19 числа
щомісяця.
1958, № 2 (4 черв.) – 3, 9–10, 12–13 (19 груд.);
1959, № 1 (14) (4 січ.) – 10, 12–19 (32) (19 груд.);
1960, № 1 (33) (19 січ.) – 13, 15–18 (50) (19 груд.).
1420. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім.
Горького Шосткин. р-ну Сум. обл. – Шостка, 1959, 1960.
1959, № 1 (21 серп.) – 4 (22 жовт.);
1960, № 1 (5) (19 берез.) – 4 (8) (1 трав.).
1421. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу
«Шлях до комунізму» с. Дяків Берездів. р-ну Хмельниц. обл. – Дяків, 1958.
1958, № 13 (3 лип.).
1422. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
«Перше травня» Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Чорнобай], 1959, 1960. – Виходить
двічі на міс.
1959, № 8 (10 черв.), 14, 16–17 (29 жовт.);
1960, № 12 (31) (16 лип.) – 17 (36) (13 груд.).
1423. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління артілі ім.
Леніна с. Жданове Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Жданове, 1958–1960.
1958, № 1 (25 трав.) – 15 (29 груд.);
1959, № 1 (16) (16 лют.) – 8,11–14 (29) (10 груд.);
1960, № 1 (30) (1 січ.) – 15 (45) (24 груд.).
1424. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління артілі
«Прогрес» с. Хоменки Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Джуринка, Хоменки, 1959,
1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (28) (1 січ.) – 1959 № 2 (52) (15 січ.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Чапаєва Джурин. р-ну Вінниц. обл.
1958, 1–23 (50) (15 груд.);
1959, № 1 (51) (1 січ.) – 8–9, 15 (30) (23 груд.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (31) (3 січ.) – 6 (65) (2 серп.) (у поточ.і вал. нумерації є помилки). Прим.:
У вересні 1959 р. Джуринський район ліквідовано.
1425. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
ім. Калініна с. Шарапанівки Крижопіл. р-ну Вінниц. обл. – Шарапанівка, 1957–1960.
1957, № 3 (3 жовт.) –5 (7 листоп.);
1958, № 1 (8) (20 січ.) – 6, 8–18 (25) (1 груд.);
1959, № 1 (26) (21 січ.) – 3, 6–8, 10–14, 16, 18, 20–22 (46) (23 груд.);
1960, № 1 (47) (26 січ.) – 28 (74) (13 груд.).
1426. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
«Червона зірка» Ставищан. р-ну Київ. обл. – Журавлиха, 1958–1960.
1958, № 12 (40) (9 лип.), 13, 15, 16 (44) (21 серп.);
1959, № 6 (59) (3 берез.), 7, 9–20, 23 (76) (2 груд.);
1960, № 1 (77) (2 лют.) – 6, 8–11, 13–24, 26 (101) (27 груд.).
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1427. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
«Шлях комунізму» с. Садки Бердичів. р-ну. – Садки, 1958, 1959. – Газ. виходить 1 і 15
числа щомісяця.
1958, № 1 (15 верес.), 2 (1 жовт.);
1959, № 11 (17) (1 черв.) – 19 (25) (21 груд.).
1428. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління Щигліїв.
колгоспу «Зоря комунізму» Коростишів. р-ну. – Щигліївка, 1959, 1960. – Виходить 8
і 23 числа.
1959, № 1 (23 лип.) – 11 (11) (23 груд.);
1960, № 1 (12) (8 січ.) – 6, 8–22 (33) (23 груд.).
Прим.: У нумерації є значні помилки.
1429. Зоря комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Жданова Хуст. р-ну. – [Рокосів], 1958–1960.
1958, № 1 (17 лют.) – 11, 13–19 (17 груд.);
1959, № 1 (20) (15 січ.) – 19 (38) (22 груд,);
1960, № 1 (39) (1 січ.) – 4 (42) (29 лют.).
1430. Зоря комунізму [Текст] : орган Переяслав-Хмельниц. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – ПереяславХмельницький, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1304) (1 січ.) – 101, 103–153 (1456) (28 груд.);
1957, № 1 (1457) (1 січ.) – 153 (1609) (29 груд.);
1958, № 1 (1610) (1 січ.) – 133, 135–152 (1761) (28 груд.);
1959, № 1 (1762) (1 січ.) – 100, 102–152 (1873) (29 груд.);
1960, № 1 (1874) (1 січ.) – 154 (2027) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3435; 1957 Молодіжна
сторінка див. № 4252.
1431. Зоря комунізму [Текст] : орган Петрів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Петрівське, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2577) (1 січ.) – 1957 № 104 (2784) (25 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (2679) (27 груд.);
1957, № 1 (2680) (1 січ.) – 28, 30–104;
1958, № 1 (2785) (1 січ.) – 9, 11–63, 65, 67–153 (2937) (28 груд.);
1959, № 1 (2938) (1 січ.) – 153 (3090) (30 груд.);
1960, № 1 (3091) (1 січ.) – 153 (3243) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3436.
1432. Зоря комунізму [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг. колгоспу
ім. К. Маркса В.-Рогачин. р-ну Херсон. обл. – [Самійлівка], 1957–1960.
1957, № 1 (17 січ.) – 5 (16 серп.);
1958, № 1 (5) (10 лют.) – 7 (11) (24 жовт.);
1959, № 1 (12) (29 квіт.) – 3, 5–8 (19) (1 січ.) (у нумерації та датах є помилки);
1960, № 1 (20) (14 берез.) – 4 (22) (13 квіт.).
1433. Зоря комунізму [Текст] : орган правління та парт. орг. колгоспу ім. Леніна
Ковел. р-ну. – Любитів, 1957, 1958.
1957, № 1 (3 лют.) – 9 (14 груд.);
1958, № 1 (10) (27 лют.) – 4 (13) (30 верес.);
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1434. Зоря комунізму [Текст] : орган Радехів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Радехів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1558) (1 січ.) – 87 (1644) (20 лип.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–7, 9–128, 130–136, 139–156 (1713) (30 груд.);
1957, № 1 (1714) (1 січ.) – 68, 70–86, 88–153 (1866) (29 груд.);
1958, № 1 (1867) (1 січ.) – 155 2020) (31 груд.);
1959, № 1 (2021) (1 січ.) – 155 (2175) (29 груд.);
1960, № 1 (2176) (1 січ.) – 66, 68–154 (2329) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3437; Зоря комунізму на збиранні
кукурудзи див. № 1444.
1435. Зоря комунізму [Текст] : орган Рогатин. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Рогатин, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1163) (1 січ.) – 74, 76–95, 97–155 (1317) (30 груд.);
1957, № 1 (1318) (1 січ.) – 153 (1470) (29 груд.); 1958, № 1 (1471)
(1 січ.) – 153 (1653) (28 груд.); 1959, № 1 (1654) (1 січ.) – 153
(1806) (29 груд.); 1960, № 1 (1807) (1 січ.) – 154 (1959) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3438.
1436. Зоря комунізму [Текст] : орган Селидів. РК КП України та райради депутатів
трудящих Сталін. обл. – Селидове, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

Місце вид.: 1956 № 1 (2164) (1 січ.) – 137 (2300) (28 груд.) Селидівка.
1956, № 1–51, 53–130, 132–137; 1957, № 1 (2301) (1 січ.) – 131, 133–153
(2453) (29 груд.);
1958, № 1 (2454) (1 січ.) – 5, 7–68, 70–91, 93, 94, 96–153 (2603) (28 груд.);
1959, № 1 92604) (1 січ.) – 73, 75–133, 135–152 (2754) (29 груд.); 1960, № 1
(2755) (1 січ.) – 13, 15–34, 36–44, 46–154 (2907) (31 груд.). Дод.: 1956, 1958–
1960 Літературна сторінка див. № 3439.
1437. Зоря комунізму [Текст] : орган Чернівец. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Чернівці, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2766) (1 січ.) – 1957 № 152 (2973) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1 –104 (2869) (27 груд.);
1957, № 1 (2870) (1 січ.) – 152;
1958, № 1 (2974) (1 січ.) – 152 (3125) (28 груд.);
1959, № 1 (3126) (1 січ.) – 152 (3277) (29 груд.);
1960, № 1 (3278) (1 січ.) – 153 (3430) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3440.
1438. Зоря комунізму [Текст] : орган Чигирин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Чигирин, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (3539) (1 січ.) – 106 (3644) (2 верес.) За сталінський урожай.
1956, № 1–106, 108–156 (3694) (30 груд.); 1957, № 1 (3695) (1 січ.) – 79, 81–106,
108–110, 112–154 (3848) (29 груд.);
1958, № 1 (3849) (1 січ.) – 29, 31–153 (4001) (28 груд.);
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1959, № 1 (4002) (1 січ.), 2, 4–152 (4153) (29 груд.);
1960, № 1 (4154) (1 січ.) – 155 (4306) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3404 [у газ. «За сталінський урожай»],

3441; 1958, 1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2382.
1439. Зоря комунізму [Текст] : орган Чоповиц. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Чоповичі, 1956, 1957.
Назва: 1956 № 5 (1173) (15 січ.) – 1957 № 20 (1292) (3 берез.) Сталінський клич.
1956, № 5–70, 75–104 (1272) (27 груд.);
1957, № 1 (1273) (1 січ.) – 94 (1366) (28 листоп.).
Прим.: У 1957 р. на № 94 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
Зоря комунізму. – Самовиця див. № 1401.
Зоря комунізму. – Селидівка див. № 1436.
1440. Зоря комунізму [Текст] : спец. вип. на збиранні врожаю : орган
Верхньохортиц. райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих
Запоріз. обл. – Верхня Хортиця, 1957, 1958.
1957, № 1 (29 черв.) – 3 (4 лип.);
1958, № 1 (6 лип.), 2 (17 лип.).
1441. Зоря комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Верхньохортиц. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Верхня
Хортиця, 1956.
1956, № 1 (14 лип.) – 3 (31 лип.).
1442. Зоря комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Копичин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Копичинці, 1958.
1958, № 1 (27 лют.).
1443. Зоря комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Любашів. райкому КП України
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Любашівка, 1957.
1957, № 1 (24 лип.).
1444. Зоря комунізму на збиранні кукурудзи [Текст]. – Радехів, 1960.
1960, № 1 (19 верес.) – 4 (4 жовт.).
1445. Зоря перемоги [Текст] : орган Більшовців. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Більшовці, 1956–1960.
1956, № 1 (958) (1 січ.) – 18, 20–31, 33–138 (1095) (30 груд.);
1957, № 1 (1096) (1 січ.) – 153 (1249) (29 груд.);
1958, № 1 (1250) (1 січ.) – 81, 83–153 (1362) (28 груд.);
1959, № 1 (1363) (1 січ.) – 15, 17, 20–26, 29–41, 44–62, 66–84, 86–141, 143–154 (1556)

(29 груд.);
1960, № 1 (1557) (1 січ.) – 131, 133–154 (1710) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3442.
1446. Зоря перемоги [Текст] : орган Семенів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Полтав. обл. – Семенівка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2908) (1 січ.) – 60 (2967) (26 лип.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–85, 87–101, 103, 104 (3011) (27 груд.); 1957, № 1 (3012) (1 січ.) – 104
(3415) (29 груд.); 1958, № 1 (3416) (1 січ.) – 154 (3569) (31 груд.); 1959, № 1
(3570) (1 січ.) – 153 (3722) (29 груд.); 1960, № 1 (3723) (1 січ.) – 9, 11–154
(3876) (29 груд.). Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3443.
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1447. Зоря Полтавщини [Текст] : орган Полтав. обкому і міськкому Комуніст.
партії України, облради і міськради депутатів трудящих. – Полтава, 1956–1960.
1956, № 1 (7424) (1 січ.) – 42, 44–192, 194–251 (7625) (26 груд.);
1957, № 1 (7679) (1 січ.) – 86, 88–257 (7234) (31 груд.);
1958, № 1 (7235) (1 січ.) – 255 (8188) (31 груд.);
1959, № 1 (8189) (1 січ.) – 256 (8444) (30 груд.);
1960, № 1 (8445) (1 січ.) – 256 (8700) (30 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3444.
1448. Ильичевец [Текст] : листовка : орган парт. ком., завкома профсоюза и упр.
Жданов. Ордена Ленина металлург. з-да им. Ильича. – Жданов, 1958.
1958, [б. N.] (11 окт.).
1449. Ильичевец [Текст] : орган парт. ком., завкома профсоюза и упр. Жданов.
Ордена Ленина металлург. з-да им. Ильича. – Жданов, 1957–1960.
1957, № 97 (4043) (23 нояб.) – 108 (4055) (31 дек.);
1958, № 3 (4058) (11 янв.) – 84, 86, 88–104 (4159) (27 дек.);
1959, № 1 (4161) (3 янв.) – 104 (4264) (31 дек.).
Дод.: 1958 Ильичевец : листовка див. № 1448; 1958–1960 Литературная страница
див. № 3143; 1958–1960 Техническая страница див. № 5392.
1450. Ильичевец [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и шахтоупр. им. Ильича,
треста «Кадиевуголь». – Кадиевка, 1956–1960.
Періодичн.: 1957 №1 (137) (1 янв.) – 1959 № 104 (3025) (30 дек.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1 (68) (1 янв.) – 17, 19, 21–26, 28-69 (136) (29 дек.);
1957, № 1–13, 15–52, 54–63, 65–104 (240) (28 дек.);
1958, № 1 (241) (1 янв.) – 26, 28–59, 61–67, 72, 75–80, 82–91 (2917) (12 нояб.);
1959, № 1 (2932) (3 янв.) – 46, 48–54, 56–66, 69–102, 104; 1 (3026) (30 дек.);
1960, № 2 (3027) (9 янв.) – 11, 13–44, 46–61 (3086) (31 дек.).
1451. Инженер-экономист [Текст] : орган дирекции, парт., комсомол. и профсоюз.
орг. Харьков. инженер.-экон. ин-та. – Харьков, 1957.
1957, [б. N.] (нояб.).
1452. Информационный бюллетень треста «Укруглегеология» [Текст]. –
Днепропетровск, 1958.
1958, № 4 (1 февр.).
1453. Искра [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза им. Шевченка
Староказац. р-на Одес. обл. – Адамовка, 1958–1960.
1958, № 6 (4 июля) – 8 (31 июля);
1959, № 9 (22) (28 авг.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (14) (26 февр.) – 4 (17) (1 мая) (у вал. нумерації є помилки).
1454. Іванківський механізатор [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції
Іванків. МТС Київ. обл. – Іванків, 1958.
1958, № 1 (14) (20 лют.) – 6 (19) (30 черв.).
1455. Ізюмський паровозоремонтник [Текст] : орган парт. ком., дирекції, завкому
профспілки, ком. ЛКСМУ Ізюм. паровозоремонт. з-ду. – Ізюм, 1957–1960. – Газ.
виходить щотижня.
1957, № 1 (2 серп.) – 21 (31 груд.);
1958, № 1 (22) (4 січ.) – 53 (1459) (31 груд.);
1959, № 1 (1460) (10 січ.) – 44, 46, 47, 51 (1509) (18 груд.);
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1960, № 1 (1512) (8 січ.) – 52 (1563) (30 груд.).
1456. Іллічовець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Заповіти Ілліча»
Червоноарм. р-ну Ровен. обл. – [Немирівка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (25 лип.) – 1958 № 2 (10 черв.) орган парт. орг., правління артілі
«Заповіт Ілліча» Немирів. і Бугаїв. сільрад Червоноарм. р-ну Ровен. обл.
1957, № 6;
1958, № 1 (15 квіт.) – 2 (вал. нумерація відсутня);
1959, № 9 (20) (7 листоп.);
1960, № 2 (23) (5 квіт.) – 3, 6–7 (28) (18 груд.).
1457. Іллічовка [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Ілліча
Бубнівська Слобідка [Гельмязів. р-ну Черкас. обл.]. – Бубнівська Слобідка, 1957–
1960.
1957, № 3 (12 груд.);
1958, № 5 (9) (5 берез.) – 6, 8–10, 12–23 (27) (31 груд.);
1959, № 1 (28) (13 січ.), 3, 5–7, 9–13 (39) (14 груд.); 1960,
№ 1 (40) (1 січ.) – 17 (56) (26 листоп.).
1458. Іллічовка [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Ілліча Драбів. р-ну Черкас. обл. – Білоусівка, 1959, 1960.
1959, № 7 (18 черв.) – 20 (31 груд.);
1960, № 1 (21) (11 січ.) – 19 (39) (7 листоп.).
1459. Інженер-машинобудівник [Текст] : орган партбюро, ком. ЛКСМУ,
профкому, місцевкому і дирекції Запоріз. машинобудів. ін-ту. – Запоріжжя, 1960. –
Газ. виходить раз на тиждень.
1960, № 1 (8 берез.) – 35 (29 груд.).
1460. Інформаційний бюлетень [Текст] : спец. вип. Верхньо-Рогачиц. райкому
КП України та виконкому райради депутатів трудящих. – Верхній Рогачик, 1957.
1957, № 1 (5 лип.).
1461. Іскра [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Іскра» Березів. р-ну
[Одес. обл.]. – Ряснопіль, 1958–1960.
Періодичн.: 1959 № 1 (2) (28 січ.) – 6 (7) (18 квіт.) виходить двічі на міс.
1958, № 1 (31 трав.); 1959, № 1–21 (22) (16 груд.);
1960, № 1 (23) (28 січ.) – 4, 6–7 (29) (27 трав.).
1462. Іскра [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «40 років Жовтня»
Червоноарм. р-ну [Запоріз. обл.]. – [Новогупалівка], 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (30 груд.) – 1957 № 15 (16) (26 жовт.) орган парторганізації і
правління сільгоспартілі ім. Будьонного Червоноарм. р-ну і Ново-Гупалів. сільради
депутатів трудящих Червоноарм. р-ну; 1957 № 16 (17) (25 листоп.) – 18 (19) (31 груд.)
орган парторганізації, правління сільгоспартілі «40 років Жовтня» і Ново-Гупалів.
сільради депутатів трудящих Червоноарм. р-ну.
1956, № 1;
1957, № 2 (3) (5 лют.), 4–18;
1958, № 1 (20) (16 січ.), 3–19 (38) (31 груд.); 1959,
№ 1 (40) (27 січ.) – 6, 8–13 (52) (31 груд.); 1960, №
1 (53) (22 січ.), 2, 4–17 (69) (30 груд.).
1463. Іскра [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Росія» та
сільради с. Яришів Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Яришів, 1959, 1960.
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1959, № 1 (10 серп.) – 10 (31 груд.);
1960, № 1 (11) (18 січ.) – 17 (27) (15 листоп.).
1464. Іскра [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова Хуст.
р-ну. – Велятин, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.) – 4 (25 груд.);
1958, № 1 (5) (10 січ.) – 13, 15–20 (24) (25 листоп.);
1959, № 1 (26) (2 лют.) – 15 (40) (23 груд.);
1960, № 1 (41) (4 січ.) – 7, 9–15 (55) (13 груд.).
1465. Іскра [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Іскра»
Страбичово [Мукачів. р-ну Закарпат. обл.]. – Страбичово, 1957–1959.
1957, № 1 (7 листоп.); 1958, № 2 (6 берез.), 4–7 (7 листоп.);
1959, № 1 (8) (14 квіт.) – 4 (11) (7 листоп.).
1466. Іскровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Іскра»
Ананьїв. р-ну. – Новоолександрівка, 1959, 1960.
1959, № 3 (25 листоп.) – 4 (31 груд.);
1960, № 1 (4) (30 січ.) – 4 (7) (30 трав.).
1467. К новым победам [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 12. – Дзержинск, 1957–1960. – Газ. выходит один раз в неделю.
1957, № 36 (12 окт.), 38, 40–43, 44–46 (28 дек.);
1958, № 1 (47) (4 янв.), 2, 4–51 (97) (25 дек.);
1959, № 1 (98) (1 янв.) – 52 (149) (25 дек.);
1960, № 1 (150) (1 янв.) – 11, 13–52 (202) (30 дек.).
1468. Кадиевский коксовик [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции
Кадиев. коксохим. з-да. – Кадиевка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (30 авг.) орган парт. бюро, завод. ком. профсоюза и дирекции
Кадиев. з-да.
1956, № 1–18 (30 дек.);
1957, № 1 (19) (3 янв.) – 49 (67) (5 дек.);
1958, № 1 (71) (1 янв.) – 21, 23–49 (119) (4 дек.);
1959, № 1 (123) (1 янв.) – 23, 25–52 (174) (25 дек.);
1960, № 1 (175) (1 янв.) – 14, 16–53 (2070 (30 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3144; 1957–1960 Техническая страница
див. № 5393.
1469. Кадиевский рабочий [Текст] : орган Кадиев. горкома Коммунист. партии
Украины и горсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Кадиевка, 1956–1958, 1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (5563) (1 янв.) – 31 (5804) (7 марта) орган Кадиев. горкома
Коммунист. партии Украины и горсовета депутатов трудящихся Ворошиловград. обл.
1956, № 1–140, 142–156 (5717) (30 дек.);
1957, № 1 (5718) (1 янв.) – 91, 93–138, 140–156 (5773) (29 дек.);
1958, № 1 (5774) (1 янв.) – 27, 29–55, 57–85, 87–92, 94–121, 123–136, 138–156 (5929)

(28 дек.);
1960, № 1 (6086) (1 янв.) – 156 (6241) (29 дек.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Литературная страница див. № 3145.
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1470. Кадри металургії [Текст] : орган дирекції, парткому, ком. комсомолу та
профкому Дніпропетр. Ордена Трудового Червоного Прапора металург. ін-ту. –
Дніпропетровськ, 1956–1960.
1956, № 1 (15 верес.) – 15 (30 груд.);
1957, № 1 (16) (12 січ.) – 22, 24, 25, 27–36 (51) (31 груд.);
1958, № 1 (52) (11 січ.) – 14, 16–36 (87) (31 груд.);
1959, № 1 (88) (9 січ.) – 38 (125) (31 груд.);
1960, № 1 (126) (43 (609) (31 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3455.
1471. Калінінець [Текст] : орган парт. і профспілк. орг., дирекції радгоспу
«Калініносельський» Калінін. р-ну Херсон. обл. – Калінінське, 1957, 1958.
1957, № 1 (6 лип.) – 5 (7 листоп.);
1958, № 6 (14 січ.), 9–14 (30 трав.) (нумерація тільки вал.).
Прим.: У червні 1958 р. Калінінський район ліквідовано.
1472. Калінінець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Калініна та
виконкому Куликів. сільради Полтав. р-ну [Полтав. обл.]. – Куликове, 1958–1960.
1958, № 2 (22 лют.) – 21, 24–28 (20 груд.);
1959, № 1 (29) (1 січ.), 3–6, 8–32 (59) (19 груд.);
1960, № 1 (60) (1 січ.) – 3, 5–30 (91) (14 груд.).
1473. Калінінець [Текст] : орган парткому і правління колгоспу ім. Калініна
Старобіл. р-ну Луган. обл. – Лиман, 1960.
1960, № 1 (1 січ.) – 3, 9–17, 19–39 (25 груд.).
1474. Калінінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна
Велика Снітинка Фастів. р-ну. – Велика Снітинка, 1957–1960.
1957, № 6 (28 лют.) – 36 (25 груд.); 1958, № 1 (37) (1 січ.), 2, 4–
19, 21–32 (68) (27 груд.);
1959, № 1 (69) (3 січ.) – 3, 3а, 4, 7, 9–12, 14, 16–24 (92) (24 груд.);
1960, № 1 (93) (1 січ.) – 5 (97) (3 берез.).
1475. Калінінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна
Руда Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. – Руда, 1959, 1960.
Періодичн.: 1959 № 1 (31 січ.) – 1960 № 4 (12 квіт.) виходить тричі на міс.
1959, № 1–15 (7 листоп.);
1960, № 1 (1 січ.) – 12 (31 груд.).
1476. Калінінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна
Цвіклівці Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. – Цвіклівці, 1957, 1958. –
Виходить тричі на міс.
1957, № 1 (2) (6 січ.) – 2, 4–5, 7–13, 15–17 (7 листоп.); 1958,
№ 1 (14 січ.) – 9 (1 трав.) (вал. нумерація відсутня).
1477. Калінінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Калініна

Прибірськ Іванків. р-ну Київ. обл. – Прибірськ, 1959, 1960.
1959, № 1 (23 жовт.) – 4–5 (27 груд.);
1960, № 1 (10) (1 лют.) – 15 (20) (29 груд.).
1478. Каля ленинист [Текст] : органул комитетулуй районал ал ПК дин Украина
ши Советулуй районал Сторожинец де депутаць ай оаменилор мунчий режиуня
Чернэуць. – Сторожинець, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (2 июние) – 1958 № 152 (1794) (28 деч.) органул комитетулуй
районал ал ПК ал Украиней ши ал Советулуй районал Сторожинец ал депутацилор
трудиторилор режиуня Чернэуць. – Мова вид.: молдав. 1957, № 1, 2, 57–72, 74–131,
133–152 (1642) (29 деч.);
1958, № 1 (1643) (1 ян.) – 15, 17, 18, 20–115, 117, 118, 120–152;
1959, № 1 (1795) (1 ян.) – 71, 73–93, 95–152 (1946) (29 деч.);
1960, № 1 (1947) (1 ян.) – 61, 63–86, 88–154 (2100) (29 деч.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] див. № 4432; 1960
Пажинэ космополистэ [комсомольська сторінка] див. № 4428.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 2856.
1479. Каля ноуэ [Текст] : листівка : органул комитетулуй районал ал ПК дин
Украина ши ал Советулуй районал Глыбока де депутаць ай оаменилор мунчий
режиуня Чернэуць. – Глибока, 1959.
1959, [б. N.] (10 апр.).
1480. Каля ноуэ [Текст] : органул комитетулуй районал ал ПК дин Украина ши ал
Советулуй районал Глыбока де депутаць ай оаменилор мунчий режиуня Чернэуць. –
Глибока, 1957–1960. – Мова вид.: молдав.
1957, № 47 (1358) (2 июние) – 104 (1416) (25 дечемб.);
1958, № 1 (1417) (1 януар.) – 9, 11–119 (1535) (28 дечемб.);
1959, № 1 (1536) (1 януар.) – 153 (1688) (29 дечемб.);
1960, № 1 (1689) (1 януар.) – 98, 100–110, 112–121, 123–152 (1842) (29 дечемб.).
Дод.: 1959 Каля ноуэ : листівка див. № 1479; 1960 Пажинэ литерарэ [літературна
сторінка] див. № 4433.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 4398.
1481. Кам’янський машинобудівник [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та
дирекції Кам’ян. машинобудів. з-ду. – Кам’янка, 1957, 1958, 1960. – Газ. виходить
тричі на міс.
Назва: 1957 № 1 (3 жовт.) – 1958 № 36 (44) (31 груд.) Машинобудівник.
1957, № 1–8 (23 груд.);
1958, [б. N.] [б. д.] – 36;
1960, № 1 (81) (15 січ.) – 18, 20–36 (116) (31 груд.).
1482. Канатка [Текст] : орган парткому, дирекції та завкомів ЛКСМ і профспілки
Харків. канат. з-ду. – Харків, 1956–1960. – Газ. виходить щотижднево.
Підзаг.: 1956 № 1 (3275) (1 січ.) – 1958 № 43 (3425) (25 жовт.) орган партбюро,
дирекції та завкому Харків. канат. з-ду.
1956, № 1–35, 37–49 (3323) (20 груд.);
1957, № 1 (3324) (1 січ.) – 49 (3872) (24 груд.);
1958, № 1 (3873) (1 січ.) – 51 (3433) (20 груд.);
1959, № 1 (3434) (1 січ.) – 51 (3483) (26 груд.);
1960, № 1 (3484) (1 січ.) – 53 (1335) (31 груд.).
Дод.: 1957–1959 Технічна сторінка див. № 5514; 1958–1960 Літературна сторінка
див. № 3456.
1483. Канатник [Текст] : орган партбюро, дирекції, завкому профспілки та ком.
ЛКСМУ Одес. з-ду стальних і прядив’яних канатів. – Одеса, 1957–1960.
1957, № 1 (5 листоп.) – 3, 6–8 (25 груд.);
1958, № 1 (9) (1 січ.) – 52 (60) (24 груд.);
1959, № 1 (61) (1 січ.) – 52 (112) (31 груд.);
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1960, № 1 (113) (5 січ.) – 10, 12–52 (164) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Технічна сторінка див. № 5515.
1484. Карпатська правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Л. Кобилиці та виконкому сільради с. Сергії [Путил. р-ну Чернівец. обл.]. – Сергії,
1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.), 3–4 (23 черв.);
1958, № 8 (30 квіт.) (у валовій нумерації є помилки);
1959, № 1 (22) (30 черв.) – 6 (16 груд.) (у валовій нумерації є помилки); 1960, №
1 (22) (29 лют.) – 3 (24) (15 квіт.) (у валовій нумерації є помилки). Керченский
рабочий. – Керчь див. № 1200.
1485. Київська правда [Текст] : орган Київ. обкому і міськком. Комуніст. партії
України, облради та міськради депутатів трудящих. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (9174) (1 січ.) – 256 (9429) (30 груд.);
1957, № 1 (9430) (1 січ.) – 257 (9686) (31 груд.);
1958, № 1 (9687) (1 січ.) – 258 (9944) (31 груд.);
1959, № 1 (9945) (1 січ.) – 255 (10199) (30 груд.);
1960, № 1 (10200) (1 січ.) – 257 (10456) (30 груд.).
1486. Київський будівельник [Текст] : орган Головкиївбуду та обкому
профспілки працівників буд-ва і пром-сті буд. матеріалів. – Київ, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (12 серп.) – 1957 № 41 (60) (24 жовт.) орган Головкиївбуду та
обкому профспілки працівників буд-ва.
1956, № 1–19 (30 груд.);
1957, № 1 (20) (11 січ.) – 50 (69) (30 груд.);
1958, № 1 (70) (9 січ.) – 52 (121) (30 груд.);
1959, № 1 (122) (8 січ.) – 52 (173) (31 груд.);
1960, № 1 (174) (7 січ.) – 52 (225) (30 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3457; 1957–1960 Технічна сторінка
див. № 5516.
1487. Київський взуттьовик [Текст] : орган парткому, фабкому, ком. комсомолу
та дирекції Київ. 4 взут. ф-ки ім. Х-річчя ЛКСМУ. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (16 серп.) –7, 9–20 (30 груд.);
1957, № 1 (21) (3 січ.) – 51 (71) (24 груд.);
1958, № 1 (72) (1 січ.) – 53 (124) (30 груд.);
1959, № 1 (928) (6 січ.) – 52 (979) (29 груд.);
1960, № 1 (980) (5 січ.) – 92 (1071) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5517; 1957 Літературна сторінка див.
№ 3458.
1488. Київський електротранспорт [Текст] : орган трамвайно-тролейбус. упр.,
парт. орг. та обкому профспілки працівників місц. пром-сті і комун. госп-ва. – Київ,
1958–1960.
1958, № 1–47 (30 груд.);
1959, № 1 (48) (6 січ.) – 34, 36–52 (867) (30 груд.) (вал. нумерація змінювалася);
1960, № 1 (868) (6 січ.) – 92 (959) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5518.
1489. Київський кінотиждень [Текст] : бюл. : видається Пресбюро ІІ Всесоюз.
кінофестивалю, Упр. культури виконкому Київ. міськради депутатів трудящих, від.
кінофікації та кінопрокату Київ. облас. Упр. культури та облпрофрадою. – Київ, 1959.
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1959, № 1 (43) (11 квіт.) – 13 (55) (26 квіт.).
1490. Київський кінотиждень [Текст] : видається Упр. культури виконкому Київ.
міськради депутатів трудящих, від. кінофікації та кінопрокату Київ. обл. Упр.
культури та облпрофрадою. – Київ, 1958–1960. – Тижневик.
Підзаг.: 1958 № 1 (16-22 черв.) – 1959 № 1 (29) (3 січ.) – видається Упр. культури
виконкому Київ. міськради депутатів трудящих та Київ. обл. конторою по прокату
кінофільмів.
1958, № 1–7, 9–28 (29 груд.);
1959, № 1–13, 28–62 (90) (31 груд.);
1960, № 1 (91) (9 січ.) – 52 (142) (31 груд.).
Дод.: 1959 Київський кінотиждень : бюл. див. № 1489.
1491. Київський комсомолець [Текст] : орган Київ. обкому. та міськкому
ЛКСМУ. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (1 лип.) – 79 (30 груд.);
1957, № 1 (80) (1 січ.) – 154 (235) (29 груд.);
1958, № 1 (236) (1 січ.) – 157 (391) (28 груд.);
1959, № 1 (392) (1 січ.) – 154 (545) (30 груд.);
1960, № 1 (546) (1 січ.) – 156 (701) (30 груд.).
1492. Кировец [Текст] : дод. : орган парт., профсоюз. орг. и упр. Ордена Трудового
Красного Знамени шахты № 22 им. Кирова треста «Кировуголь». – Кадиевка, 1957.
1957, [б. N.] (20 січ.).
1493. Кировец [Текст] : орган Киров. райкома Коммунист. партии Украины и
райсовета депутатов трудящихся [Крым. обл.]. – Кировское, 1956–1960.
1956, № 1 (2297) (1 янв.) – 104 (2400) (27 дек.);
1957, № 1 (2401) (1 янв.) – 104 (2504) (25 дек.);
1958, № 1 (2505) (1 янв.) – 32, 34–40, 42–118 (2622) (28 дек.);
1959, № 1 (2623) (1 янв.) – 81, 83–100, 102, 104–125, 127–155 (2777) (29 дек.);
1960, № 1 (2778) (1 янв.) – 153 (2930) (29 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3148.
1494. Кировец [Текст] : орган парт. ком., завкома профсоюза и упр. з-да им. С. М.
Кирова. – Макеевка, 1956–1960.
1956, № 1 (4432) (4 янв.) – 102 (4533) (30 дек.);
1957, № 1 (4534) (5 янв.) – 101 (4634) (28 дек.);
1958, № 1 (435) (1 янв.) – 65, 67–102 (4636) (30 дек.);
1959, № 1 (4637) (7 янв.) – 101 (4745) (30 дек.);
1960, № 1 (4746) (6 янв.) – 101 (4851) (31 дек.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Техническая страница див. № 5395; 1957 спец. вып. див.
1504; 1960 Литературная страница див. № 3149.
1495. Кировец [Текст] : орган парт. орг. и правления колхоза им. Кирова Арцыз.
р-на Одес. обл. – Арцыз, 1958.
1958, № 1 (20 мая) – 7, 9–14 (12 дек.).
1496. Кировец [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции совхоза им.
Кирова Измаил. р-на Одес. обл. – Кислица, 1959.
1959, № 14 (23) (31 окт.) – 15 (24) (7 нояб.).
1497. Кировец [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и дирекции совхоза им.
Кирова Первомайс. р-на Крым. обл. – Первомайское, 1957, 1958.
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1957, № 1 (21 мая) – 13 (28 нояб.);
1958, № 1 (14) (1 янв.) – 5 (18) (1 мая).
1498. Кировец [Текст] : орган парт., профсоюз. орг. и упр. Ордена Трудового
Красного Знамени шахты № 22 им. Кирова треста «Кировуголь». – Кадиевка, 1956–
1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (68) (5 янв.) – 52 (119) (31 дек.) орган парт., профсоюз. орг.
упр. Ордена Трудового Красного Знамени шахты № 22-6 им. Кирова треста
«Кировуголь».
1956, № 1–17, 19–22, 24–52;
1957, № 1 (120) (3 янв.) – 9, 11–52 (171) (31 дек.);
1958, № 1 (172) (3 янв.) – 30, 32–36, 38–45, 47–50, 52 (223) (26 дек.);
1959, № 1 (2240 (1 янв.) – 23, 25–27, 29–52 (275) (25 дек.); 1960, № 1
(276) (1 янв.) – 53 (328) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1959 Литературная страница див. № 3147; 1957 Кировец : дод. див. №
1492.
1499. Кировец [Текст] : орган парткома, дирекции, ком. ЛКСМУ, профкома и
месткома Харьков. ин-та инж. ж.-д. транспорта им. С. М. Кирова. – Харьков, 1956–
1960. – Выходит еженедельно.
1956, № 1 (489) (7 янв.) – 31, 33–37, 39–41 (529) (30 дек.);
1957, № 1 (530) (7 янв.) – 41 (570) (31 дек.); 1958, № 1 (571)
(8 янв.) – 41 (611) (31 дек.); 1959, № 1 (612) (10 янв.) – 42
(653) (31 дек.); 1960, № 1 (654) (9 янв.) – 39, 41–45 (698) (31
дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3150.
1500. Кировец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Кирова,
Мелитоп. р-на. – Вознесенка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 мая) – 2, 4–13 (25 дек.);
1958, № 1–2 (14–15) (8 февр.) – 22 (33) (31 дек.);
1959, № 2–3 (35–36) (4 февр.) – 7, 12–13, 15–23–24 (55 – 56) (31 дек.);
1960, № 1–4, 6–19, 21–22, 24 (у нумерації є помилки).
1501. Кировец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Кирова
Старо-Бешев. р-на Сталин. обл. – Старобешево, 1957–1960.
1957, № 1 (26 янв.) – 20, 22–27 (15 дек.); 1958, № 1
(28) (7 янв.) – 27 (54) (31 дек.); 1959, № 9 (63) (11
апр.), 21–29, 31 (84) (31 дек.); 1960, № 1 (85) (15
янв.) – 23 (107) (29 дек.).
1502. Кировец [Текст] : орган правления и парторганизации колхоза им. Кирова
Ананьев. р-на. – Долинское, 1958–1960.
1958, № 1 (21 июня) – 10 (30 нояб.);
1959, № 1 (12) (15 февр.) – 2, 4–5, 7–15, 17–18 (29) (28 дек.);
1960, № 1 (31) (26 янв.), 3–9 (39) (10 сент.).
1503. Кировец [Текст] : органул организацией де партид ши ал кырмуирий
колхозулуй «Киров». – [Мамалига] 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 25 (25) (23 септембрие) органул организацией де партид ши ал
кырмуирий колхозулуй «Киров», районул Новоселица, режиуня Чернэуць. – Мова
вид.: Заг., підзаг. і текст – молдав.
1959, № 25;
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1960, № 1 (26) (1 януарие).
1504. Кировец [Текст] : спец. вып. : орган парт. ком., завкома профсоюза и упр.
з-да им. С. М. Кирова. – Макеевка, 1957.
1957, [б. N.] (10 февр.).
1505. Кіровець[Текст] : листівка : орган парткому, дирекції та завкому ХТГЗ ім.
Кірова – Харків, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (8 квіт.) – [б. N.] (26 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (8 лип.).
1506. Кіровець [Текст] : орган парт. бюро, завкому профспілки та заводоупр.
дизелебудів. з-ду ім. С. К. Кірова. – Великий Токмак, 1956, 1958–1960.
1956, № 44–45 (106) (6 листоп.);
1958, № 12 (177) (22 берез.), 14–31, 33–52 (217) (31 груд.);
1959, № 1 (218) (10 січ.) – 16, 18, 19, 21, 23, 25–29, 31–52 (272) (31 груд.);
1960, № 1 (273) (8 січ.) – 8, 10–48, 50–52 (325) (30 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5519.
1507. Кіровець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління артілі ім. Кірова
Високопіл. р-ну Херсон. обл. – [Новопетрівка], 1957–1960.
1957, № 1 (25 січ.) – 8 (25 груд.);
1958, № 1 (9) (19 квіт.) – 2, 4–7 (14) (18 верес.);
1959, № 1 (15) (7 січ.) – 8 (22) (15 жовт.);
1960, № 2 (26) (11 січ.) – 9, 11–14 (38) (12 груд.).
1508. Кіровець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Кірова Горностаїв. р-ну. – Горностаївка, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 трав.) – 3 (11 черв.);
1958, № 10 (19 черв.).
1509. Кіровець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Кірова Драбів. р-ну Черкас. обл. – [Ковалівка], 1957–1960.
1957, № 14 (4 жовт.);
1958, № 6 (30 квіт.) (вал. нумерація відсутня);
1959, № 11 (30 черв.) – 23 (31 груд.) (вал. нумерація відсутня);
1960, № 1 (24) (23 січ.) – 2 (25) (31 січ.).
1510. Кіровець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління сільгоспартілі ім.
Кірова Яблунів. р-ну Чернігів. обл. – [Удайці], 1957, 1958.
1957, № 1 (13 берез.);
1958, № 1 (3) (20 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Яблунівський район ліквідовано.
1511. Кіровець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова Березів.
р-ну. – Заводівка, 1957–1959.
1957, № 1 (23 серп.) – 2 (24 верес.);
1958, № 1 (3) (6 черв.) – 4 (6 жовт.) (вал. нумерація з № 2 по № 4 відсутня);
1959, № 1 (4) (21 січ.) – 2, 4–6 (9) (21 лип.) (у вал. нумерації помилки, два № 7
за різні дати).
1512. Кіровець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова НовоВоронцов. р-ну Херсон. обл. – Нововоронцовка, 1958–1960.
1958, № 2 (14 трав.) – 14, 16 (17 груд.);
1959, № 1 (17) (1 січ.), 3–4, 6–10, 13–17 (33) (5 листоп.);
1960, № 1 (34) (28 січ.) – 15 (48) (30 берез.).
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1513. Кіровець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова с.
Василівка Біляїв. р-ну. – Василівка, 1957–1960.
1957, № 12 (18 жовт.) – 13, 16 (20 груд.);
1958, № 1 (18) (10 січ.) – 16 (33) (29 листоп.);
1959, № 1 (33) (17 січ.) – 3, 4, 20 (52) (5 груд.);
1960, № 1 (53) (19 січ.) – 3 (55) (27 берез.).
1514. Кіровець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова Херсон.
р-ну Херсон. обл. – [Чорнобаївка], 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 2, 16–21, 23 (17 груд.);
1958, № 2 (26) (12 лют.), 6–7, 10, 12–14, 18, 25–26, 28–30 (54) (17 груд.);
1959, № 1-2 (57-58) (14 січ.), 5–15, 17–24 (80) (3 листоп.);
1960, № 1 (85) (21 січ.) – 5, 7, 9–18, 20–33 (115) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
1515. Кіровець [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Кірова Чаплин.
р-ну Херсон. обл. – [Преображенка], 1957–1960.
1957, № 1 (2) (7 січ.) – 2, 5–9 (10) (8 лип.);
1958, № 1 (12) (16 квіт.) – 4 (15) (11 груд.);
1959, № 1 (16) (1 січ.) – 8 (23) (8 верес.);
1960, № 1 (24) (23 лют.) – 12 (35) (22 листоп.).
1516. Кіровець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Кірова та
Кіндратів. сільради Хотин. р-ну Сум. обл. – Кіндратівка, 1960.
1960, № 1 (3 серп.) – 3, 5–6, 9–10 (22 груд.).
1517. Кіровець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Кірова та Річан.
сільради Білопіл. р-ну Сум. обл. – [Річки], 1957–1960.
1957, № 1 (14 серп.) – 9 (13 груд.);
1958, № 1 (10) (1 січ.) – 19 (28) (19 груд.);
1959, № 1 (29) (1 січ.) – 20 (49) (26 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (50) (1 січ.) – 16, 18–20 (69) (2 груд.).
1518. Кіровець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Кірова та
сільради с. Новомиколаївка Скадов. р-ну Херсон. обл. – Новомиколаївка, 1957–1959.
1957, № 1 (5 лип.) – 9 (7 листоп.);
1958, № 1 (10) (1 січ.) – 7 (16) (28 листоп.);
1959, № 1 (17) (1 січ.) – 4 (20) (24 лип.).
1519. Кіровець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Кірова
Здолбунів. р-ну Ровен. обл. – [Тайкури], 1958–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (13 груд.) – 1959 № 3 (5) (19 трав.) орган парт. і комсомол. орг.
та правління колгоспу ім. Кірова.
1958, № 1–2 (27 груд.);
1959, № 2 (4) (22 квіт.) – 4 (6) (13 черв.);
1960, № 1 (7) (5 берез.) – 2 (8) (24 берез.).
1520. Кіровець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Кірова
Червоноокнян. р-ну Одес. обл. – Топали, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (2 серп.) – 1959 № 16 (21) (7 листоп.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Кірова Красноокнян. р-ну Одес. обл.
1957, № 5;
1959, № 1 (6) (1 берез.) – 16;
1960, № 1 (22) (22 січ.) – 8 (28) (26 груд.).
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1521. Кіровець [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції племзаводу ім.
Кірова Ново-Василів. р-ну [Запоріз. обл.]. – Нововасилівка, 1957–1960.
1957, № 1 (12 лип.) – 9 (28 груд.);
1958, № 1 (10) (19 лют.) – 3, 5–12 (21) (5 груд.);
1959, № 1 (22) (5 січ.) – 5, 7–10, 12–16, 18 (39) (31 груд.);
1960, № 1 (40) (18 лют.) – 15 (54) (23 груд.).
1522. Кіровець [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та рудоупр. ім. Кірова. –
Кривий Ріг, 1956–1960. – Газ. виходить чотири рази на міс.
1956, № 1 (8) (6 січ.) – 50 (57) (30 груд.);
1957, № 1 (58) (5 січ.) – 52 (109) (31 груд.);
1958, № 1 (110) (9 січ.) – 16, 18–51 (160) (25 груд.);
1959, № 1 (161) (1 січ.) – 47, 49–52 (212) (31 груд.);
1960, № 1 (213) (6 січ.) – 48, 50–95, 97, 98 (310) (31 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3459; 1958 Технічна сторінка див.
№ 5520.
1523. Кіровець [Текст] : орган парткому, дирекції та завкому ХТГЗ ім. Кірова. –
Харків, 1956–1960.
1956, № 1 (534) (7 січ.), 3–11, 13–20, 25–51 (585) (30 груд.);
1957, № 1 (586) (5 січ.) – 4, 6–79, 82, 84–87, 89–98 (688) (28 груд.);
1958, № 1 (689) (1 січ.) – 38, 41–52, 54, 55, 57–100 (788) (27 груд.);
1959, № 1 (789) (1 січ.) – 100 (940) (26 груд.);
1960, № 1 (942) (6 січ.) – 100, 102, 103 (1044) (31 груд.).
Дод.: 1957–1959 Технічна сторінка див. № 5521; 1958, 1959 Кіровець : листівка
див. № 1505; 1959 Літературна сторінка див. № 3460.
1524. Кіровець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова
Золочів. р-ну Харків. обл. – [Золочів], 1957–1960.
1957, № 1 (19 берез.) – 19 (31 груд.);
1958, № 1 (20) (15 квіт.) – 4, 6–8 (27) (24 верес.);
1959, № 1 (28) (23 лют.) – 5, 7–23 (50) (27 листоп.);
1960, № 1 (51) (1 січ.).
1525. Кіровець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова
Кирдани Таращан. р-ну Київ. обл. – Кирдани, 1960.
1960, № 1 (21 трав.) – 13 (17 груд.).
1526. Кіровець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова та
сільради с. Слідів Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Сліди, 1958–1960.
1958, № 1 (14 черв.) – 6 (3 груд.);
1959, № 7 (14 січ.) – 17, 19–22 (22 груд.);
1960, № 1 (23) (19 січ.) – 19 (41) (31 груд.).
1527. Кіровець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Кірова
Ширяїв. р-ну Одес. обл. – Олександрівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 верес.) – 4, 6–7 (14 груд.);
1960, № 1 (8) (1 січ.) – 17 (24) (8 груд.).
1528. Кіровець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Кірова
Дзигівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Дзигівка, 1957, 1958.
1957, № 4 (28 верес.) – 8 (28 груд.); 1958, № 1 (9) (29 січ.) – 4
(12) (19 квіт.).
Прим.: З вересня 1958 року влилася як частина у газету «За першість» див. № 1015.
209

1529. Кіровець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Кірова
Мізяківські Хутори Вінниц. обл. – Мізяківські Хутори, 1958–1960.
1958, № 1 (18) (8 січ.), 4–8, 11–14, 15, 17–21, 23 (40) (20 верес.); 1959,
№ 9 (56) (22 квіт.) – 32 (79) (30 груд.);
1960, № 1 (80) (14 січ.) – 5 (84) (6 берез.), 5 (84) (22 берез.) – 27 (106) (30 груд.).
1530. Кіровець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Кірова
сільради с. Кривотине Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Кривотин, 1959, 1960.
1959, № 1 (30 лип.) – 8 (31 груд.);
1960, № 1 (9) (18 січ.) – 20 (27) (28 груд.) (у нумерації є помилка).
1531. Кіровець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Кірова та
сільради с. Баланівки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Баланівка, 1959, 1960.
1959, № 2 (13 січ.), 3, 5, 6, 10–12, 14–16, 18–21 (19 груд.);
1960, № 1 (22) (3 січ.) – 3, 5–18 (39) (15 груд.).
1532. Кіровець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Кірова та
сільради с. Тирлівки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Тирлівка, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (16 жовт.) – 1959 № 6 (9) (8 верес.) орган первин. парт. орг.
та правління колгоспу ім. Кірова с. Тирлівка Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–4 (23 груд.);
1959, № 1 (5) – 6, 6 (2 жовт.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
1533. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Кірова
Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Пологи-Вергуни, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 15 (33) (11 черв.) – 26 (44) (6 листоп.) орган парторганізації та
правління артілі ім. Кірова с. Пологи-Вергуни Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.
1958, № 15–17, 19, 21–26;
1959, № 22 (70) (6 листоп.) – 24 (72) (26 груд.);
1960, № 1 (73) (31січ.) – 23 (95) (14 груд.).
1534. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова і
виконкому Розтоц. сільради [Вижниц. р-ну Чернівец. обл.]. – Розтоки, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (10 січ.) – 4 (10 серп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Кірова, Розтоц., Мариничів. і Петрашів. сільрад; 1959 № 2 (6) (25 лип.)
орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова.
1958, № 1–4;
1959, № 2, 4–10 (15) (8 груд.);
1960, № 1 (16) (17 січ.), 3–15, 17–21 (36) (31 груд.).
1535. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова с.
Ваганичі Городнян. р-ну Чернігів. обл. – Ваганичі, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 7 (13) (20 серп.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Кірова
Ваганиц. сільради Добрян. р-ну.
1958, № 7;
1959, № 2 (19) (21 лют.) – 3 (20) (22 серп.).
Прим.: У січні 1959 р. Добрянський район ліквідовано.
1536. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Вишківці Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Вишківці, 1957–1960.
1957, № 1 (21 берез.) – 25 (25 груд.); 1958, № 2 (25) (7 берез.) –
7 (31) (15 груд.);
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1959, № 1 (31) (24 берез.), 2, 4–18 (48) (30 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (49) (22 січ.) – 8, 11–17, 19, 20, 22–25 (73) (18 груд.).
1537. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Дзвеняче Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Дзвеняче, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
1957, № 1 (1 берез.) – 10 (18 верес.); 1958, № 1 (11) (31 січ.) – 9 (18) (7 листоп.);
1959, № 1 (19) (16 січ.) – 13 (31) (31 груд.); 1960, № 2 (33) (29 лют.) – 15 (46) (21
груд.).
1538. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Запрудка Іванків. р-ну Київ. обл. – Запрудка, 1958, 1959.
1958, № 2 (24 берез.) – 5, 7, 9 (7 листоп.);
1959, № 1 (1 січ.) – 5 (14) (8 берез.).
1539. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Ополонівка Лебедин. р-ну Сум. обл. – Ополонівка, 1959, 1960.
1959, № 6 (45) (11 черв.) – 13 (52) (7 листоп.); 1960, № 1 (53) (14
січ.) – 20 (72) (5 груд.).
1540. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Саражинці Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Саражинці, 1959, 1960.
1959, № 1 (6 лип.) – 10 (17 груд.);
1960, № 1 (11) (27 лют.) – 6, 8–15 (25) (30 груд.).
1541. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Савран. р-ну Одес. обл. – Кам’яне, 1957–1959.
1957, № 1 (1 лют.), 4–5, 7–9, 12–21 (10 груд.);
1958, № 22 (1 січ.) – 30, 32–36, 38 (20 листоп.) (нумерація продовжується з 1957 р.);
1959, № 1 (10) (1 січ.) (у вал. нумерації є помилка).
1542. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Сватів. р-ну. – Сватове, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (23 трав.) – 1958 № 10 (25) (10 верес.) орган парт., комсомол.
орг. та правління колгоспу ім. Кірова Сватів. р-ну.
1957, № 2, 13–14 (30 листоп.);
1958, № 2 (17) (2 січ.), 3, 9, 10;
1959, № 1 (28) (21 січ.), 3, 9–13, 15–19 (46) (24 листоп.);
1960, № 1 (47) (14 січ.) – 6, 8, 9 (54) (14 груд.).
1543. Кіровець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Штепів. р-ну Сум. обл. – Штепівка, 1957.
1957, № 1 (5 лют.) – 3 (1 берез.).
Прим.: У червні 1957 р. Штепівський район ліквідовано.
1544. Кіровець [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. Кірова
Нижньо-Сірогоз. р-н Херсон. обл. – [Нижні Сірогози], 1959, 1960.
1959, № 1 (20 берез.) – 9 (30 груд.);
1960, № 1 (10) (10 берез.) – 9 (32) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
1545. Кіровець [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу ім.
Кірова с. Велика Бубнівка Чорноострів. р-ну Хмельниц. обл. – Велика Бубнівка,
1959, 1960.
1959, № 1 (27 листоп.);
1960, № 1 (2) (22 січ.) – 3 (4) (3 серп.).
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1546. Кіровець [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім. Кірова
Жеребів. сільради Ананьїв. р-ну. – Жеребкове, 1957, 1958.
1957, № 1 (8 груд.);
1958, № 1 (3) (26 січ.) – 5 (7) (18 квіт.).
1547. Кіровець [Текст] : орган правління та парторганізації колгоспу ім. Кірова
Турійс. р-ну. – Бобли, 1958–1960.
1958, № 1 (19) (30 січ.) – 3, 6, 7, 10 (28) (7 верес.);
1959, № 7 (38) (16 черв.) – 12 (43) (7 листоп.);
1960, № 2 (45) (8 берез.) – 4, 6, 7 (50) (7 листоп.).
1548. Кіровоградська правда [Текст] : листівка : орган Кіровоград. обкому і
міськкому Комуніст. партії України та облради депутатів трудящих. – Кіровоград,
1956.
1956, № 8 (1 серп.), 9 (11 серп.);
1957, № 1 (19 трав.) – 7 (22 лип.).
1549. Кіровоградська правда [Текст] : орган Кіровоград. обкому і міськкому
Комуніст. партії України та облради депутатів трудящих. – Кіровоград, 1956–1960. –
Газ. виходить 5 разів на тиждень.
1956, № 1 (3593) (1 січ.) – 256 (3850) (30 груд.);
1957, № 1 (3851) (1 січ.) – 258 (4108) (31 груд.);
1958, № 1 (4109) (1 січ.) – 256 (4364) (31 груд.);
1959, № 1 (4365) (1 січ.) – 255 (4619) (30 груд.);
1960, № 1 (4620) (1 січ.) – 257 (4876) (30 груд.).
Дод.: 1956, 1957 Кіровоградська правда : листівка див. № 1548; 1956, 1958, 1960
Літературна сторінка див. № 3461; 1958 Комсомольська сторінка див. № 2313.
1550. Кіровська правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова
Барвінків. р-ну. – [Барвінкове], 1957. – Газ. виходить двічі на міс.
1957, № 1 (2) (25 січ.) – 4 (5) (15 берез.).
1551. Кіровська правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Кірова та сільради депутатів трудящих с. Поличинець Комсомол. р-ну [Вінниц. обл.].
– Поличинці, 1958–1960. – Газ. виходить двічі на міс.
1958, № 1 (23 трав.) – 6 (21 жовт.);
1959, № 1 (8) (24 лют.) – 8 (15) (2 листоп.);
1960, № 1 (16) (10 берез.) – 6 (21) (6 жовт.).
1552. Кіцманський механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Кіцман. МТС. – Кіцмань, 1957, 1958.
1957, № 10 (16 лип.) – 13, 16–18 (25 груд.);
1958, № 2 (20) (18 лют.).
1553. Книга народу [Текст] : листівка : орган партбюро, дирекції, фабкому
профспілки і ком. ЛКСМУ книжк. ф-ки ім. Фрунзе. – Харків, 1959.
1959, [б. N.] (2 січ.).
1554. Книга народу [Текст] : орган партбюро, дирекції, фабкому профспілки і ком.
ЛКСМУ книжк. ф-ки ім. Фрунзе. – Харків, 1958–1960.
1958, № 1 (8 берез.) – 42 (31 груд.);
1959, № 1 (43) (10 січ.) – 15, 17–19, 21–49 (91) (31 груд.);
1960, № 1 (92) (9 січ.) – 52 (144) (31 груд.).
Дод.: 1958 Молодіжна сторінка див. № 4254; 1959 Книга народу : листівка див.
№ 1553.
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1555. Книгу – в маси [Текст] : вид. республік. коміс. по проведенню місячника кн.
– Київ, 1957.
1957, № 2 (3 листоп.).
1556. Ковельський железнодорожник [Текст] : орган рук., узлового парткома
райпрофсожа Ковел. отд-ния. – Ковель, 1957.
1957, № 1 (22 февр.) – 3 (31 марта). Коксовик.
– Алчевск див. № 1557.
1557. Коксовик [Текст] : орган парт. ком., завод. ком. профсоюза и дирекции
Ворошилов. коксохим. з-да. – Ворошиловск, 1956–1960.
Місце вид.: 1960 № 1 (177) (8 янв.) – 25 (201) (24 июня) Алчевск.
1956, № 1 (2 авг.) – 10, 12–21 (27 дек.);
1957, № 1 (22) (3 янв.) – 51 (72) (25 дек.);
1958, № 1 (73) (9 янв.) – 41, 43–51 (123) (25 дек.);
1959, № 1 (124) (1 янв.) – 53 (176) (30 дек.);
1960, № 1–25, 27–29, 31–52 (228) (30 дек.).
Дод.: 1957–1960 Техническая страница див. № 5396.
1558. Коксовик [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и дирекции
коксохим. з-да им. Калинина. – Днепропетровск, 1957–1960.
1957, № 1 (1824) (12 янв.) – 24, 26–48 (1871) (31 дек.);
1958, № 1 (1872) (13 янв.) – 17, 19–39, 41–49 (1920) (31 дек.);
1959, № 1 (1921) (12 янв.) – 31, 33–50 (1970) (30 дек.);
1960, № 1 (1971) (7 янв.) – 50 (2020) (30 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3151.
Коксостроевец. – Макеевка див. № 663.
1559. Коксостроевец [Текст] : спец. вып. на стр-ве пятой коксовой батареи : орган
парт. орг., постройкома профсоюза и упр. строит. треста «Ясиновстрой». – Макеевка,
1958.
1958, № 1 (20 янв.) – 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24 (14 апр.).
1560. Коксостроевец [Текст] : спец. вып. на стр-ве углефабрики : орган парт. орг.,
постройкома профсоюза и упр. строит. треста «Ясиновстрой». – Макеевка, 1957.
1957, № 1 (18 июля) – 4, 6–15, 17–20, 21–27 (4 нояб.).
1561. Коксохимик [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и упр. Рутченков.
коксохим. з-да им. С. М. Кирова. – Сталино, 1957–1960. – Газ. выходит еженедельно.
1957, № 1 (969) (25 июля) – 22 (990) (31 дек.);
1958, № 1 (991) (7 янв.) – 45, 48–50 (1050) (16 дек.);
1959, № 1 (1053) (6 янв.) – 30, 32–48 (1100) (31 дек.);
1960, № 1 (1101) (5 янв.), 3, 5, 7–25, 27–30, 32–36, 38–47, 49 (1149) (30 дек.). Дод.:
1958–1960 Техническая страница див. № 5399; 1959, 1960 Литературная
страница див. № 3153.
1562. Коксохимик Макеевки [Текст] : орган парт. ком., завкома профсоюза и
заводоупр. Макеев. коксохим. з-да. – Макеевка, 1956–1960.
1956, № 1 (19 июля) – 23 (31 дек.);
1957, № 1 (24) (4 янв.) – 52 (74) (25 дек.);
1958, № 1 (75) (1 янв.) – 33, 35–53 (833) (31 дек.) (вал. нумерація змінена);
1959, № 1 (834) (7 янв.) – 52 (885) (31 дек.);
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1960, № 1 (886) (6 янв.) – 51 (936) (30 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5398; 1957 Литературная страница
див. № 3152.
1563. Коксохімік Запоріжжя [Текст] : орган парткому, завкому профспілки та
упр. Запоріз. коксохім. з-ду. – Запоріжжя, 1958–1960.
1958, № 1 (6 листоп.) – 9 (31 груд.) (вал. нумерація відсутня);
1959, № 1 (1227) (8 січ.) – 52 (1278) (31 груд.);
1960, № 1 (1279) (7 січ.), 2, 5–52 (1330) (29 груд.).
Дод.: 1959 Коксохімік Запоріжжя : спец. вип. див. № 1564; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3462; 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5522.
1564. Коксохімік Запоріжжя [Текст] : спец. вип. : орган парткому, завкому
профспілки та упр. Запоріз. коксохім. з-ду. – Запоріжжя, 1959.
1959, № 2 (28 листоп.).
1565. Колгоспна газета [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна Біловод. р-ну. – Бараниківка, 1958–1960.
1958, № 2 (3) (5 лип.), 3 (4) (31 лип.);
1959, № 2 (8) (6 серп.) – 3 (9) (8 верес.);
1960, № 1 (10) (28 січ.) – 6 (15) (17 груд.).
1566. Колгоспна зірка [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Шевченка
Сушки Гельмязів. р-ну [Черкас. обл.]. – Сушки, 1959, 1960. 1959,
№ 1 (15 берез.) – 13 (11 груд.) (у нумерації є помилки); 1960, № 1
(14) (5 січ.) – 20 (32) (22 груд.).
1567. Колгоспна зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Кірова
Плешкані [Гельмязів. р-ну Черкас. обл.]. – Плешкані, 1957–1959.
1957, № 5 (9) (8 серп.), 8 (12) (12 груд.);
1958, № 5 (17) (16 берез.) – 14 (26) (26 груд.);
1959, № 1 (27) (15 січ.).
1568. Колгоспна зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
17 вересня Червоноарм. р-ну Ровен. обл. – [Підзамче], 1959.
1959, № 15 (22) (7 листоп.).
1569. Колгоспна зірка [Текст] : орган парткому та правління колгоспу ім. Сталіна
Прядів. сільради [Царичан. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Прядівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 берез.) – 1958 № 31 (55) (31 груд.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Калініна Лисківів. сільради.
1957, № 1–23 (19 груд.);
1958, № 1 (24) (1 січ.) – 26, 29–31;
1959, № 1 (56) (14 січ.) – 6, 8–15,17 (72) (21 груд.);
1960, № 1 (73) (17 груд.), 2, 4–10, 12, 13 (85) (17 груд.).
1570. Колгоспна зірка [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
ХХ з’їзду КПРС та Бобринец. міськради. – Бобринець, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (1 трав.) – 1959 № 15 (37) (11 лип.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. ХХ з’їзду КПРС та Дубрав. сільради.
1958, № 1–5, 7–16, 18–22 (26 груд.);
1959, № 2 (24) (7 січ.) – 5, 7–10, 12–17, 22–27, 29 (51) (18 груд.);
1960, № 1 (53) (1 січ.) – 18, 21–28 (80) (19 груд.).
1571. Колгоспна зірка [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
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«1-е Травня» с. Якимівка Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Якимівка, 1957–1960.
1957, № 1 (28 лип.) – 9 (15 груд.);
1958, № 1 (9) (5 січ.) – 4, 6–16 (25) (22 груд.);
1959, № 1 (26) (2 січ.) – 15 (40) (21 груд.);
1960, № 1 (41) (9 січ.) – 12 (52) (21 груд.).
1572. Колгоспна зоря [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Ленінський
шлях» Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – Сарни, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (14 жовт.) – 1958 № 21 (26) (17 груд.) орган парт. орг. та
правління колгоспу ім. Сталіна с. Сарни Монастирищен. р-ну Черкас. обл.
1957, № 4–6 (12 груд.);
1958, № 1 (7) (1 січ.) – 6, 8–21 (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (27) (28 січ.) – 13, 16–20 (46) (24 груд.);
1960, № 1 (47) (1 січ.) – 12, 14–16 (62) (30 груд.).
1573. Колгоспна зоря [Текст] : орган парткому і правління артілі «Заповіт Ілліча»
Веселинів. р-ну. – Веселинове; Мостове, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 квіт.) – 1958 № 12 (24) (7 листоп.) орган парторганізації і
правління артілі ім. Б. Хмельницького, Мостів. р-ну.
1957, № 1–12 (13 груд.);
1958, № 1 (13) (14 лют.) – 4, 6–7, 9–10, 12;
1959, № 1 (24) (8 берез.) – 17 (40) (31 груд.);
1960, № 1 (41) (14 січ.) – 6, 8–13, 15–17, 19–20 (60) (22 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Мостівський район ліквідовано.
1574. Колгоспна зоря [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Калініна с. Пологи-Яненки Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Пологи-Яненки,
1959, 1960.
1959, № 1 (10) (8 лют.) – 9 (3 листоп.);
1960, № 2 (11) (19 лют.), 3 (12) (5 берез.).
1575. Колгоспна зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Володимирів. сільради [Томаків. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Володимирівка,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (5 берез.) – 29 (18 листоп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Хрущова Володимирів. сільради.
1957, № 5–33 (25 груд.);
1958, № 1 (15 січ.) – 20 (53) (15 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (54) (16 січ.) – 4, 6–18, 18а (70) (6 верес.) – 27 (80) (15 груд.);
1960, № 1 (81) (1 січ.) – 30 (110) (7 листоп.).
1576. Колгоспна зоря [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Чкалова Ново-Миргород. р-ну Кіровоград. обл. – Софіївка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (27) (5 черв.) – 1959 № 1 (29) (20 квіт.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Чкалова та виконкому Софіїв. сільради.
1958, № 2, 3 (28) (2 лип.);
1959, № 1, 3 (31) (28 груд.);
1960, № 1 (32) (15 січ.) – 9, 11–19 (49) (23 груд.).
1577. Колгоспна зоря [Текст] : орган Розів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Розівка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
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1956, № 2 (2198) (5 січ.) – 104 (2300) (27 груд.);
1957, № 1 (2301) (1 січ.) – 105 (23105) (29 груд.) (у вал. нумерації є помилка);
1958, № 1 (23106) (1 січ.) – 77, 79–118 (2523) (28 груд.) (у вал. нумерації є помилка);

1959, № 1 (2524) (1 січ.) – 153 (2676) (29 груд.);
1960, № 1 (2677) (1 січ.) – 50, 52–152 (2829) (24 груд.).
Дод.: 1956–1958 Колгоспна зоря : спец. вип. див. № 1578; 1956 Педагогічна
сторінка див. № 4445; 1960 Літературна сторінка див. № 3463.
1578. Колгоспна зоря [Текст] : спец. вип. : орган Розів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Розівка, 1956–1958.
1956, № 9 (27 лип.), 10, 12 (3 серп.);
1957, № 1 (2 лип.), 2, 5, 6 (верес.);
1958, № 1 (8 лип.), 2, 4, 5 (22 лип.).
Колгоспна іскра. – Глибочиця див. № 1582.
1579. Колгоспна іскра [Текст] : орган парт., комсомол. орг., правління колгоспу
ім. Сталіна та Ясинів. сільради депутатів трудящих Золочів. р-ну Львів. обл. –
Ясенівці, 1959, 1960.
1959, № 5 (11) (15 берез.), 6, 8–17, 19–21, 23, 24 (28-29) (12 груд.);
1960, № 1 (30) (1 січ.).
1580. Колгоспна іскра [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Іскра» та
виконкому Руновщан. сільради Полтав. обл. – Мар’ївка; Руновщина, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (36) (1 січ.) – 1959 № 31 (65) (12 груд.) орган парт. орг. та
правління колгоспу «Іскра» Мар’їв. сільради Полтав. р-ну.
1958, № 1–27, 30–33, 35 (20 груд.);
1959, № 1 (36) (1 січ.) – 3, 5–7, 10–23, 26–29, 31, 32 (66) (21 груд.);
1960, № 1 (67) (1 січ.) – 3, 5–22 (87) (19 груд.).
1581 Колгоспна іскра [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Щорса Ходорів. р-ну Львів. обл. – Колодруби, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (4 серп.) – 7 (5 груд.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Б. Хмельницького Ходорів. р-ну Дрогобиц. обл.
1958, № 1–7;
1959, № 1 (8) (10 берез.) – 6 (13) (31 груд.);
1960, № 1 (15) (10 трав.), 3–5, 7 (14) (5 лют.) (у вал. нумерації є помилки).
1582. Колгоспна іскра [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Будівник комунізму» с. Гадзинки Житомир. р-ну. – Гадзинка; [Березина], 1958–
1960. – Виходить 12 і 28 числа.
Підзаг.: 1958 № 1 (29 квіт.) – 1959 № 4 (20) (28 лют.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Свердлова с. Глибочиця Житомир. р-ну. – Місце вид.: 1958
1 – 1959 № 4 Глибочиця.
1958, № 1–5, 7–16 (12 груд.);
1959, № 1 (17) (12 січ.) – 14 (30) (12 груд.);
1960, № 1 (31) (28 січ.) – 18 (48) (12 груд.).
Прим.: У 1959 р. об’єднано чотири села (Березина, Глибочиця, Гадзинка, Нова
Вигода) в одну сільську раду, а колгоспи об’єднали в один колгосп «Будівник
комунізму».
1583. Колгоспна нива [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна Апостолів. р-ну. – Апостолове, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (19 черв.) – 13 (29 жовт.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Андрєєва Апостолів. р-ну.; 1957 № 14 (19 листоп.) – 1959 № 4 (57) (29
січ.) орган парторганізації і правління колгоспу «40-річчя Жовтня» Апостолів. р-ну.
1957, № 1–16 (9 груд.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 3, 6–11, 13, 15–18, 21, 23, 25, 26, 28–36 (53) (19 груд.);
1959, № 1 (54) (1 січ.) – 25, 28, 30, 31, 33–36 (89) (19 груд.);
1960, № 1 (90) (1 січ.) – 23, 25, 27 (115) (9 верес.), 27 (116) (19 верес.) – 36 (125)
(19 груд.).
1584. Колгоспна нива [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Щорса с. Дениші Житомир. р-ну. – Дениші, 1958–1960. – Газ. виходить 10 і 25 числа
щомісяця.
1958, № 1 (18 трав.) – 15 (25 груд.);
1959, № 1 (16) (10 січ.) – 17 (32) (10 груд.);
1960, № 1 (33) (25 січ.) – 18 (50) (10 груд.).
1585. Колгоспна нива [Текст] : орган Червоноарм. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Червоноармійськ, 1956–1960.

Періодичн.: 1956 № 1 (2751) (1 січ.) – 1957 № 105 (2958) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (2854) (27 груд.);
1957, № 1 (2855) (1 січ.) – 105;
1958, № 1 (2959) (1 січ.) – 90, 96–153 (3111) (28 груд.);
1959, № 1 (3112) (1 січ.) – 133, 135–152 (3263) (29 груд.);
1960, № 1 (3264) (1 січ.) – 154 (3417) (29 груд.).
Дод.: 1960 Комсомольська сторінка див. № 2314; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3464.
1586. Колгоспна перемога [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Богдана Хмельницького Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл. – Шолохове, 1957–1960.
1957, № 1 (28 лют.) – 24 (7 груд.);
1958, № 1 (25) (13 січ.) – 20, 22–34, 36–37 (60–61) (31 груд.);
1959, № 1–2 (62–63) – 7 (68) (29 трав.);
1960, № 5 (84) (20 берез.), 7 (86) (14 квіт.).
1587. Колгоспна перемога [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Победа» Софіїв. р-ну. – Петрове, 1958–1960.
1958, № 6 (23) (10 черв.) – 8, 10, 11 (28) (9 серп.);
1959, № 2 (30) (7 квіт.) – 7, 9, 10 (38) (15 груд.);
1960, № 1 (39) (1 берез.) – 6, 8–10 (48) (16 груд.).
1588. Колгоспна перемога [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Шлях Ілліча» Кудашів. сільради [Щорс. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Кудашівка, 1958,
1959.
1958, № 1 (9) (20 січ.), 3–15 (23) (23 жовт.);
1959, № 1 (24) (21 січ.) – 9 (32) (2 груд.).
1589. Колгоспна правда [Текст] : бюл. : орган Калінін. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Калінінське, 1957.
1957, [б. N.] (1 квіт.).
1590. Колгоспна правда [Текст] : вид. парт. орг. і правління колгоспу ім. XXI
партз’їзду Зачепилів. р-ну Харків. обл. – Зачепилівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (17 січ.) – 1958 № 14 (35) (19 верес.) вид. парт. орг. і правління
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колгоспу ім. 17 партз’їзду Зачепилів. р-ну Харків. обл. – Періодичн.: 1957 № 3 – 1958
14 газ. виходить двічі на міс.
1957, № 3–21 (18 листоп.);
1958, № 1 (22) (16 лют.) – 14;
1959, № 1 (37) (28 берез.) – 16 (52) (23 груд.);
1960, № 1 (53) (1 січ.) – 2, 4, 6 (58) (9 лип.) (у нумерації є помилки).
Колгоспна правда. – Витилівка див. № 1632.
1591. Колгоспна правда [Текст] : газ. парт. орг. і правління колгоспу ім. Фрунзе
Роздільнян. р-ну Одес. обл. – Старостине, 1957–1960.
1957, № 1 (27 черв.) –10 (7 листоп.);
1958, № 1 (11) (13 січ.) – 4, 6–21 (31) (30 груд.);
1959, № 1 (32) (13 січ.) – 6, 8–13, 15–16 (47) (19 груд.);
1960, № 2 (49) (18 берез.) – 6, 17 (48) (28 лют.) (у нумерації є помилки, № 17 (48)
(28 лют.) насправді є № 1).
Колгоспна правда. – Козаровичі див. № 4656.
1592. Колгоспна правда [Текст] : листівка : орган Березнегуват. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Березнегувате, 1957.
1957, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (24 квіт.).
1593. Колгоспна правда [Текст] : листівка : орган Савин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Савинці, 1957–1959.
1957, [б. N.] (14 берез.), [б. N.] (3 жовт.);
1958, [б. N.] (29 серп.) – [б. N.] (12 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 лют.) – [б. N.] (3 черв.) [3 вип.].
1594. Колгоспна правда [Текст] : орган Андріїв. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Андріївка, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1226) (1 січ.) – 47, 49–70, 72–104 (1329) (27 груд.);
1957, № 1 (1330) (1 січ.) – 105 (1434) (29 груд.);
1958, № 1 (1435) (1 січ.) – 23, 25–114 (1548) (28 груд.);
1959, № 1 (1549) (1 січ.) – 152 (1700) (29 груд.);
1960, № 1 (1701) (1 січ.) – 153 (1853) (29 груд.).
Дод.: 1956–1958 Колгоспна правда : спец. вип. по підготовці до збирання врожаю
див. № 1770.
1595. Колгоспна правда [Текст] : орган Березнегуват. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Березнегувате, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1029) (1 січ.) – 103 (1131) (27 груд.) Комунар.
1956, № 1–103;
1957, № 1 (1132) (1 січ.) – 103 (1234) (29 груд.);
1958, № 1 (1235) (1 січ.) –153 (1387) (28 груд.);
1959, № 1 (2446) (1 січ.) – 93, 95–155 (2699) (29 груд.);
1960, № 1 (2700) (1 січ.) – 122, 125, 128, 131–135, 137–154 (2853) (29 груд.).
Дод.: 1957 Колгоспна правда : листівка див. № 1592; 1958 Колгоспна правда :
спец. вип. див. № 1767; 1958-1960 Літературна сторінка див. № 3465.
1596. Колгоспна правда [Текст] : орган Брусилів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Брусилів, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
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1956, № 1 (2805) (1 січ.) – 104 (2908) (30 груд.);
1957, № 1 (2909) (1 січ.) – 105(3013) (29 груд.);
1958, № 1 (3014) (1 січ.) – 155 (3168) (31 груд.);
1959, № 1 (3169) (1 січ.) – 153 (3321) (29 груд.);
1960, № 1 (3322) (1 січ.) – 155 (3476) (29 груд.).
Дод.: 1960 Комсомольська сторінка див. № 2315; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3466.
1597. Колгоспна правда [Текст] : орган Дашів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Дашів, 1956–1958.
1956, № 1 (2285) (1 січ.) – 104 (2388) (27 груд.);
1957, № 1 (2389) (1 січ.) – 15, 17–104 (2492) (29 груд.);
1958, № 1 (2493) (1 січ.) – 115 (2608) (28 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3467; 1957 Спец. вип. редакції газ.
«Колгоспна правда» і Кам’яногірського цукрокомбінату Дашів. р-ну Вінниц. обл.
на вивезенні цукр. буряків див. № 5265; 1958 Комсомольська сторінка див. № 2316.
Прим.: У 1959 р. на № 11 (2619) від 25 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1598. Колгоспна правда [Текст] : орган Калінін. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Калінінське, 1956–1958.
1956, № 1 (3982) (1 січ.) – 104 (4085) (27 груд.);
1957, № 1 (4086) (1 січ.) – 104 (4190) (25 груд.);
1958, № 1 (4191) (1 січ.) – 48 (4238) (15 черв.).
Дод.: 1957 Колгоспна правда : бюл. див. № 1589.
Прим.: У 1958 р. на № 48 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1599. Колгоспна правда [Текст] : орган Краковец. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Львів. обл. – Краковець, 1956, 1957.
Назва: 1956 № 1 (1156) (1 січ.) – 71 (1226) (2 верес.) Сталінський шлях.
1956, № 1–10, 12, 42–104 (1259) (27 груд.);
1957, № 1 (1260) (1 січ.) – 3, 5–41 (1300) (19 трав.).
Прим.: У 1957 р. на № 41 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1600. Колгоспна правда [Текст] : орган Липово-Долин. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Сум. обл. – Липова Долина, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2672) (1 січ.) – 8, 10–103 (2774) (27 груд.);
1957, № 1 (2775) (1 січ.) – 104 (2878) (29 груд.);
1958, № 1 (2879) (1 січ.) – 113, 115–153 (3031) (28 груд.);
1959, № 1 (3032) (1 січ.) – 153 (3184) (29 груд.);
1960, № 1 (3185) (1 січ.) – 155 (3339) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3468.
1601. Колгоспна правда [Текст] : орган Медениц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Меденичі, 1956–1959. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1040) (1 січ.) – 79 (1118) (30 верес.) Сталінським шляхом. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1959 № 63 (1462) (31 трав.) орган Медениц. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–21, 23–97, 99–103 (1142) (27 груд.);
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1957, № 1 (1143) (1 січ.) – 33, 35–42, 44–64, 66–104 (1246) (29 груд.);
1958, № 1 (1247) (1 січ.) – 112, 114–153 (1399) (31 груд.);
1959, № 1 (1400) (1 січ.) – 114 (1513) (27 верес.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3469.
Прим.: У 1959 р. на № 115 (1514) від 29 вересня видання припинено в зв’язку
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1602. Колгоспна правда [Текст] : орган Ново-Василів. РК КП України та райради
депутатів трудящих Запоріз. обл. – Нововасилівка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (2951) (1 січ.) – 28, 30–103 (3053) (22 груд.);
1957, № 1 (3055) (1 січ.) – 104 (3158) (25 груд.);
1958, № 1 (3159) (1 січ.) – 15, 17–67, 69–97, 100–154 (3312) (23 груд.);
1959, № 1 (3313) (1 січ.) – 152 (3464) (29 груд.); 1960, № 1 (3465) (1 січ.)
– 65, 67–130, 132–155 (3619) (31 груд.). Дод.: 1956 Колгоспна правда :
спец. вип. див. № 1768.
1603. Колгоспна правда [Текст] : орган Ново-Світлів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Луган. обл. – Новосвітлівка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1697) (1 січ.) – 1958 № 19 (1924) (6 берез.) орган Новосвітлів.
райкому Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–3, 6–25, 27–50, 52–78, 80–99 (1796) (9 груд.); 1957, № 1
(1802) (1 січ.) – 104 (1905) (29 груд.); 1958, № 1 (1906) (1 січ.), 2,
6–9, 1179, 81–118 (2023) (28 груд.); 1959, № 1 (2024) (1 січ.) – 36,
138–154 (2177) (29 груд.); 1960, № 1 (2178) (1 січ.) – 153 (2330)
(31 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3470.
1604. Колгоспна правда [Текст] : орган Обухів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Обухів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1214) (1 січ.) – 1957 № 103 (1420) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–10, 12, 14–87, 89–104 (1317) (27 груд.);
1957, № 1 (1318) (1 січ.) – 103; 1958, № 1 (1421) (1
січ.) – 152 (1572) (28 груд.);
1959, № 1 (1573) (1 січ.) – 151 (1682) (26 груд.);
1960, № 1 (1684) (1 січ.) – 119, 121–155 (1838) (31 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3471; 1958 Молодіжна сторінка див.
№ 4255.
1605. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління артілі
ім. Калініна Високопіл. р-ну Херсон. обл. – [Новопетрівка], 1957–1960.
1957, № 1 (8 берез.), 3–5 (14 груд.);
1958, № 1 (6) (31 січ.) – 4 (8) (7 лип.);
1959, № 1 (9) (3 квіт.) – 2 (10) (5 черв.) (у вал. нумерації є помилки); 1960, № 1 (10)
(11 серп.) – 2 (11) (26 верес.) (у вал. нумерації є помилки). 1606. Колгоспна правда
[Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Зоря комунізму» Корец. р-ну. – Корець, 1957, 1958, 1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (22 берез.) – 4 (6 верес.) орган парт. й комсомол. орг. та
правління колгоспу ім. Ворошилова Корец. р-ну; 1958 № 1 (5) (6 берез.) – 6 (10) (23
груд.) орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім. Суворова Корец. р-ну.
1957, № 1, 3, 4;
1958, № 1, 3, 4, 6;
1960, № 1 (13) (1 січ.) – 2, 10–14 (13) (22 жовт.) (у вал. нумерації є помилки).
1607. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Леніна [Покров. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Андріївка, 1960.
1960, № 1 (7 листоп.) – 4 (22 груд.).
1608. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Молода гвардія» Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл. – Стрий, 1958.
1958, № 3 (1 трав.).
1609. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «40 лет Октября» Ново-Миколаїв. р-ну Запоріз. обл. – Новомиколаївка,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 берез.) – 18 (7 листоп.) орган парт. і комсомол. орг. та
правління колгоспу ім. Хрущова Ново-Миколаїв. р-ну Запоріз. обл.
1957, № 1–20 (25 груд.);
1958, № 1 (21) (23 січ.) – 12 (32) (12 листоп.);
1959, № 1 (34) (15 лют.) – 10 (43) (5 груд.);
1960, № 1 (44) (1 січ.) – 19 (62) (14 груд.).
1610. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Україна» [Криничан. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Маломихайлівка, 1958–
1960.
1958, № 1 (19 серп.) – 3–4 (31 груд.);
1959, № 1 (5) (31 січ.) – 11, 13, 14 (18) (20 груд.);
1960, № 1 (19) (1 січ.), 2, 4 (22) (25 трав.).
1611. Колгоспна правда [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу
«Сталінський шлях» с. Лошнів Микулинец. р-ну. – Лошнів, 1959.
1959, № 4 (20 трав.).
1612. Колгоспна правда [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління артілі
ім. Фрунзе Ізяслав. р-ну Хмельниц. обл. – Білотин, 1957–1960.
1957, № 3 (4 квіт.), 5, 11–14, 16–18 (10 груд.);
1958, № 1 (20) (5 лют.), 3–12, 15 (34) (22 груд.);
1959, № 1 (35) (29 січ.) – 6, 8–14, 16–20 (54) (21 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (55) (20 січ.) – 9, 11–21 (75) (30 груд.).
1613. Колгоспна правда [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Калініна Лозно-Олександрів. р-ну Ворошиловград. обл. –
Лозноолександрівка, 1957.
1957, № 1 (26 трав.), 2 (6 серп.).
1614. Колгоспна правда [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Кірова Дубров. р-ну Ровен. обл. – [Колки], 1958, 1959.
1958, № 1 (1) (24 січ.) – 2, 4–6, 8, 9 (10 груд.);
1959, № 1 (10) (1 січ.), 3, 4, 6–13 (22) (15 груд.).
1615. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Калініна та Мокіїв. сільради Гриців. р-ну. – [Мокіївці], 1959.
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1959, № 5 (18) (30 берез.).
1616. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Кірова
Летичів. р-ну Хмельниц. обл. – [Козачки], 1957, 1958.
1957, № 4 (1 жовт.) – 5, 7 (27 листоп.);
1958, № 5 (12) (6 серп.), 8 (15) (27 листоп.).
1617. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Березів. р-ну [Одес. обл.]. – Березівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (5 черв.) – 5 (21 листоп.);
1959, № 1 (6) (18 січ.) – 9 (14) (7 листоп.).
1618. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
(В-Сироватка) Красноп. р-ну. – Верхня-Сироватка, 1957.
1957, № 1 (13 січ.).
1619. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Нововоронцов. р-ну Херсон. обл. – Нововоронцовка, 1957–1960.
1957, № 1 (25 трав.) – 15 (25 груд.);
1958, № 1 (16) (1 січ.) – 20 (34) (31 груд.);
1959, № 1 (35) (31 січ.) – 10, 12–13, 15 (49) (31 груд.);
1960, № 1 (56) (13 січ.) – 18 (68) (7 листоп.).
1620. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Новотроїц. р-ну Херсон. обл. – Новотроїцьке, 1957–1960.
1957, № 1 (11 січ.) – 14, 16, 19–23 (25 груд.);
1958, № 1 (24) (1 січ.) – 18 (41) (24 груд.);
1959, № 1 (42) (1 січ.) – 10, 12–16 (57) (31 груд.);
1960, № 1 (59) (17 січ.) – 5, 7–17 (74) (22 груд.).
1621. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
та Бурдяків. сільради Скала-Поділ. р-ну Терноп. обл. – Бурдяківці, 1956.
1956, № 1 (20 листоп.) – 2 (2 груд.).
1622. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Пам’ять
Ілліча», Миколаїв. р-ну Одес. обл. – Андрієво-Іванівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (19 серп.) – 1958 № 5 (11) (2 квіт.) орган парт. орг. і правління
колгоспу «Зоря» Андрієво-Іванів. р-ну; 1958 № 6 (12) (16 квіт.) – 20 (26) (30 груд.)
орган парт. орг. і правління колгоспу «Пам’ять Ілліча» Андрієво-Іванів. р-ну.
1957, № 1–3, 5–6 (21 листоп.);
1958, № 1 (7) (12 лют.) – 18, 20;
1959, № 2 (26 лют.) – 9 (35) (23 лип.) (вал. номер на № 2 відсутній);
1960, № 1 (36) (16 берез.) – 3 (38) (15 черв.).
Прим.: У січні 1959 р. Андрієво-Іванівський район ліквідовано.
1623. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Победа»
Білчан. сільради Тростянец. р-ну Сум. обл. – [Білка], 1958, 1960.
1958, № 8 (24) (18 черв.);
1960, № 5 (50) (31 берез.) – 18 (63) (22 листоп.).
1624. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Правда»
с. Правдівка Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл. – Правдівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 12 (24 верес.) – 14–15 (7 листоп.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Хрущова с. Правдівка Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл.
1957, № 12, 14–15;
1958, № 1 (17) (20 лют.), 3–7 (23) (7 лип.);
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1959, № 1 (24) (16 січ.) – 6 (29) (20 серп.);
1960, № 2 (31) (29 січ.) – 7, 9–21 (49) (26 груд.).
1625. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Прогрес»
Клеван. р-ну Ровен. обл. – Клевань, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 12 (15) (22 квіт.) – 18 (22) (28 черв.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Маленкова Деражнян. р-ну Ровен. обл.; 1958 № 1 (23) (15 лют.) – 3 (25)
(25 лип.) орган парт. орг. і правління колгоспу «Прогрес» Деражнян. р-ну Ровен. обл.
1957, № 12–14, 18;
1958, № 1–3;
1959, № 5 (32) (30 черв.), 9, 10, 12 (39) (1 груд.);
1960, № 1 (40) (1 січ.) – 8, 10 (49) (6 серп.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У січні 1959 р. Деражнянський район ліквідовано.
1626. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Росія»
Балт. р-ну Одес. обл. – Перейма, 1957–1960.
1957, № 1 (20 лип.) – 11, 13–16 (23 груд.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 29 (45) (25 груд.);
1959, № 1 (47) (2 січ.) – 8, 10–12, 14–28 (73) (30 груд.);
1960, № 1 (74) (13 січ.) – 5, 7–23 (96) (30 груд.).
1627. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Росія»
Голопристан. р-ну Херсон. обл. – [Бехтери], 1958–1960.
1958, № 1 (5) (9 черв.) – 4 (29 листоп.);
1959, № 4 (14) (7 листоп.) – 6 (16) (26 груд.);
1960, № 1 (17) (7 листоп.) – 2 (18) (10 груд.).
1628. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. і правління Ордена Леніна
колгоспу ім. Сталіна Генічес. р-ну Херсон. обл. – Генічеськ, 1958–1960.
1958, № 16 (44) (7 черв.), 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29 (57) (8 жовт.);
1959, № 21–22 (85–86) (8 серп.), 30 (94) (29 жовт.);
1960, № 1 (101) (1січ.) – 8, 11–36 (136) (17 груд.).
1629. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Заповіт
Леніна» та сільради с. Підлиман Борів. р-ну Харків. обл. – Підлиман, 1957–1959.
1957, № 1 (17 січ.) – 2, 4–13, 15–28 (31 груд.);
1958, № 1 (29) (13 січ.) – 14, 16 (44) (1 груд.);
1959, № 1 (45) (11 лют.) – 2, 4–6 (50) (13 трав.).
1630. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Сталіна та
сільради депутатів трудящих с. Верхнячки Христинів. р-ну Черкас. обл. – Верхнячка,
1960.
1960, № 2 (64) (26 січ.) – 8 (70) (31 груд.).
1631. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Сталіна та
сільради с. Кошляки [Новосіл. р-ну Терноп. обл.]. – Кошляки, 1956, 1957.
1956, № 1 (3 груд.) – 3 (24 груд.);
1957, № 1 (4) (1 січ.), 3–8, 10–22, 24–28 (31) (25 груд.).
1632. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Федьковича
та виконкому сільради с. Лашківка [Кіцман. р-ну Чернівец. обл.]. – Лашківка, 1957–
1960.
Підзаг.: 1957 № 9 (27 лип.) – 14 (7 листоп.) орган парт. орг., правління артілі ім.
Хрущова та виконкому сільради с. Лашківка. – Місце вид.: 1957 № 9 – 1958 № 9 (26)
(5 черв.) Витилівка.
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1957, № 9–11, 13–17 (25 груд.);
1958, № 4 (21) (21 берез.) – 9, 15 (32) (5 жовт.);
1959, № 3 (37) (29 берез.) – 7 (41) (24 лип.);
1960, № 1 (43) (5 січ.) – 4 (46) (7 листоп.).
1633. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Шлях до
комунізму» та сільради депутатів трудящих с. Бабанки Уман. р-ну Черкас. обл. –
Бабанка, 1956–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1956 № 1 (12 груд.) – 2 (23 груд.) орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Шлях до комунізму»; 1957 № 3 (15 січ.) – 11 (30 серп.) орган парт. орг.,
правління колгоспу «Шлях до комунізму» і сільради с. Бабанки.
1956, № 1–2;
1957, № 3–18 (20 груд.);
1958, № 1 (19) (14 січ.) – 17 (35) (12 верес.);
1959, № 10 (52) (29 трав.) – 22 (64) (29 груд.);
1960, № 1 (65) (1 січ.) – 18 (82) (30 груд.).
Прим.: До 12 листопада 1959 р. с. Бабанка було райцентром Бабанського району.
У листопаді 1959 р. район ліквідовано.
1634. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Б.
Хмельницького Зборів. р-ну. – Зборів, 1957–1959.
1957, № 2 (19 лип.) – 3 (15 верес.);
1958, № 2 (5) (12 квіт.) – 12 (15) (25 груд.);
1959, № 1 (16) (14 берез.) – 3 (17) (21 трав.).
1635. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Димитрова Скалат. р-ну. – Скалат, 1957–1959.
1957, № 1 (2 лют.) – 8, 11 (10 груд.);
1958, № 1 (13) (24 лют.) – 3 (17) (5 лип.);
1959, № 1 (18) (31 січ.).
1636. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Калініна
та Канониц. сільради Володимир. р-ну Ровен. обл. – Каноничі, 1957, 1958.
1957, № 12 (14) (19 жовт.) – 13 (15) (7 листоп.);
1958, № 1 (16) (1 січ.).
1637. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Свердлова та Кальченків. сільради депутатів трудящих Білопіл. р-ну Сум. обл. –
[Кальченки], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (29 черв.) – 12 (15 груд.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Хрущова та Кальченків. сільради депутатів трудящих Білопіл. р-ну Сум. обл.
1957, № 1–12;
1958, № 1 (13) (1 січ.) – 16, 18 (30) (23 груд.);
1959, № 1 (31) (17 січ.) – 10, 12, 13, 16–20 (50) (18 груд.);
1960, № 1 (51) (1 січ.) – 13, 15–17 (67) (9 груд.).
1638. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Чапаєва
Скалат. р-ну. – [Клебанівка], 1959.
1959, № 1 (1 лип.), 4 (7 серп.).
1639. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Нове
життя» Скалат. р-ну. – Скалат, 1959, 1960.
1959, № 1 (8 лип.) – 3 (3 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (6) (6 січ.) – 6 (11) (5 серп.).
224

1640. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Праця» та
Стольнен. сільради Березнян. р-ну Чернігів. обл. – [Стольне], 1957–1960.
1957, № 1 (1 лют.) – 32 (31 груд.);
1958, № 1 (33) (17 січ.) – 30 (62) (23 груд.);
1959, № 1 (63) (1 січ.) – 21 (83) (19 груд.);
1960, № 1 (84) (23 січ.) – 20 (103) (4 груд.).
Прим.: У листопаді 1960 р. Березнянський район ліквідовано.
1641. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «40-річчя
Радянської України» та Березів. сільради депутатів трудящих Талалаїв. р-ну Сум. обл.
– [Береза], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 13 (11 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу ім. Хрущова та
Березів. сільради депутатів трудящих Талалаїв. р-ну Сум. обл.; 1957 № 17 (20 груд.)
орган парт. орг., правління колгоспу ім. Щорса та Березів. сільради депутатів
трудящих Талалаїв. р-ну Сум. обл.; 1958 № 1 (18) (1 січ.) орган парт. орг. колгоспу ім.
Хрущова та Березів. сільради депутатів трудящих Талалаїв. р-ну Сум. обл.
1957, № 13, 17;
1958, № 1–4 (21) (28 лют.);
1959, № 9 (48) (5 черв.) – 12, 14–20 (58) (23 груд.);
1960, № 1 (59) (22 січ.) – 6, 8–15, 17–19 (77) (18 груд.).
1642. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Україна»
Соколівка Маньків. р-ну Черкас. обл. – Соколівка, 1957–1960. – Виходить двічі на
міс.
Підзаг.: 1957 № 15 (25 жовт.) – 1958 № 27 (44) (18 жовт.) орган парт. орг., правління
колгоспу «Україна» та виконкому сільради с. Соколівка Маньків. р-ну Черкас. обл. –
Періодичн.: 1957 № 15 – 1958 № 24 (41) (22 серп.) виходить 1 раз у десятиденку.

1957, № 15, 16 (7 листоп.); 1958,
№ 2 (19) (9 січ.) – 24, 27;
1959, № 7 (55) (15 квіт.), 10, 11, 20 (69) (18 листоп.);
1960, № 1 (72) (12 січ.), 5–8, 10–19 (89) (13 груд.).
1643. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Дружба» Карлів. р-ну Полтав. обл. – Варварівка, 1959, 1960.
1959, № 9 (26 черв.) – 12 (3 верес.);
1960, № 1 (13) (20 лют.) – 7 (19) (15 жовт.).
1644. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Дружба» Мачухів. сільради Полтав. р-ну. – Мачухи, 1958–1960.
1958, № 1 (5 січ.) – 23, 26, 30–36 (23 груд.); 1959, №
1 (37) (1 січ.) – 21, 23–30 (66) (20 груд.); 1960, № 1
(67) (1 січ.) – 23 (89) (16 груд.).
1645. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Зоря
комунізму» Чутів. р-ну Полтав. обл. – [Чутове], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 квіт.) – 11 (7 листоп.) орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Хрущова Стінків. сільради Чутів. р-ну Полтав. обл.; 1957 № 12 (26 листоп.) – 1960
№ 7 (20) (9 черв.) орган парт. орг. та правління колгоспу «Зоря комунізму» Стінків.
сільради Чутів. р-ну Полтав. обл.
1957, № 1–13 (17 груд.);
1958, № 1 (14) (8 січ.) – 7 (9) (7 листоп.) (у вал. нумерації є помилки); 1959,
№ 1 (8) (30 січ.) – 6 (13) (17 груд.) (у нумерації є помилки);
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1960, № 1 (14) (5 січ.) – 15 (55) (10 груд.).
1646. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Кагановича Іванів. р-ну Херсон. обл. – Іванівка, 1957.
1957, № 7 (16 квіт.).
1647. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Карла
Маркса Комишнян. р-ну Полтав. обл. – Комишня, 1957–1960.
1957, № 1 (23 серп.) – 8, 10–13 (28 груд.);
1958, № 1 (14) (10 січ.) – 23 (38) (30 груд.);
1959, № 1 (37) (14 січ.) – 19 (55) (31 груд.);
1960, № 1 (56) (30 січ.) – 9 (64) (17 груд.).
1648. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Котовського Золотопотіц. р-ну. – Золотий Потік, 1957.
1957, № 1 (1 січ.) – 17 (18 жовт.).
1649. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Куйбишева Вовчан. р-ну [Харків. обл.]. – [Вовчанськ], 1957–1959.
1957, № 2 (8 січ.) – 6, 8–9, 12–13, 15–17, 19–26, 28, 30–34 (17 груд.);
1958, № 1 (35) (1 січ.) – 23, 26, 28–33 (67) (19 груд.);
1959, № 1 (68) (1 січ.) – 2, 5, 9, 14–20, 22–25 (93) (17 жовт.).
1650. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Орджонікідзе Лозів. р-ну Харків. обл. – Катеринівка, 1956–1960.
1956, № 1 (3 листоп.) – 3, 5 (15 груд.);
1957, № 4 (11) (26 січ.) – 5, 7, 8, 11–14, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28–32, 34–46 (53) (28 груд.);

1958, № 1 (54) (1 січ.) – 14, 16–30, 32, 34, 35, 38–39, 41–46 (98) (27 груд.);
1959, № 1 (99) (1 січ.) – 2, 9, 10, 12, 14, 15, 17–25, 27–38, 40–43, 45–50 (148) (27 груд.)

(у нумерації є помилки);
1960, № 1 (149) (1 січ.) – 19, 21–46, 48–51 (199) (24 груд.).
1651. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна

Солобківці Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл. – Солобківці, 1957–1960.
1957, № 19 (15 жовт.), 21 (7 листоп.); 1958, № 1 (25) (3 лют.) – 2, 4–6, 8–
10, 12–15 (38) (31 груд.); 1959, № 2 (40) (31 січ.) – 18 (56) (16 груд.);
1960, № 1 (57) (1 січ.) – 19 (75) (21 груд.).
1652. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Перше
Травня» с. Нова Басань Бобровиц. р-ну Чернігів. обл. – Нова Басань, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (7 листоп.) – 1958 № 3 (18) (5 серп.) орган парт. орг. та
правління колгоспу «1 Травня» Новобасан. р-ну Чернігів. обл.
1957, № 14, 15 (1 груд.);
1958, № 1 (16) (31 січ.) – 3;
1959, № 1 (19) (1 квіт.), 3 (21) (19 трав.);
1960, № 1 (1 квіт.) – 2 (14 лип.) (вал. нумерація відсутня).
Прим.: У вересні 1959 р. Новобасанський район ліквідовано.
1653. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Прогрес» Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – [Леськове], 1957–1960.
1957, № 11 (25 жовт.) – 14 (14 груд.);
1958, № 1 (16) (20 січ.) – 22 (37) (31 груд.);
1959, № 1 (38) (1 квіт.), 3, 4, 6–16 (53) (29 груд.);
1960, № 1 (54) (14 січ.) – 2, 4–12, 14–20 (73) (29 груд.).
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1654. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Україна» Млинів. р-ну Ровен. обл. – Хорупань, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 22 (26 листоп.) – 23 (19 груд.) орган парт. орг. та правління
колгоспу «Україна» (с. Хорупань) Млинів. р-ну Ровен. обл.
1957, № 22, 23;
1958 , № 1, 2, 3 (26) (15 берез.) – 8, 12–13, 15, 16 (19 груд.);
1959, № 1 (43) (1 січ.) – 2, 4–10, 15–18 (60) (22 груд.);
1960, № 1 (61) (4 лют.) – 2, 6–9, 11 (71) (7 листоп.).
1655. Колгоспна правда [Текст] : орган парт. та комсомол. орг. і правління
колгоспу «Октябрський» Великоолександрів. р-ну Херсон. обл. – [Велика
Олександрівка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (2) (1 січ.) – 13 (14) (25 лип.) орган правління, парт. орг.
колгоспу ім. Хрущова Великоолександрів. р-ну Херсон. обл.
1957, № 1–13;
1958, № 1 (19) (22 січ.) – 3, 5–10 (28) (18 груд.);
1959, № 1 (29) (1січ.) – 6, 8–11 (39) (30 листоп.);
1960, № 1 (40) (1 січ.) – 13 (52) (8 груд.).
1656. Колгоспна правда [Текст] : орган парткому і правління колгоспу ім.
з’їзду КПРС [Арбузин. р-ну Миколаїв. обл.]. – Арбузинка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 трав.) – 8, 10–12 (20 груд.); 1958, № 1 (13) (21 січ.) – 13 (25)
(31 груд.); 1959, № 2 (27) (10 квіт.) – 14 (39) (19 груд.); 1960, № 1 (40) (1
січ.), 3–5 (44) (21 лип.).
1657. Колгоспна правда [Текст] : орган парткому і правління колгоспу «Ленінська
правда» Михайлів. р-ну Запоріз. обл. – [Михайлівка], 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 25 (32) (8 жовт.);
1958, № 3 (55) (18 груд.) – 19 (53) (7 листоп.) (у поточній і валовій нумерації та
датах є помилки);
1959, № 1 (80) (7 листоп.) – 6, 8–10, 12–14, 16–31 (86) (23 груд.) (у поточній і
валовій нумерації та датах є помилки);
1960, № 1 (129) (7 листоп.) – 24, 26–36, 38–39, 41–45, 47–49 (128) (28 жовт.) (у
поточній і валовій нумерації та датах є помилки).
1658. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Сталіна Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Лукашівка, 1957–1960.
1957, № 1 (6 серп.) – 6 (13 груд.);
1958, № 1 (7) (1 січ.), 2, 4–13 (19) (15 груд.);
1959, № 1 (20) (10 січ.) – 10 (29) (1 груд.);
1960, № 1 (31) (10 лют.) – 13 (43) (25 жовт.).
1659. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Росія»
Криве Озеро Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл. – Криве Озеро, 1957–1960. Підзаг.:
1957 № 1 (4 черв.) – 3 (28 серп.) орган парторганізації і правління артілі
ім. Жданова с. Криве Озеро Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл.
1957, № 1–3;
1958, № 1 (4) (7 лип.) – 2 (5) (20 серп.);
1959, № 1 (6) (29 берез.) – 2 (7) (1 трав.);
1960, № 1 (8) (15 лют.) – 4 (11) (1 трав.).
1660. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Шлях
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до комунізму» с. Вишеньки Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Вишеньки, 1957–1960.
1957, № 1 (13 трав.) – 10 (10 груд.);
1958, № 1 (11) (29 січ.) – 20 (29) (15 груд.);
1959, № 1 (30)(14 січ.) – 11, 13–18, 20–22 (40) (26 груд.);
1960, № 1 (41) (13 січ.) – 7, 9–18, 20, 23, 29 (48) (28 жовт.).
1661. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління артілі
«Шляхом Леніна» с. Лип’ятин Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Лип’ятин, 1959, 1960.
1959, № 1 (3 серп.), 2, 4, 6–7 (25 груд.);
1960, № 1 (8) (14 січ.) – 5, 7–9, 11–19 (26) (30 груд.).
1662. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Більшовик» с. Калинівки Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Калинівка, 1958–1960.
1958, № 2–3 (16 берез.) – 7 (17) (20 груд.);
1959, № 1 (18) (21 січ.) – 9 (26) (18 груд.);
1960, № 1 (27) (22 січ.) – 8, 10–15 (41) (29 груд.).
1663. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Большевик» Чернігів. р-ну Запоріз. обл. – Чернігівка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (30 жовт.) – 4 (20 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Будьонного Чернігів. р-ну Запоріз. обл.
1956, № 1–4;
1957, № 1 (5) (1 січ.) – 6, 8–15 (19) (14 груд.);
1958, № 1 (20) (20 січ.) – 9, 11–21 (40) (7 листоп.);
1959, № 1 (41) (1 січ.) – 20 (60) (26 груд.);
1960, № 1 (61) (9 січ.) – 18 (78) (31 груд.).
1664. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Дружба» Білокуракин. р-ну. – Білокуракине, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 січ.), 10 (16 жовт.);
1960, № 1 (3 квіт.) – 9 (21) (7 листоп.).
1665. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Зоря комунізму» Любашів. р-ну Одес. обл. – Любашівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 січ.) – 15 (15 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Хрущова Любашів. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–13, 15–19 (15 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 5, 11–13, 16–17 (35) (4 груд.);
1959, № 1 (36) (1 січ.) – 3, 5, 7–11, 13 (48) (30 листоп.) (у нумерації є помилка);
1960, № 2 (49) (30 січ.), 6–8 (55) (29 серп.).
1666. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Зоря комунізму» Новояричів. р-ну. – Борщовичі, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (22 груд.) – 1957 № 3 (5 квіт.) орган парторганізації, правління
колгоспу «Зоря комунізму» та Борщовиц. сільради Новояричів. р-ну.
1956, № 1;
1957, № 2 (19 лют.) – 7 (7 листоп.);
1958, № 1 (8) (19 лют.) – 5 (12) (30 груд.);
1959, № 1 (13) (25 січ.) – 4, 4а (16) (26 трав.) – 6 (18) (16 серп.).
1667. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. 1
Травня [Лопатин. р-ну Львів. обл.]. – Березівка, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (28 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу ім. 1
Травня та Березів. сільради депутатів трудящих.
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1957, № 4;
1959, № 9 (24) (14 серп.);
1960, № 1 (13 берез.), 3–5, 7, 11 (29 жовт.) (вал. нумерація відсутня).
1668. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
12-річчя Жовтня с. Рокитне Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Рокитне, 1957–1960.
1957, № 4 (1 берез.) – 15, 17–23 (25 груд.);
1958, № 1 (24) (30 січ.) – 18 (41) (28 листоп.);
1959, № 1 (42) (22 січ.) – 7, 9–28 (69) (25 груд.);
1960, № 1 (71) (14 січ.) – 8, 10–30 (100) (28 груд.).
1669. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
40-річчя КП України Глинян. р-ну Львів. обл. – Куровичі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 листоп.) – 1958 № 3 (6) (1 берез.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. 8-го березня Глинян. р-ну Львів. обл.; 1958 № 4 (7) (1 трав.) – 6
(9) (4 лип.) орган парторганізації і правління колгоспу «Дружба» Глинян. р-ну Львів.
обл.
1957, № 1–3 (25 груд.);
1958, № 1 (4) (17 січ.) – 7 (10) (26 лип.);
1959, № 1 (13) (1 січ.) – 9, 12, 14, 15 (27) (22 груд.);
1960, № 1 (28) (1 січ.) – 5 (32) (8 берез.), 5 (32) (18 трав.), 6, 8, 14–16 (42) (23 груд.).
1670. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. 8 березня Виноградів. р-ну Закарпат. обл. – Виноградів, 1957–1960.
1957, № 1 (2) (1 січ.), 3–10 (11) (25 груд.);
1958, № 1 (12) (1 січ.) – 16 (27) (21 груд.);
1959, № 1 (28) (15 берез.), 3–12, 14 (40) (20 груд.);
1960, № 1 (41) (1 січ.) – 7, 9–17 (57) (30 листоп.).
1671. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ватутіна Іванків. р-ну Київ. обл. – Старі Соколи, 1960.
1960, № 1 (21 січ.), 3–7, 9–15 (24 груд.).
1672. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Димитрова Апостолів. р-ну. – Нива Трудова, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (3 берез.) – 1958 № 36 (23 груд.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Свердлова Апостолів. р-ну.
1957, № 6–9, 10–35 (25 груд.);
1958, № 1 (1 січ.) – 8, 10–21, 23–26, 28–36;
1959, № 1 (72) (1 січ.) – 5, 7–16, 18–36 (106) (23 груд.);
1960, № 1 (107) (1 січ.) – 28, 30–36 (140) (23 груд.).
1673. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Димитрова с. Клячаново Мукачів. р-ну Закарпат. обл. – Клячаново, 1957–1959.
1957, № 1 (7 листоп.), 2 (15 груд.);
1958, № 1 (3) (6 лют.);
1959, № 1 (4) (18 квіт.) – 3 (6) (25 лип.).
1674. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Жданова Новояричів. р-ну. – Жовтанці, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (2) (1 січ.) – 6 (7) (31 серп.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Жданова та сільради Куликів. р-ну.
1957, № 1–6;
1958, № 5 (7 листоп.).
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Прим.: У березні 1959 р. Куликівський район ліквідовано.
1675. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Жданова с. Комарівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Комарівка, 1957–1960.
1957, № 1 (25 черв.), 2, 4–19 (25 груд.);
1958, № 1 (25 січ.) – 4, 6–29, 31–34 (53) (26 груд.) (у № 1 відсутній вал. номер);
1959, № 1 (54) (1 січ.) – 20, 22–30, 32–35 (88) (15 груд.);
1960, № 1 (89) (1 січ.) – 33, 35–36 (124) (25 груд.).
1676. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Кірова та Червоногреблян. сільради депутатів трудящих Чечельниц. р-ну. – Червона
Гребля, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 берез.) – 15 (17 жовт.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Ворошилова та Червоногреблян. сільради депутатів трудящих Чечельниц. р-ну.

1957, № 1–16 (9 груд.);
1958, № 1 (17) (17 січ.) – 21 (34) (20 груд.);
1959, № 1 (35) (8 січ.) – 16, 18, 19, 21 (55) (8 груд.);
1960, № 1 (56) (1 січ.) – 8, 10, 12, 13 (68) (17 листоп.).
1677. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Сигнаївка Шполян. р-ну Черкас. обл. – Сигнаївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (15) (26 січ.), 6, 12–14 (15 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (15) (26 січ.) – 4, 6–8, 10 (24) (12 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
1678. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна та сільради с. Бандишівки Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Бандишівка,
1958–1960.
1958, № 1 (4 черв.) –4, 6–11 (17 груд.);
1959, № 1 (11) (7 січ.) – 16 (26) (9 груд.);
1960, № 1 (27) (31 груд.) – 13 (39) (31 груд.).
1679. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
та Стратиївської сільради депутатів трудящих Чечельниц. р-ну. – Стратіївка, 1958–1960.

1958, № 1 (28) (10 січ.) – 19, 21–25, 28 (10 січ.);
1959, № 1 (53) (1 січ.) – 5, 7–18 (70) (17 листоп.);
1960, № 1 (71) (1 січ.) – 12 (82) (31 груд.).
1680. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Молотова Новомаячків. р-ну Херсон. обл. – Нова Маячка, 1957.
1957, № 1 (13 січ.) – 2 (23 квіт.).
Прим.: У червні 1958 р. Новомаячківський район ліквідовано.
1681. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Першого травня с. Плесецьке Васильків. р-ну Київ. обл. – Плесецьке, 1959, 1960.
1959, № 2 (20 трав.) – 5, 7–11 (15 груд.);
1960, № 1 (12) (14 січ.) – 12, 15 (26) (28 груд.).
1682. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
[газ.]«Правды» Миколаїв. р-ну Одес. обл. – Дмитрівка, 1957–1959.
1957, № 1 (3 квіт.) – 8, 10–13 (20 листоп.);
1958, № 1 (14) (4 лют.) – 7 (20) (11 лип.);
1959, № 1 (21) (28 лют.) – 6 (26) (21 трав.).
1683. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна м. Черняхів Черняхів. р-ну Житомир. обл. – Черняхів, 1958–1960. – Газ.
виходить 5 і 21 числа кожного міс.
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1958, № 1 (15 трав.) – 4, 7 (29 листоп.);
1959, № 1 (8) (1 січ.) – 12, 12а (19) (21 груд.);
1960, № 1 (20) (3 лют.) – 6 (25) (6 верес.).
1684. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна [Остроз. р-ну Ровен. обл.]. – [Розваж], 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 5 (23) (15 трав.) – 1959 № 8 (38) (20 черв.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна і Розваз. сільради; 1959 № 9 (39) (5 лип.) орган
парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна і Хорів. сільради.
1958, № 5;
1959, № 3 (33) (26 берез.) – 5, 7–11, 13–16 (46) (17 груд.);
1960, № 1 (47) (13 січ.) – 2, 4–18 (64) (31 груд.).
1685. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Гранів Гайсин. р-ну Вінниц. обл. – Гранів, 1957–1960.
1957, № 6 (13 берез.), 8, 10–14 (16 груд.);
1958, № 1 (15) (1 січ.) – 22 (34) (10 груд.);
1959, № 1 (36) (1 січ.) – 14 (49) (7 листоп.);
1960, № 1 (50) (12 січ.) – 7 (56) (10 листоп.).
1686. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Тростянця Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Тростянець, 1957–1960.
1957, № 4 (23 жовт.) – 6 (30 груд.);
1958, № 1 (7) (24 січ.) – 11 (17) (30 груд.);
1959, № 1 (8) (30 січ.) – 3, 5–10, 12 (19) (12 груд.);
1960, № 1 (20) (20 січ.) – 8 (17) (14 груд.) (у нумерації є помилки).
1687. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна та виконкому Михайлів. сільради Кам’ян. р-ну Черкас. обл. – [Михайлівка],
1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Періодичн.: 1957 № 19 (29 лип.) – 1958 № 5 (34) (4 квіт.) – виходить тричі на міс.
1957, № 19, 21, 23–28 (22 груд.);
1958, № 1 (29) (20 січ.) – 2, 4–11, 13–15, 17 (46) (20 груд.);
1959, № 1 (47) (12 січ.) – 8, 10–13 (59) (25 листоп.);
1960, № 1 (60) (1 січ.) – 8 (67) (20 жовт.).
1688. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Хрущова Луц. р-ну. – Луцьк, 1958–1960.
1958, № 9 (26) (31 трав.), 13–15 (32) (4 груд.);
1959, № 2 (34) (22 січ.), 6–8, 10, 11, 13, 14, 16–18 (50) (5 груд.);
1960, № 1 (52) (21 січ.), 3, 5, 6, 9, 10, 12–19 (70) (31 груд.).
1689. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Щорса с. Піщанка Піщан. р-ну Вінниц. обл. – Піщанка, 1957–1960.
1957, № 1 (5 лип.) – 6 (6 груд.);
1958, № 1 (6) (22 січ.) – 5, 7–11 (16) (7 листоп.);
1959, № 1 (17) (17 лют.) – 7, 10–13 (27) (12 груд.);
1960, № 1 (28) (5 квіт.) – 6 (33) (19 верес.).
1690. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Радянська Україна» та Яструбенків. сільради Хотин. р-ну Сум. обл. – [Яструбине],
1960.
1960, № 1 (8 лип.) – 10 (29 жовт.).
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1691. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Росія» с. Королівки Макарів. р-ну Київ. обл. – Королівка, 1960.
1960, № 1 (13 січ.) – 24 (17 груд.).
1692. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «40річчя КП України» с. Малої Мочулки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Мала Мочулка,
1958–1960.
1958, № 1 (29 верес.), 3, 5–7 (29 груд.);
1959, № 1 (17 січ.) – 17, 19 (26) (31 груд.);
1960, № 1 (27) (16 січ.) – 20 (46) (14 груд.).
1693. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Червоний партизан» с. Лісовичі Таращан. р-ну Київ. обл. – Лісовичі, 1960.
1960, № 1 (31 трав.) – 7 (30 листоп.).
1694. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «14річчя Жовтня» Шевченків. селищради Шевченків. р-ну [Харків. обл.]. –
[Шевченкове], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 берез.) – 20 (26 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Хрущова Шевченків. сільради Шевченків. р-ну.
1957, № 1–20;
1958, № 1 (21) (13 січ.) – 13 (34) (5 листоп.);
1959, № 1 (35) (11 трав.) – 7 (41) (23 листоп.).
1695. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління артілі
«Більшовик» та міськради депутатів трудящих Долин. р-ну Кіровоград. обл. –
Долинська, 1957–1959.
1957, № 14 (27 листоп.), 16 (24 груд.);
1958, № 1 (17) (20 січ.) – 3, 5, 6, 8 (24) (5 груд.);
1959, № 3 (27) (1 трав.) – 7, 9 (25) (7 листоп.).
1696. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Жданова та сільради с. Немерчі Копайгород. р-ну Вінниц. обл. – Вінож, Немерче,
1958, 1959. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (16 трав.) – 1959 № 4 (8) (4 трав.) орган парторганізації,
правління артілі ім. Жданова та сільради с. Вінож Копайгород. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–4 (14 серп.).
1959, № 1 (5) (1 січ.) – 6 (10) (25 черв.).
1697. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Островського та Будичан. сільради Чуднів. р-ну Житомир. обл. – Будичани, 1957–
1959.
1957, № 1 (15 січ.), 2, 8–19 (25 груд.);
1958, № 1 (20) (21 січ.) – 9 (28) (18 серп.);
1959, № 2 (30) (3 квіт.) – 6 (34) (15 верес.).
1698. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Сталіна Яворів. р-ну. – Нагачів, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 11 (21 лип.) – 18 (4 груд.) орган парторганізації, правління артілі
ім. Сталіна та сільради с. Нагачів Яворів. р-ну.
1957, № 11–18;
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 21, 23, 24 (43) (24 груд.);
1959, № 1 (44) (1 січ.) – 17, 19–25 (65) (20 груд.);
1960, № 1 (68) (1 січ.), 2, 4–13, 15 (82) (7 листоп.).
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1699. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Чкалова с. Трушок Білоцерків. р-ну Київ. обл. – Трушки, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 листоп.) – 1958 № 20 (35) (31 груд.) орган парторганізації,
правління артілі ім. Чкалова сільради с. Трушок Білоцерків. р-ну Київ. обл.
1956, № 1–3 (11 груд.);
1957, № 1 (7 листоп.), 2, 4–14 (14 груд.);
1958, № 1 (16) (18 січ.) – 11, 13–20;
1959, № 1 (36) (11 лют.), 2, 4–22 (57) (22 груд.);
1960, № 1 (58) (12 січ.) – 23 (80) (18 груд.).
1700. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» та Бобриц. сільради Ульянів. р-ну Сум. обл. – [Бобрик], 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 4, 22, 26–30 (15 груд.);
1958, № 31 (25 лют.) (нумерація тільки вал.);
1959, № 1 (35) (10 берез.) – 12 (46) (31 груд.);
1960, № 1 (47) (10 січ.) – 18 (65) (31 груд.).
1701. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Богдана Хмельницького с. Погребище Вінниц. обл. – Погребище, 1958, 1959.
1958, № 1 (9 квіт.), 2, 5–7, 10–13, 15 (26 берез.);
1959, № 16 (12 січ.) – 18 (11 лют.).
1702. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Ватутіна с. Пухівка Бровар. р-ну Київ. обл. – Пухівка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 13, 15–17, 19, 20, 24–30 (25 груд.);
1958, № 1 (31) (1 січ.) – 10, 12–24 (54) (31 груд.);
1959, № 1 (55) (13 січ.) – 5, 7, 10–23 (77) (13 груд.);
1960, № 1 (78) (1 січ.) – 30 (106) (31 груд.).
1703. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 8
березня і виконкому сільради с. Веренчанки [Заставнів. р-ну Чернівец. обл.]. –
Веренчанка, 1956–1959.
1956, № 1 (15 груд.) – 2 (25 груд.);
1957, № 1 (3) (8 січ.), 3–6, 8–9 (10) (20 верес.);
1958, № 1 (11) (26 січ.) – 5 (15) (1 черв.);
1959, № 1 (18) (18 лют.), 3–4 (21) (27 верес.).
1704. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Димитрова та сільради с. Флорине Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Флорине, 1957– 1960.
1957, № 3 (2 квіт.) – 18 (7 листоп.);
1958, № 1 (19) (19 лют.) – 4, 6–14 (32) (28 верес.);
1959, № 1 (36) (20 січ.), 6–8, 10–12 (47) (20 груд.);
1960, № 1 (48) (7 січ.) – 3, 6 (54) (29 берез.), 6 (54) (1 квіт.), 8–16 (64) (22 листоп.).
1705. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Енгельса і Доросинів. сільради депутатів трудящих Рожищен. р-ну. – Доросині,
1957, 1959, 1960.
1957, № 1 (20 жовт.) – 4 (22 груд.);
1959, № 1 (9) (31 груд.), 3 (8) (31 груд.);
1960, № 1 (10) (30 січ.) – 4, 6 (15) (17 жовт.).
1706. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Котовського с. Гопчинці Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Гопчиця, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (19 берез.) – 8 (6 черв.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Молотова та Гопчин. сільради Погребищен. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–8, 10–18 (27 груд.);
1958, № 1 (19) (20 січ.) – 6, 8, 10–13, 15 (34) (3 груд.);
1959, № 1 (35) (5 січ.) – 14 (48) (17 груд.);
1960, № 1 (50) (5 січ.) – 12, 14, 17 (66) (29 листоп.).
1707. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Орджонікідзе та Шишкин. сільради [Витязів. р-ну Кіровоград. обл.]. – Шишкине,
1957, 1958.
1957, № 15 (15) (24 листоп.), 16 (16) (30 груд.);
1958, № 1 (17) (11 січ.) – 8, 10–16 (32) (11 верес.).
1708. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна Олес. р-ну Львів. обл. – Олесько, 1957–1960.
1957, № 1 (1) (29 берез.)–7 (7 листоп.);
1958, № 1 (8) (1 січ.) – 9 (16) (6 листоп.);
1959, № 1 (18) (1 січ.) – 7 (24) (7 листоп.);
1960, № 1 (5 лют.) – 4 (25) (26 черв.).
1709. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Чапаєва Новоодес. р-ну. – Новопетрівське, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (8 груд.) – 2 (27 груд.) масова газ. колгоспу ім. Чкалова НовоПетрів. сільради Ново-Одес. р-ну; 1957 № 3 (20 січ.) – 11 (13) (10 лип.) масова газ.
колгоспу ім. Чапаєва Ново-Петрів. сільради Ново-Одес. р-ну.
1956, № 1, 2;
1957, № 3–16 (18) (4 груд.);
1958, № 1 (19) (25 січ.) – 5, 7 (25) (6 листоп.).
1959, № 1 (26) (26 берез.) – 8 (33) (31 серп.);
1960, № 1 (35) (24 лют.) – 9 (43) (31 груд.);
1710. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка та виконкому Березів. сільради [Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.]. –
Костомарівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (25 верес.) – 1958 № 5 (23) (10 лют.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна та виконкому Веселів. сільради.
1957, № 14, 15, 18 (21 груд.);
1958, № 2 (20) (14 січ.), 3, 5–12, 14–26, 28, 29 (47) (15 груд.);
1959, № 2 (49) (14 січ.) – 4, 6, 7, 9–17, 22–26, 28, 29 (76) (19 груд.);
1960, № 1 (77) (9 січ.) – 19, 21, 22, 24–30 (106) (16 груд.).
1711. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Іскра» та сільради с. Прибужани [Вознесен. р-ну Миколаїв. обл.]. – Прибужани, 1956
– 1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (29 груд.) – 1958 № 15 (37) (5 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Хрущова та сільради с. Прибужани.
1956, № 1;
1957, № 2 (15 січ.) – 10, 14–20, 22 (31 груд.);
1958, № 1 (23) (16 січ.) – 15;
1959, № 1 (38) (1 січ.) – 4, 6–11, 13–25 (64) (31 груд.);
1960, № 1 (65) (21 січ.) – 6 (70) (28 груд.).
234

1712. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Нове
життя» та сільради с. Борщів [Перемишлян. р-ну Львів. обл.]. – Борщів, 1958– 1960.
1958, № 1 (20) (22 січ.);
1959, № 2 (29) (7 лют.);
1960, № 8 (46) (28 жовт.) – 10 (48) (26 листоп.).
1713. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Прогрес» с. Березни Володар. р-ну Київ. обл. – Березна, 1959, 1960.
1959, № 14 (7 листоп.), 17 (28 груд.);
1960, № 1 (18) (23 січ.) – 15 (32) (27 груд.).
1714. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Радянська Україна» с. Лосятин Гребінків. р-ну Київ. обл. – Лосятин, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (20 берез.) – 8 (20 черв.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Молотова і сільради с. Лосятин Гребінків. р-ну Київ. обл.; 1957 № 9 (12
лип.) – 16 (21 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу с. Лосятин Гребінків.
р-ну Київ. обл.
1957, № 1–12, 15–18 (25 груд.);
1958, № 1 (19) (7 січ.) – 5, 7, 8, 10–12, 14–16 (26) (10 груд.);
1959, № 1 (26) (29 січ.) – 10 (28) (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (29) (21 січ.) – 14 (42) (30 листоп.) (у нумерації є помилки).
1715 Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «13річчя Жовтня» та сільради с. Джулинки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Джулинка, 1957–
1959.
Підзаг.: 1957 № 13 (4 жовт.) – 1959 № 8 (38) (31 січ.) орган первин. парторганізації
та правління колгоспу «13-річчя Жовтня» с. Джулинки Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 13–15 (18 листоп.);
1958, № 1 (16) (13 січ.) – 16 (31) (18 груд.);
1959, № 1 (32) (9 січ.) – 10 (40) (27 жовт.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
1716. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» [Баштан. р-ну Миколаїв. обл.]. – Баштанка, 1957–1960.
1957, № 1 (9 січ.), 4, 6 (10 черв.);
1958, № 1 (8) (7 лют.) – 2 (9) (22 жовт.);
1959, № 1 (10) (1 січ.) – 8, 10–11 (20) (28 жовт.);
1960, № 2 (22) (26 січ.) – 3, 5–11, 13–15 (35) (1 груд.).
1717. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» с. Педоси Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Педоси, 1959, 1960.
1959, № 5 (19) (9 берез.), 6, 8–12, 14–24 (38) (29 груд.);
1960, № 1 (39) (12 січ.) – 23 (61) (27 груд.).
1718. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та виконкому Чесників. сільради депутатів трудящих Рогатин. р-ну
Станіслав. обл. – [Чесники], 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.);
1958, № 2 (16 лют.) – 15 (22 листоп.);
1959, № 1 (16) (1 січ.) – 8 (29) (26 груд.);
1960, № 1 (30) (1 січ.) – 15 (44) (4 груд.).
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1719. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та Родатичів. сільради [Городоц. р-ну Львів. обл.]. – Родатичі, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 4 (22 лют.) – 6 (22 верес.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. 10-річчя возз’єднання укр. земель та сільради с. Тучапи.; 1958 № 1 (7) (11
квіт.) – 7 (13) (7 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу «Прогрес» та
сільради с. Тучапи; 1959 № 2 (15) – 4 (17) (20 берез.) орган парторганізації, правління
колгоспу «Україна» та сільрад с. Тучапи і с. Родатичі.
1957, № 4 (22 лют.) – 6;
1958, № 1–7;
1959, № 1 (14) (27 січ.) –6, 8–16 (28) (22 листоп.).
1720. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Шлях Ілліча» та сільради с. Високе [Борзнян. р-ну Чернігів. обл.]. – Високе, 1958–
1960.
1958, № 1 (22) (29 січ.), 4–5, 7, 9–10 (31) (16 серп.);
1959, № 6 (40) (1 черв.), 8–12 (46) (5 груд.) (є помилка у нумерації);
1960, № 1 (48) (1 січ.) – 9, 11–12 (59) (15 груд.).
1721. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, правління Усів. колгоспу
ім. Кірова Березан. р-ну Київ. обл. – Усівка, 1959, 1960.
1959, № 2 (13 квіт.) – 10, 12–14 (29 груд.);
1960, № 1 (15) (21 січ.) – 27 (41) (21 груд.).
1722. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Комунар» Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Хоцьки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 19 (29) (11 лип.) – 1958 № 32 (76) (22 листоп.) орган парторганізації та
правління артілі ім. Карла Маркса с. Хоцьки Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.

1957, № 19;
1958, № 16 (60) (10 черв.), 18, 19, 21, 24, 25, 27–32;
1959, № 22 (102) (2 листоп.) – 24 (104) (10 груд.);
1960, № 1 (105) (6 січ.) – 25 (129) (27 груд.).
1723. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Росія» с. Калитинки Шаргород. р-ну. – Калитинка, 1959–1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (2 черв.) – 5 (2 серп.) орган парторганізації та правління артілі
«Росія» с. Калитинки Джурин. р-ну.
1959, № 1–5, 7–10 (5 груд.);
1960, № 1 (11) (12 січ.) – 14 (24) (10 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джуринський район ліквідовано.
1724. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Зоря комунізму» Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – [Мельники], 1958–1960. – Виходить
двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (14 квіт.) – 1959 № 31 (54) (6 листоп.) орган парторганізації та
правління колгоспу «Зоря комунізму» Іркліїв. р-ну Черкас. обл.
1958, № 1–16 (23 верес.);
1959, № 11 (34) (9 квіт.), 25–33 (55) (10 груд.);
1960, № 1 (56) (1 січ.) – 25 (79) (25 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Іркліївський район ліквідовано.
1725. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Зоря комунізму» с. Вереси Житомир. р-ну. – Вереси, 1958–1960. – Газ. виходить 8 і
22 числа щомісяця.
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1958, № 1 (20 трав.) – 3, 7, 9–13 (20 груд.);
1959, № 1 (14) (5 січ.) – 12, 14, 15, 17–19, 21 (33) (29 груд.);
1960, № 1 (34) (20 січ.) – 11 (44) (22 груд.).
1726. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Б. Хмельницького Брюховиц. р-ну Львів. обл. – Дубляни, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 січ.) – 3 (25 лют.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Б. Хмельницького та Дублян. сільради Брюховиц. р-ну.
1957, № 1–5 (1 трав.).
Прим.: У червні 1957 р. Брюховицький район ліквідовано.
1727. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
8 березня Забуз. р-ну Львів. обл. – [Белз], 1957, 1958. – Газ. виходить 1 раз на міс.
Періодичн.: 1957 № 2 (14 лют.) – 18 (25 груд.) газ. виходить двічі на міс.
1957, № 2–4, 14–18;
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 12 (31) (24 груд.).
1728. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Горького с. Чернівці Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Чернівці, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (16 черв.) – 1959 № 2 (13) (4 лют.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Горького с. Хрінівки Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Місце вид.:
1958 № 1 – 1959 № 2 Хрінівка.
1958, № 1–11 (31 груд.);
1959, № 1 (12) (19 січ.) – 19 (30) (26 груд.);
1960, № 1 (31) (13 січ.) – 3, 5–9, 11–15 (46) (14 груд.).
1729. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна виконкому Буквар. сільради Єлисаветград. р-ну Кіровоград обл. – Букварка,
1957, 1958.
1957, № 1 (22 берез.), 3–6 (10 груд.);
1958, № 2 (8) (17 черв.).
1730. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна с. Тетіїв Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Тетіїв, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (1 січ.) – 14, 16–18, 21–23, 25 (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (26) (20 січ.) – 22 (46) (13 груд.).
1731. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл. – Ольгопіль, 1957.
1957, № 1 (10 квіт.) – 8, 11–24 (30 листоп.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Ольгопільський район ліквідовано.
1732. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Дзюнькова Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Дзюньків, 1958–1960.
1958, № 1 (20 лют.) – 16 (15 груд.);
1959, № 1 (17) (5 січ.) – 12, 15, 16, 19, 20 (24) (30 верес.);
1960, № 1 (32) (27 січ.) – 10 (41) (17 груд.).
1733. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Черновиці Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Черновиці, 1957–1960.
1957, № 1 (1 квіт.), 3–15, 17–26 (12 груд.);
1958, № 2 (28) (17 січ.) – 19 (45) (21 листоп.);
1959, № 1 (47) (7 січ.) – 16, 18–20 (66) (24 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (67) (3 листоп.) – 18 (84) (13 груд.) (у нумерації є помилки).
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1734. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Орджонікідзе Яропов. сільради депутатів трудящих Андрушів. р-ну. – Яроповичі,
1959, 1960.
1959, № 1 (1) (15 квіт.) – 5, 5а (5) (18 верес.), 6, 6а (6) (30 листоп.), 9 (9) (15 груд.);
1960, № 1 (10) (30 січ.) – 9, 11 (20) (1 груд.).
1735. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
40-річчя Жовтня с. Іванівки Узин. р-ну Київ. обл. – Іванівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 квіт.) – 8 (6 лип.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Маленкова та сільради с. Іванівки Узин. р-ну Київ. обл.; 1957 № 9 (18 лип.) – 20 (28
лип.) орган парторганізації, правління колгоспу с. Іванівки Узин. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–22 (25 груд.);
1958, № 1 (23) (1 січ.) – 16 (38) (21 лип.);
1959, № 1 (51) (19 січ.) – 3, 5–20, 22, 23 (73) (31 груд.);
1960, № 1 (74) (20 січ.) – 23 (96) (24 груд.).
1736. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна [Пологів. р-ну Запоріз. обл.]. – Пологи, 1958–1960.
1958, № 1 (5 груд.), 2 (26 груд.);
1959, № 1 (3) (1 січ.) – 8, 10–15 (17) (4 груд.);
1960, № 1 (18) (15 лют.) – 12 (29) (31 груд.).
1737. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Балабанівки Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Балабанівка, 1957–1960.
1957, № 1 (3 берез.) – 18 (26 груд.);
1958, № 1 (19) (17 берез.), 2, 5–10 (28) (30 листоп.);
1959, № 1 (29) (8 січ.), 2, 4–12 (40) (9 груд.);
1960, № 1 (41) (31 січ.) – 15 (55) (9 груд.).
1738. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Вовчка Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Вовчок, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (16 серп.) – 1959 № 1 (19) (5 берез.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Сталіна Брацлав. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 2–7, 9, 10 (13 груд.);
1958, № 1 (11) (1 січ.) – 8 (18) (6 серп.);
1959, № 1–3, 5, 7–19 (37) (31 груд.);
1960, № 1 (38) (14 січ.) – 20, 22–24 (61) (14 груд.).
1739. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Іванівки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Іванівка, 1958–1960.
1958, № 4 (22) (19 берез.) – 15, 17, 18, 21–23 (41) (20 жовт.);
1959, № 12 (59) (30 квіт.) – 31 (78) (10 груд.);
1960, № 1 (78) (7 січ.) – 22 (100) (10 груд.).
1740. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Солонян. сільради Солонян. р-ну Дніпропетр. обл. – [Солоне], 1957–1960.
1957, № 18 (30) (6 верес.), 23 (26) (25 груд.);
1958, № 1 (27) (14 берез.) – 11, 13, 15–19, 21–25–26 (52-53) (13 груд.);
1959, № 1 (54) (1 січ.) – 25, 27–32 (85) (19 груд.);
1960, № 1 (86) (1 січ.) – 12, 14–34 (119) (31 груд.).
1741. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Фрунзе Межів. р-ну. – [Григорівка], 1957.
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1957, № 1 (1 квіт.) – 7 (3 черв.).
1742. Колгоспна правда : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Щорса
Нестеров. р-ну Львів. обл. – Смереків, 1959.
1959, № 1 (7 лип.).
1743. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінським шляхом» Оріхів. р-ну Запоріз. обл. – Кірове, 1958–1960.
1958, № 1 (7 листоп.) – 4 (31 груд.);
1959, № 1 (5) (14 січ.) – 19 (23) (3 груд.);
1960, № 1 (24) (1 січ.) – 7, 9–15 (38) (6 груд.).
1744. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Побєда» Червоноарм. р-ну Запоріз. обл. – Червоноармійське, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 лип.) – 2 (24 лип.) орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Молотова Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.; 1957 № 3 (3 серп.) – 1958
6 (16) (19 лип.) орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу «Побєда»
Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.
1957, № 1–9 (9 груд.);
1958, № 1 (10) (9 січ.) – 10 (20) (17 груд.); 1959,
№ 1 (21) (1 січ.) – 9, 11–13 (33) (3 груд.); 1960, №
1 (34) (6 лют.) – 13 (46) (7 груд.).
1745. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Родина» Василів. р-ну Запоріз. обл. – [Балки], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 жовт.) – 2 (7 листоп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Ворошилова Василів. р-ну Запоріз. обл.; 1958 № 1 (4) (14 січ.) – 7 (10) (13
квіт.) орган парторганізації та правління колгоспу «Шлях до комунізму» Василів. р-ну
Запоріз. обл.
1957, № 1–3 (25 груд.);
1958, № 1–9, 11, 13, 15–21 (18 груд.) (вал. нумерація на № 21 відсутня);
1959, № 1 (22) (16 січ.) – 21 (42) (25 груд.); 1960, № 1 (43) (1 січ.) – 8, 10–19
(61) (26 листоп.).
1746. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Росія» с. Світязь Шац. р-ну [Волин. обл.]. – Світязь, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (13 серп.) орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Хрущова с. Світязь Шац. р-ну.
1957, № 14;
1958, № 1(21) (14 січ.), 2–9, 10 (30) (29 лип.); 1959, №
8 (33) (11 серп.) – 11, 17 (32) (23 черв.); 1960, № 1 (37)
(6 січ.), 3–11, 13–15 (51) (10 листоп.).
1747. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Серп і
молот» с. В. Кропивна Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Вища Кропивна, 1958– 1960.

Підзаг.: 1958 № 1 (16 берез.) – 15 (20 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу «Серп і молот» с. Вища Кропивна Ситковец. р-ну [Вінниц. обл.].
1958, № 1–15;
1959, № 2 (21) (31 берез.) – 8, 10–20 (39) (27 груд.);
1960, № 1 (40) (12 січ.) – 16, 18–20 (59) (19 листоп.).
Прим.: У 1959 р. Ситковецький район ліквідовано.
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1748 Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Соціалізм» с. Підлісного Ялтушкова Бар. р-ну Вінниц. обл. – Підлісний Ялтушків,
1957–1960.
1957, № 1 (8 квіт.) – 22 (25 груд.);
1958, № 1 (23) (10 січ.) – 35 (47) (19 груд.);
1959, № 1 (48) (26 січ.) – 18 (64) (31 груд.);
1960, № 1 (65) (6 січ.) – 6, 8–12, 14–21 (60) (26 листоп.), 21 (85) (29 груд.) (у
нумерації є помилки).
1749. Колгоспна правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Петрів. р-ну Кіровоград. обл. – Зелене, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 13 (10 верес.) – 15 (20 жовт.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Будьонного Петрів. р-ну Кіровоград. обл.
1957, № 13–17 (20 листоп.);
1958, № 1 (18) (30 січ.) – 3, 5–14, 16, 18 (42) (18 серп.);
1959, № 1 (34) (6 січ.) – 5, 7, 11, 12, 14, 15, 17–23, 25–27, 30, 31 (64) (31 груд.) (у
вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (65) (11 січ.) – 5, 7–11, 13–18, 20–27, 29–36 (98) (31 груд.).
1750. Колгоспна правда [Текст] : орган первин. орг. і правління колгоспу ім.
Ворошилова с. Кузьмин [Красилів. р-ну Хмельниц. обл.]. – Кузьмин, 1957.
1957, № 15 (10 жовт.).
1751. Колгоспна правда [Текст] : орган первин. парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Кірова Дубнів. р-ну Ровен. обл. – Плоска, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 лют.) – 1958 № 3 (16) (4 квіт.) орган первин. парт. орг. та
правління колгоспу ім. Кірова Плосків. сільради депутатів трудящих Верб. р-ну Ровен.
обл., 1959 № 1 (17) (1 трав.) орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. Кірова,
Плосків. сільради депутатів трудящих, Дубнів. р-ну Ровен. обл.
1957, № 1–13 (25 листоп.);
1958, № 1 (14) (12 лют.) – 3;
1959, № 1–3 (19) (4 лип.).
Прим.: У січні 1959 р. Вербський район ліквідовано.
1752. Колгоспна правда [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
ім. Дзержинського Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Красенівка], 1958–1960. –
Виходить двічі на міс.
1958, № 7 (26) (9 трав.), 9 (28) (2 лип.);
1959, № 11 (44) (28 листоп.);
1960, № 9 (53) (15 лип.) – 14 (58) (7 груд.).
1753. Колгоспна правда [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
Гуменниц. колгоспу «Комуніст» Коростишів. р-ну. – Гуменники, 1957–1960. – Газ.
виходить 10 і 25 числа щомісяця.
Підзаг.: 1957 № 3 (4) (10 лют.) – 19 (20) (10 жовт.) орган первин. парторганізації і
правління колгоспу ім. Хрущова Гуменниц. сільради депутатів трудящих Коростишів.
р-ну.
1957, № 3, 6, 9, 19;
1958, № 1 (26) (10 січ.), 6, 8–24 (49) (25 груд.);
1959, № 1 (50) (10 січ.) – 3, 5–7, 9–14, 16–24 (74) (25 груд.);
1960, № 1 (75) (10 січ.) – 16, 18–24 (98) (25 груд.).
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1754. Колгоспна правда [Текст] : орган первин. парторганізації правління колгоспу
«Дружба» та Голоб. селищради Ковел. р-ну Волин. обл. – Голоби, 1956–1960.

Назва: 1956 № 1 (22 листоп.) – 1959 № 1 (41) (1 січ.) Вперед. – Підзаг.: 1956 № 1 –
1959 № 1 орган парторганізації, колгоспу ім. Сталіна та Голоб. селищради [Голоб. рну Волин. обл.]
1956, № 1–4 (29 груд.);
1957, № 5 (11 січ.) – 19 (8 груд.) (вал. нумерація відсутня);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 17 (36) (27 верес.);
1959, № 1, 10, 17 (85) (26 жовт.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (91) (26 січ.) – 4, 6–8 (98) (10 верес.).
Прим.: У січні 1959 р. Голобський район ліквідовано.
1755. Колгоспна правда [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Леніна с. Дашковець Літин. р-ну Вінниц. обл. – Дашківці, 1957–1960.
1957, № 1 (5 берез.) – 20 (18 груд.);
1958, № 1 (21) (18 січ.) – 18 (38) (19 груд.);
1959, № 1 (39) (14 січ.) – 22–23 (60–61) (29 груд.);
1960, № 1 (62) (29 січ.) – 21 (80) (31 груд.).
1756. Колгоспна правда [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу «Комсомолець» Миколаїв. р-ну Львів. обл. – Пісочне, 1960.
1960, № 1 (1) (23 черв.) – 8 (8) (5 груд.).
1757. Колгоспна правда [Текст] : орган Піщанобрід. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Піщаний Брід, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (2328) (1 січ.) – 61 (3388) (29 лип.) Сталінець.
1956, № 1–90, 92–104 (3431) (27 груд.);
1957, № 1 (3432) (1 січ.) – 54, 56–104 (3535) (25 груд.);
1958, № 1 (3536) (1 січ.) – 116 (3651) (28 груд.);
1959, № 1 (3652) (1 січ.) – 135 (3786) (15 листоп.).
Прим.: У 1959 р. на № 135 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1758. Колгоспна правда [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім.
Калініна Бердян. р-ну. – Карла Маркса, 1958 – 1960.
1958, № 6 (20) (20 лип.) – 9 (23) (29 верес.);
1959, № 11 (36) (23 верес.) – 13 (38) (5 груд.);
1960, № 1 (39) (1 січ.) – 3, 5–7, 10–14 (56) (7 листоп.).
1759. Колгоспна правда [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім.
Калініна Осипенків. р-ну. – Осипенко, 1957, 1958.
1957, № 12 (29 листоп.), 14 (31 груд.);
1958, № 4 (15) (31 січ.), 4 (18) (11 черв.).
Прим.: Указом Президії ВР УРСР від 26 червня 1958 р. місто Осипенко
перейменоване на Бердянськ з перейменуванням району.
1760. Колгоспна правда [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг.
сільгоспартілі ім. Енгельса Тилігуло-Березан. р-ну Миколаїв. обл. – Василівка, 1958–
1960. – виходить двічі на міс.
1958, № 1 (29 жовт.) – 2 (30 листоп.);
1959, № 2 (5) (21 лют.), 8–12 (15) (31 груд.);
1960, № 1, 3–6.
1761. Колгоспна правда [Текст] : орган правління та парторганізації колгоспу
«Зоря комунізму» с. Вільхівці Тячів. р-ну Закарпат. обл. – Вільхівці, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (12 квіт.) – 8 (7 листоп.) орган правління та парторганізації
колгоспу ім. Сталіна с. Вільхівці Тячів. р-ну Закарпат. обл.; 1957 № 9 (12 груд.) – 1959
№ 2 (23) (5 лют.) орган правління та парторганізації колгоспу «Верховина» с.
Вільхівці Тячів. р-ну Закарпат. обл.
1957, № 1–3, 5–10 (25 груд.);
1958, № 1 (11) (1 січ.) – 11 (21) (10 груд.);
1959, № 1 (22) (1 січ.), 2, 4–10, 12–16, 19 (40) (21 груд.);
1960, № 1 (41) (1 січ.) – 4, 6–10 (50) (7 листоп.).
1762. Колгоспна правда [Текст] : орган Савин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Савинці, 1956–1959. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1197) (1січ.) – 104 (1300) (27 груд.)
1957, № 1 (1301) (1 січ.) – 103 (1403) (29 груд.)
1957, № 1–103;
1958, № 1 (1404) (1 січ.) – 151 (1643) (28 груд.);
1959, № 1 (1644) (1 січ.) – 66, 68–102 (1805) (28 серп.).
Дод.: 1957–1959 Колгоспна правда : листівка див. № 1593.
Прим.: У 1959 р. на № 102 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1763. Колгоспна правда [Текст] : орган Сатанів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Сатанів, 1956–1959.
1956, № 1 (2708) (1 січ.) – 11, 14–103 (2809) (23 груд.);
1957, № 1 (2811) (1 січ.) – 104 (2914) (29 груд.);
1958, № 1 (2915) (1 січ.) – 71, 73–80, 82–115 (3029) (28 груд.);
1959, № 1 (3030) (1 січ.) – 111 (3140) (18 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 111 видання припинено у зв’зку з ліквідацією району.
1764. Колгоспна правда [Текст] : орган Славут. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Славута, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (3854) (1 січ.) – 147, 150–155 (4008) (30 груд.);
1957, № 1 (4009) (1 січ.) – 127, 129–154 (4162) (29 груд.);
1958, № 1 (4163) (1 січ.) – 14, 16–132, 135–154 (4317) (31 груд.);
1959, № 1 (4318) (1 січ.) – 99, 102–120, 122–136, 138–153 (4470) (29 груд.);
1960, № 1 (4471) (1 січ.) – 154 (4654) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1960 Літературна сторінка див. № 3472.
1765. Колгоспна правда [Текст] : орган Тлумац. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Тлумач, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1060) (1 січ.) – 58 (1117) (19 лип.) Сталінський заклик.
1956, № 1–73, 76, 77, 79–83, 89–91, 93–96, 98–103 (1162) (23 груд.); 1957, № 4
(1167) (7 січ.) – 12, 14–90, 93–104 (1267) (29 груд.);
1958, № 4 (1271) (8 січ.) – 6, 11, 12, 15–20, 26, 29–64, 67–122, 127–131, 133, 134,
136, 139–142, 155 (1422) (31 груд.);
1959, № 11 (1433) (25 січ.) – 22, 46–53, 69–78, 82–112, 116–121, 123–154 (1576)
(29 груд.);
1960, № 1 (1577) (1 січ.) – 51, 53–154 (1730) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3473.
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1766. Колгоспна правда [Текст] : орган Торчин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Торчин, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1031) (1 січ.) – 26, 28–41, 44–56, 58, 59, 61–104 (1134) (27 груд.);
1957, № 1 (1135) (1 січ.) – 105 (1241) (29 груд.);
1958, № 1 (1242) (1 січ.) – 122 (1363) (28 груд.);
1959, № 1 (1364) (1 січ.) – 152 (1515) (29 груд.);
1960, № 1 (1516) (1 січ.) – 153 (1668) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3474; 1957 Колгоспна правда :
спец. вип. див. № 1769.
Колгоспна правда. – Піщана див. № 2742.
1767. Колгоспна правда [Текст] : спец. вип. : орган Березнегуват. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Березнегувате, 1958.
1958, № 2 (17 верес.), 3 (18 верес.), 6 (23 верес.) – 8 (25 верес.).
1768. Колгоспна правда [Текст] : спец. вип. : орган Ново-Василів. РК КП України
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Нововасилівка, 1956.
1956, № 4 (31 лип.).
1769. Колгоспна правда [Текст] : спец. вип. : орган Торчин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Торчин, 1957.
1957, [б. N.] (10 січ.).
1770. Колгоспна правда [Текст] : спец. вип. по підготовці до збирання врожаю :
орган Андріїв. райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих
Запоріз. обл. – Андріївка, 1956–1958.
Підзаг.: 1956 № 4 (4 серп.) спец. вип.; 1957 № 2 (6 лип.), 3 (10 лип.) спец. вип.
на збиранні врожаю.
1956, № 4;
1957, № 2, 3;
1958, № 1 (27 черв.) – 4 (23 лип.).
Колгоспна правда. – Хрінівка див. № 1728.
Колгоспна правда. – Ширяєве див. № 1062.
1771. Колгоспна праця [Текст] : орган Вільшан. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Вільшанка, 1956–1960.
1956, № 1 (3013) (1 січ.) – 104 (3116) (27 груд.);
1957, № 1 (3117) (1 січ.) – 57, 59–104 (3219) (25 груд.);
1958, № 1 (3221) (1 січ.) – 58, 60–99, 101–115 (3335) (28 груд.);
1959, № 1 (3336) (1 січ.) – 90, 92–153 (3488) (29 груд.);
1960, № 1 (3489) (1 січ.) – 154 (3642) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3475; 1958 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2383.
1772. Колгоспна праця [Текст] : орган Володар.-Волин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Володарськ-Волинський,
1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2711) (1 січ.) – 142 (2852) (30 груд.);
1957, № 1 (2853) (1 січ.) – 153 (3005) (29 груд.);
1958, № 1 (3006) (1 січ.) – 153 (3158) (28 груд.);
1959, № 1 (3159) (1 січ.) – 152 (3310) (29 груд.);
1960, № 1 (3311) (1 січ.) – 155 (3465) (31 груд.).
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Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3476; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2317.
1773. Колгоспна праця [Текст] : орган Мен. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Мена, 1956–1960.
1956, № 1 (2393) (1 січ.) – 30, 32–37, 39–104 (2496) (30 груд.);
1957, № 1 (2497) (1 січ.) – 104 (2599) (29 груд.);
1958, № 1 (2600) (1 січ.) – 97, 99–120 (2719) (28 груд.);
1959, № 1 (2720) (1 січ.) – 111, 113–154 (2863) (29 груд.);
1960, № 1 (2864) (1 січ.) – 154 (3017) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3477.
1774. Колгоспна праця [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу
ім. Кірова Старосиняв. р-ну Хмельниц. обл. – Стара Синява, 1957, 1958.
1957, № 3 (10 берез.);
1958, № 2 (6) (25 квіт.) – 3 (7) (21 серп.).
1775. Колгоспна праця [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Більшовик»

Сніжків Валків. р-ну. – Сніжків, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на міс. Підзаг.:
1956 № 1 (15 груд.) – 1957 № 19 (20) (23 лип.) орган парт. орг., правління
колгоспу «Більшовик» і сільради с. Сніжків Валків. р-ну.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.), 4–23, 25–30, 32 (33) (31 груд.);
1958, № 1 (34) (6 січ.) – 36 (69) (30 груд.);
1959, № 1 (70) (8 січ.) – 17, 19–23, 25–34, 36 (106) (30 груд.);
1960, № 1 (107) (12 січ.) – 36 (142) (30 груд.).
1776. Колгоспна праця [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Грузія»
Генічес. р-ну Херсон. обл. – [Чонгар], 1958–1960.
1958, № 2 (1 лип.) – 6 (11 серп.);
1959, № 23 (35) (29 жовт.), 29 (40) (31 груд.);
1960, № 2–3 (31–32) (23 січ.) – 4, 6–10, 13–14, 16–19 (49) (6 серп.).
1777. Колгоспна праця [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Жовтень»
Летичів. р-ну Хмельниц. обл. – Летичів, 1958.
1958, № 4 (19 трав.), 8–9 (25 жовт.).
1778. Колгоспна праця [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Дзержинського Нововодолаз. р-ну. – [Cтаничне], 1957–1959.
1957, № 7 (25 жовт.) – 8 (7 листоп.);
1958, № 2 (1 трав.) – 3 (18 черв.);
1959, № 1 (5) (1 січ.) – 3 (7) (16 берез.).
1779. Колгоспна праця [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Жданова Плужнян. р-ну Хмельниц. обл. – Плужне, 1957, 1959.
1957, № 1 (1) (20 січ.), 3–5 (5) (30 листоп.);
1959, № 1 (6) (1 січ.) – 6 (11) (26 лип.).
Прим.: У вересні 1959 р. Плужнянський район ліквідовано.
1780. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Очеретянки [Червоноарм. р-ну Житомир. обл.]. – Очеретянка, 1959, 1960.
1959, № 1 (22) (24 січ.) – 12, 14 (35) (25 груд.);
1960, № 1 (36) (23 січ.) – 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22 (52) (30 груд.).
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1781. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Кірова Жидачів. р-ну. – Гніздичів, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (30 черв.) – 4 (17 серп.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Кірова та Гніздичів. селищради Жидачів. р-ну.
1957, № 1–11 (27 листоп.);
1958, № 1 (14) (15 січ.) – 19, 21–24 (37) (27 груд.);
1959, № 1 (38) (16 січ.) – 14, 17 (52) (8 груд.);
1960, № 1 (53) (1 січ.), 3–14, 16, 18 (70) (24 груд.).
1782. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
ХVI партз’їзду с. Мусійки Іванків. р-ну Київ. обл. – Мусійки, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 11 (11) (3 черв.) – 15 (15) (6 верес.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. ХVI партз’їзду с. Мусійки Розважів. р-ну Київ. обл.
1959, № 11–20 (31 груд.);
1960, № 1 (21) (20 січ.) – 14, 16–18 (39) (28 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Розважівський район ліквідовано.
1783. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Миколаїв. сільради Волновас. р-ну Сталін. обл. – Миколаївка, 1959, 1960.
1959, № 2 (80) (5 лют.);
1960, № 1–2 (79) (24 січ.), 2, 6, 9–12 (88) (25 черв.) (у вал. нумерації є помилки).
1784. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Шевченка [Ольгин. р-ну Сталін. обл.]. – [Ольгинка], 1957–1959.
1957, № 28 (5 жовт.) – 34 (16 груд.);
1958, № 1 (36) (1 січ.) – 17, 19–27 (61) (22 груд.);
1959, № 1 (62) (1 січ.) – 11 (72) (27 лип.).
Прим.: У вересні 1959 р. Ольгинський район ліквідовано.
1785. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна с. Сеньківка Бориспіл. р-ну Київ. обл. – Сеньківка, 1958–1960.
1958, № 10 (43) (10 трав.), 14–19, 21–25 (58) (25 груд.);
1959, № 2 (60) (12 січ.), 4, 6–8, 11, 16–24 (82) (23 груд.);
1960, № 1 (83) (20 січ.) – 18 (100) (17 груд.).
1786. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС, Мошорин. сільради Новопраз. р-ну. – Мошорине, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 16 (21 верес.) – 1959 № 3 (41) (21 січ.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Фрунзе Мошорин. сільради Новопраз. р-ну.
1957, № 16–18, 21–24 (21 груд.);
1958, № 6 (30) (21 трав.), 10, 13, 14 (38) (21 груд.);
1959, № 3, 5–7, 9, 10, 13–25, 27–34 (72) (25 груд.);
1960, № 1 (73) (1 січ.) – 23, 25–31 (102) (24 листоп.).
1787. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Праця» с. Фронтівки Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Фронтівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (31 трав.) – 9, 11, 12 (18 груд.);
1960, № 1 (13) (4 січ.) – 20 (32) (30 груд.).
1788. Колгоспна праця [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Росія» с. Селище Вінниц. обл. – Селище, 1958–1960.
1958, № 2 (22) (11 січ.), 4, 6–11, 13–24, 26, 28, 30 (50) (22 жовт.);
1959, № 12 (88) (22 квіт.) – 34, 36 (110) (22 груд.);
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1960, № 1 (111) (1 січ.) – 36 (146) (22 груд.).
1789. Колгоспна праця [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу «Перемога» с. Нечаєве Златопіл. р-ну. – Нечаєве, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 груд.) – 1958 № 7 (28 груд.) орган первин. парторганізації
правління колгоспу ім. III Інтернаціоналу с. Нечаєве Златопіл. р-ну.
1957, № 1; 1958, № 1 (7 квіт.) – 5, 7;
1959, № 4 (11) (25 трав.) – 8 (15) (27 серп.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Златопільський район ліквідовано.
1790. Колгоспна праця [Текст] : орган Ротмистрів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Ротмистрівка, 1956. – Газ.
виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (1128) (1 січ.) – 49, 51–103 (1230) (23 груд.).
Прим.: У 1957 р. на № 2 (1233) від 4 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
вилання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1791. Колгоспна праця [Текст] : орган Чорнухин. РК КП України та райради
депутатів трудящих Полтав. обл. – Чорнухи, 1956–1960.
1956, № 1 (2891) (1 січ.), 2, 4–79, 81–104 (2994) (27 груд.);
1957, № 1 (2991) (1 січ.) – 104 (3097) (29 груд.);
1958, № 1 (3098) (1 січ.) – 79, 81–120 (3215) (28 груд.);
1959, № 1 (3216) (1 січ.) – 124, 126–153 (3365) (29 груд.);
1960, № 1 (3366) (1 січ.) – 33, 35–155 (3518) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3478.
1792. Колгоспне виробництво [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Енгельса та Кам’ян. сільради Марків. р-ну. – Кам’янка, 1958, 1959.
1958, № 2 (12) (15 берез.) – 10 (20) (4 жовт.);
1959, № 1 (13) (27 січ.) – 2, 5–7, 10 (22) (17 листоп.).
Колгоспне життя. – Котюжинці див. № 1874.
1793. Колгоспне життя [Текст] : газ. парт. орг. та правління колгоспу «Зоря
комунізму» Фрунзів. р-ну Одес. обл. – Фрунзівка, 1957–1959.
1957, № 1 (6 жовт.) – 6 (25 груд.);
1958, № 1 (7) (9 січ.) – 6, 10–17 (23) (10 груд.);
1959, № 1 (24) (1 січ.) – 7, 9–11 (34) (9 верес.).
1794. Колгоспне життя [Текст] : листівка : орган Сокирян. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Сокиряни, 1958.
1958, [б. N.] (16 квіт.) – [б. N.] (19 листоп.) [7 вип.].
1795. Колгоспне життя [Текст] : орган Бучац. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Бучач, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1623) (1 січ.) – 138 (1759) (28 груд.);
1957, № 1 (1760) (1 січ.) – 154 (1913) (29 груд.);
1958, № 1 (1914) (1 січ.) – 152 (2065) (28 груд.);
1959, № 1 (2066) (1 січ.) – 152 (2217) (29 груд.);
1960, № 1 (2218) (1 січ.) – 154 (2371) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3480.
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1796. Колгоспне життя [Текст] : орган Городищен. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Городище, 1956, 1958–1960. –
Дні виходу: вівторок, четвер і субота.
Періодичн.: 1956 № 2 (3593) (5 січ.) – 104 (3698) (27 груд.) дні виходу: четвер і
неділя.
1956, № 2–102, 104;
1958, № 1 (3803) (1 січ.) – 122 (3924) (28 груд.);
1959, № 1 (3925) (1 січ.) – 131, 133–152 (3474) (29 груд.);
1960, № 1 (3475) (1 січ.) – 43, 45–154 (4230) (29 груд.).
Дод.: 1958 Колгоспне життя : спец. вип. див. № 1952; 1960 Літературна сторінка
див. № 3481.
1797. Колгоспне життя [Текст] : орган Гриців. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Гриців, 1956–1960.
1956, № 1 (3041) (1 січ.) – 104 (3114) (27 груд.);
1957, № 1 (3145) (1 січ.) – 104 (3248) (29 груд.);
1958, № 1 (3249) (1 січ.) – 60, 62–91, 93–117 (3365) (28 груд.);
1959, № 1 (3366) (1 січ.) – 153 (3518) (29 груд.);
1960, № 1 (3519) (1 січ.) – 20, 22–52, 54–154 (3672) (31 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3482.
1798. Колгоспне життя [Текст] : орган Джурин. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Джуринка, 1956–1959. – Виходить тричі на тиждень.

1956, № 1 (951) (1 січ.) – 102 (1052) (20 груд.);
1957, № 1 (1055) (1 січ.) – 104 (1159) (29 груд.);
1958, № 1 (1160) (1 січ.) – 115 (1274) (28 груд.);
1959, № 1 (1275) (1 січ.), 3–109 (1383) (13 верес.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3479.
Прим.: У 1959 р. на № 109 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1799. Колгоспне життя [Текст] : орган Любар. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Любар, 1956–1960. – Виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (2778) (1 січ.) – 104 (2881) (27 груд.);
1957, № 1 (2882) (1 січ.) – 105 (2986) (29 груд.);
1958, № 1 (2987) (1 січ.) – 117 (3103) (28 груд.);
1959, № 1 (3104) (1 січ.) – 152 (3255) (29 груд.) ;
1960, № 1 (3256) (1 січ.) – 138, 140–151, 153, 154 (3409) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3484.
1800. Колгоспне життя [Текст] : орган Новомаячків. райкому КП України і
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нова Маячка, 1956–1958.
1956, № 1 (971) (1 січ.) – 5, 7–23, 25–61, 63–79, 81, 82, 84–104 (1074) (27 груд.);
1957, № 1 (1075) (1 січ.) – 69, 71–92, 94–104 (1178) (28 груд.);
1958, № 1 (1179) (1 січ.) – 48 (1226) (19 черв.).
Прим.: У 1958 р. на № 48 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1801. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Ів. Франка Стрийс. р-ну Львів. обл. – Завадів, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (2) (23 квіт.) – 6–7 (9–10) (7 листоп.) орган парт. і комсомол.
орг. та правління колгоспу ім. Ів. Франка Дрогобиц. обл.
1958, № 1–6–7;
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1959, № 6–7 (9–10) (5 черв.).
1802. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Комсомолець» [Володимир-Волин. р-ну Волин. обл.]. – Березовичі, 1958. –
Виходить один раз на міс.
1958, № 1 (2) (27 січ.), 4 (5) (6 черв.).
1803. Колгоспне життя [Текст] : орган. парт. ком. і правління колгоспу «Україна»,
Ширяїв. р-ну Одес. обл. – Ширяєве, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (1 січ.) – 15 (15 лип.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Молотова Ширяїв. р-ну Одес. обл.
1957, № 2–22 (15 груд.);
1958, № 1 (23) (1 січ.), 3–16 (38) (15 серп.);
1959, № 1 (39) (3 лют.) – 5, 7 (45) (13 груд.);
1960, № 1 (46) (12 січ.) – 15 (60) (7 листоп.).
1804. Колгоспне життя [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Карла Маркса Чорнухин. р-ну Полтав. обл. – Вороньки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (21 січ.) – 26 (28) (7 листоп.) орган парт., комсомол. орг.,
правління колгоспу ім. Карла Маркса та виконкому Вороньків. сільради Чорнухин. рну.
1957, № 3–8, 10–30 (35) (25 груд.);
1958, № 1 (33) (1 січ.) – 29 (61) (17 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (62) (1 січ.) – 28 (89) (26 груд.);
1960, № 1 (90) (1 січ.) – 30 (119) (15 груд.).
1805. Колгоспне життя [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Сталіна с. Судилків Шепетів. р-ну Хмельниц. обл. – Судилків, 1957–
1960. – Виходить двічі на міс.
1957, № 1 (27 трав.) – 8 (5 груд.);
1958, № 1 (9) (29 січ.) – 11 (19) (29 листоп.);
1959, № 1 (20) (4 січ.);
1960, № 1 (21) (17 берез.) – 6 (26) (27 жовт.).
1806. Колгоспне життя [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу «Комуніст» В. Рогачиц. р-ну. – Верхній Рогачик, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 3 (1 трав.) орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Молотова В. Рогачиц. р-ну.
1957, № 1–7 (10 верес.).
1807. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Леніна
Сум. р-ну Сум. обл. – Суми, 1957.
1957, № 4 (25 лип.).
1808. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Мічуріна, с.
Понорниця Понорищ. р-ну. – Понорниця, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 трав.) – 6 (25 лип.) орган парт. орг. і правління артілі ім.
Маленкова с. Понорниця Понорниц. р-ну.
1957, № 1–4, 6;
1958, № 8 (1 лют.) – 4, 6, 8–15 (22) (19 груд.);
1959, № 1 (23) (1 січ.) – 2, 8–11, 15 (37) (2 груд.);
1960, № 2 (39) (27 лют.) – 6 (43) (9 серп.).
1809. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Сталіна
Валер’янів. сільради Волновас. р-ну. – Валер’янівка, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 25 (28) (8 жовт.) – 1958 № 13 (48) (1 трав.) орган парт. орг. і
правління артілі ім. Сталіна Валер’янів. сільради Ольгин. р-ну; 1958 № 14 (49) (12
трав.) – 1959 № 21 (89) (7 листоп.) орган парт. орг. і правління артілі ім. Сталіна
Валер’янів. сільради.
1957, № 25–32 (35) (25 груд.);
1958, № 1 (36) (1 січ.) – 18, 20–27, 29–35 (69) (21 груд.);
1959, № 1 (69) (1 січ.) – 19, 21–25 (93) (19 груд.);
1960, № 1, 26 (у нумерації є помилки).
Прим.: У вересні 1959 р. Ольгинський район ліквідовано.
1810. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Сталіна
Ново-Андріїв. сільради Волновас. р-ну. – Новоандріївка, 1960.
1960, № 3 (97) (31 берез.) – 14 (108) (31 груд.).
1811. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Більшовик»
Пустовійтів. сільради Ромен. р-ну Сум. обл. – Пустовійтівка, 1957–1960.

1957, № 1 (16 серп.) – 7, 9–19 (25 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 3, 5–8, 10–13, 15–17, 19–29, 31–33, 35–37, 40–50 (67) (26 груд.)

(у нумерації є помилки);
1959, № 1 (68) (1 січ.) – 15, 17, 19–26, 28–36, 38–45, 47 (114) (24 груд.) (у нумерації
є помилки);
1960, № 1 (115) (1 січ.), 3–8, 10–45 (159) (31 груд.).
1812. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Великий
Жовтень» та Жовтн. сільради Мен. р-ну Чернігів. обл. – Жовтневе, 1957–1960.
1957, № 3 (18 трав.) – 5, 9–11 (10 груд.);
1958, № 1 (12) (1 січ.), 3–7, 9, 10 (21) (7 листоп.);
1959, № 1 (23) (1 січ.) – 3, 7–11 (33) (15 верес.);
1960, № 1 (34) (26 лют.) – 3, 5, 6, 8, 9 (45) (7 листоп.).
1813. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Волна
революции» Генічес. р-ну Херсон. обл. – Генічеськ, 1960.
1960, № 1 (16) (1 січ.) – 2, 4–7, 9–14 (28) (5 груд.) (у нумерації є помилки).
1814. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Б. Хмельницького [Остроз. р-ну Ровен. обл.]. – [Острог], 1959.
1959, № 3 (19) (1 трав.) – 18 (2) (1 квіт.) (у нумерації є помилки).
1815. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Ілліча, с.
Товста Городищен. р-ну Черкас. обл. – Товста, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (20 січ.) – 1959 № 16 (34) (5 листоп.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Ілліча с. Товста Вільшан. р-ну Черкас. обл.
1958, № 1–4, 6–19 (31 груд.);
1959, № 1 (19) (19 січ.), 4, 6, 8–16;
1960, № 1 (35) (31 січ.), 3, 5–10, 12–32 (66) (31 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Вільшанський район ліквідовано.
1816. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Карла
Маркса та Кобрин. сільради депутатів трудящих [Тальнів. р-ну Черкас. обл.]. –
Кобринове, 1960.
1960, № 1 (5 лют.) – 16 (7 листоп.).
1817. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Куйбишева Летичів. р-ну Хмельниц. обл. – [Попівці], 1957, 1958.
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1957, № 4 (24 верес.), 7 (20 груд.);
1958, № 6 (13) (28 верес.).
1818. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Краснокут. р-ну. – [Степанівка], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 1958 № 12 (28) (7 листоп.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Сталіна Степанів. сільради Краснокут. р-ну.
1957, № 1–16 (7 листоп.);
1958, № 1 (17) (4 квіт.) – 12;
1959, № 1 (29) (26 лют.) – 3, 5–13 (44) (18 серп.).
1819. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Сиваш. р-ну Херсон. обл. – Сиваші, 1957–1960.
1957, № 1 (5 серп.), 4 (20 верес.);
1958, № 14 (20 лип.);
1959, № 18 (52) (23 верес.) – 24 (58) (20 груд.);
1960, № 1 (59) (5 січ.) – 3, 5–12 (68) (15 жовт.).
1820. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Соснів. р-ну Ровен. обл. – [Великі Селища], 1957.
1957, № 1 (7 серп.) – 4 (12 жовт.).
1821. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Пам’ять
Леніна» с. Цибулів Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – Цибулів, 1957–1960.
Назва: 1957 № 9 (18 жовт.) – 12 (20 груд.) За високий урожай. – Підзаг.: 1957
9–12 орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна с. Цибулів Монастирищен.
р-ну Черкас. обл.
1957, № 9–12;
1958, № 2 (14) (25 лют.) – 6, 8–16 (28) (31 груд.); 1959, №
1 (29) (17 січ.) – 5, 7–14, 16–18 (46) (30 груд.); 1960, № 1
(47) (12 лют.) – 8, 11–13 (59) (15 листоп.).
1822. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Перше
травня» Корец. р-ну. – [Крилів], 1957–1960.
1957, № 1 (9 лют.) –11 (20 верес.);
1958, № 1 (1 січ.) – 3, 5–8, 11, 12 (25) (16 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є
помилки);
1959, № 6 (31) (7 лип.), 8 (33) (7 листоп.); 1960,
№ 1 (34) (1 січ.) – 2, 9–11 (45) (17 жовт.).
1823. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Радянська
Україна» Барвінків. р-ну. – [Нікополь], 1957–1960. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (5) (6 січ.) – 16 (20) (30 верес.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Хрущова Барвінків. р-ну.
1957, № 1–16, 18–20 (24) (25 груд.);
1958, № 1 (25) (15 берез.) – 14 (38) (9 груд.);
1959, № 1 (39) (11 лют.) – 12 (50) (30 груд.);
1960, № 1 (51) (29 січ.) – 5 (55) (9 груд.).
1824. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «17
вересня» Ланівец. р-ну. – Ланівці, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 берез.) – 22 (10 груд.); 1958,
№ 1 (23) (6 квіт.) – 2 (24) (1 трав.).
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1825. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Червона
зірка» [Остроз. р-ну Ровен. обл.]. – [Оженин], 1959, 1960.
1959, № 5 (21) (1 черв.) – 6, 8–12 (28) (7 груд.);
1960, № 1 (33) (28 січ.) – 15 (47) (16 груд.).
1826. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Більшовик»
сільради с. Забороль Олександрів. р-ну Ровен. обл. – Забороль, 1958.
1958, № 1 (1 черв.) – 7 (16 груд.).
1827. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Сталіна (с.
Артюхівка) Ромен. р-ну Сум. обл. – Артюхівка, 1957–1960. – Виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1957 № 13 (1 жовт.) – 1958 № 19 (37) (2 верес.) орган парт. орг. і правління
артілі ім. Сталіна Глин. р-ну Сум. обл.
1957, № 13–18 (20 груд.);
1958, № 1 (19) (1 січ.) – 7, 14, 16–19;
1959, № 5 (47) (10 квіт.) – 11, 14, 16–27, 29–31 (73) (31 груд.) (у нумерації є помилки);

1960, № 1 (74) (13 січ.) – 18, 20–36 (81) (31 груд.).
Прим.: У березні 1959 р. Глинський район ліквідовано.
1828. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Україна»
Огіїв. сільради Сахновщин. р-ну Харків. обл. – Огіївка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (22 листоп.) – 1957 № 6 (16 січ.) орган парт. орг., правління
артілі ім. Сталіна та Огіїв. сільради.
1956, № 1, 3–4 (26 груд.);
1957, № 5 (9 січ.) – 6, 8–31 (16 листоп.);
1958, № 1 (66) (5 груд.) – 3, 5–7, 9–26, 28–35 (65) (27 листоп.) (у нумерації є значні
помилки);
1959, № 1 (92) (26 листоп.) – 6, 8–27 (91) (19 листоп.) (у нумерації є значні помилки);

1960, № 5 (95) (16 січ.) – 27, 29–34 (124) (13 груд.).
1829. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Богдана
Хмельницького та виконкому Рогізнян. сільради депутатів трудящих Садгір. р-ну
Чернівец. обл. – Рогізна, 1958. – Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (5 лип.) – 7 (31 груд.).
1830. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Будьонного та Березів. cільради [Чернівец. р-ну Чернівец. обл.]. – Березівка, 1956.
1956, № 1 (21 груд.).
1831. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Ворошилова Скалат. р-ну. – [Скалат], 1957, 1958.
1957, № 1 (26 січ.) – 9 (6 листоп.);
1958, № 11 (1 січ.), 1–2 (18–19) (23 лют.) – 4 (1 трав.) (у нумерації є помилки). 1832.
Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Димитрова та сільради
депутатів трудящих с. Угловатої Христинів. р-ну Черкас. обл. – Угловата, 1960.

1960, № 2 (20) (18 січ.), 4–8, 10–22 (40) (8 груд.).
1833. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Карла
Маркса та В. Рудків. сільради Дикан. р-ну Полтав. обл. – Велика Рудка, 1957–1960.
1957, № 17 (25 груд.);
1958, № 4 (21) (23 берез.) – 5, 7–9, 11, 13, 16 (33) (10 груд.);
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 14, 16–18 (51) (20 груд.);
1960, № 1 (52) (15 січ.) – 3, 5–8 (59) (17 груд.).
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1834. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Карла
Маркса та сільради с. Красне Скадов. р-ну Херсон. обл. – Красне, 1957–1960.
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 17 (18) (7 листоп.);
1958, № 1 (19) (26 січ.) – 7 (25) (7 листоп.);
1959, № 1 (26) (1січ.), 3–5 (30) (3 лип.);
1960, № 1 (31) (18 лют.).
1835. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Кірова
Скалат. р-ну. – Скалат, 1957–1960.
1957, № 1 (8 січ.) – 10 (17 груд.);
1958, № 1 (11) (14 січ.) – 5 (15) (31 трав.);
1959, № 1 (10 черв.) – 2 (9 жовт.);
1960, № 1 (3) (11 січ.) – 3 (5) (12 квіт.).
Прим.: У 1960 р. валова нумерація почалася знову.
1836. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. О.
Кобилянської та виконкомів селищради і сільради [Глибоц. р-н Чернівец. обл.]. –
Глибока, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (4 груд.) – 3 (24 груд.) орган парт. орг., правління артілі ім.
Сталіна та виконкому сільради с. Глибока; 1957 № 1 (4) (4 січ.) – 1958 № 6 (39) (30
жовт.) орган парт. орг., правління артілі ім. Сталіна та виконкому Глибоц. селищ.
Ради; 1959 № 1 (40) (30 берез.) – 3 (42) (21 квіт.) орган парт. орг., правління артілі ім.
О. Кобилянської та виконкому Глибоц. селищ. Ради.
1956, № 1–3;
1957, № 1–30 (33) (30 груд.);
1958, № 1 (34) (27 січ.) – 6;
1959, № 1–16 (55) (24 груд.);
1960, № 1 (56) (4 лют.) – 2, 4–6 (61) (30 лип.).
1837. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Шевченка та
сільради с. Гальчинці Базалійс. р-ну Хмельниц. обл. – Гальчинці, 1957, 1958.

1957, № 4 (23 лип.) – 5, 7 (22 жовт.);
1958, № 3 (10) (21 берез.), 7 (14) (19 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Базалійський район ліквідовано.
1838. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Радянська
Буковина» та виконкому сільради с. Недобоївці [Хотин. р-ну Чернівец. обл.]. –
Недобоївці, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (20 листоп.) – 1959 № 2 (19) (19 лют.) орган парт. орг, правління
колгоспу «Червона Буковина» та виконкому сільради с. Недобоївці.
1956, № 1–3 (20 груд.);
1957, № 2 (5) (20 січ.) – 3, 5, 7–8 (11) (7 листоп.);
1958, № 1 (12) (1 лют.) – 6, 8 (11) (7 листоп.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (18) (30 січ.) – 2;
1960, № 1 (20) (21 січ.) – 13 (29) (23 груд.).
1839. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «40-річчя
України» Скалат. р-ну. – Скалат, 1958–1960.
1958, № 1 (1 січ.) – 4 (1 трав.);
1959, № 1 (20) (20 лют.), 3, 4 (27 жовт.) (у вал. нумерації є значні помилки);
1960, № 1 (5) (21 січ.) – 3, 5 (10) (18 жовт.) (у вал. нумерації є значні помилки).
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1840. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Україна» та
виконкому Ковалів. сільради Полтав. обл. – Ковалівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (11) (28 лют.) – 28 (34) (24 жовт.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Булганіна та виконкому Ковалів. сільради, Полтав. р-ну.
1957, № 5–10, 12–33 (39) (25 груд.);
1958, № 1 (40) (16 січ.) – 26, 29–35 (74) (27 груд.);
1959, № 1 (10) (1 січ.) – 3, 5, 6, 9–25, 27–34 (108) (26 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (109) (1 січ.) – 10, 12, 14–26 (132) (26 груд.).
1841. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Дзержинського Чортків. р-ну. – Чортків, 1959.
1959, № 4 (31) (8 трав.) – 6 (33) (27 лип.).
1842. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Ілліча
Мар’їн. р-ну [Сталін. обл.]. – Максимільянівка, 1958–1960.
1958, № 6 (12) (18 черв.) – 9, 15–18 (24) (31 груд.);
1959, № 1 (25) (16 січ.) – 6, 8–26 (50) (30 груд.);
1960, № 1 (51) (2 лют.) – 17 (67) (17 верес.).
1843. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Гощан. р-ну Ровен. обл. – Гоща, 1960.
1960, № 1 (59) (1 січ.), 3, 6–9 (66) (7 листоп.) (у нумерації є помилки).
1844. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Золотопотіц. р-ну. – [Соколів], 1958, 1959.
1958, № 1 (14 січ.) – 2, 5–15, 17, 18 (24 жовт.);
1959, № 2 (22) (8 берез.).
1845. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Тучин. р-ну Ровен. обл. – Тучин, 1958.
1958, № 4 (32) (8 берез.).
Прим.: У січні 1959 р. Тучинський район ліквідовано.
1846. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Тельмана Вовчан. р-ну. – [Жовтневе Друге], 1957–1959.
1957, № 3 (26 берез.), 5–14, 16–19, 21–26, 29 (14 груд.);
1958, № 1 (31) (1 січ.) – 13, 15–20, 22, 25, 28 (58) (26 груд.);
1959, № 1 (59) (9 січ.) – 2, 6, 7, 9, 10, 15–17, 19–24, 26, 27, 29 (87) (24 жовт.).
1847. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Хрущова

Заболотов. сільради Рафалів. р-ну Ровен. обл. – Заболоття, 1956, 1957.
1956, № 1 (23 груд.);
1957, № 3 (30 січ.) – 9 (1 груд.).
1848. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Шевченка Білобожниц. р-ну. – Білобожниця, 1957, 1958.
1957, № 12 (17 лип.) – 17 (30 листоп.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 6, 9 (26) (8 серп.).
Прим.: У березні 1959 р. Білобожницький район ліквідовано.
1849. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Комуніст» Комарів. сільради Ізюм. р-ну Харків. обл. – Комарівка, 1957–1960. – Газ.
виходить тричі на міс.
1957, № 1 (15 лют.) – 7, 9–26 (23 груд.);
1958, № 2 (29) (30 січ.) – 17 (43) (6 листоп.);
1959, № 1 (44) (21 січ.) – 10, 12–17 (59) (11 верес.);
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1960, № 1 (61) (12 берез.) – 5 (65) (30 трав.).
1850. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Ленінський шлях», Червоноарм. р-ну Ровен. обл. – Червоноармійськ, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 лют.) – 18 (20 жовт.) орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Андрєєва Козин. р-ну Ровен. обл.; 1957 № 19 (7 листоп.) – 1959 № 2 (48) (20 січ.)
орган парт. орг. та правління колгоспу «Ленінський шлях» Козин. р-ну Ровен. обл.
1957, № 1–22 (20 груд.);
1958, № 1 (22) (5 січ.) – 24 (46) (20 груд.);
1959, № 1 (47) (5 січ.) – 2, 10 (55) (7 листоп.).
Прим.: У січні 1959 р. Козинський район ліквідовано.
1851. Колгоспне життя [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Шляхом
Сталіна» Мельнице-Поділ. р-ну. – Мельниця-Подільська, 1957–1959.
1957, № 1 (5 лют.), 3–11 (7 листоп.);
1958, № 1 (12) (28 січ.) – 8 (19) (7 листоп.);
1959, № 1 (20) (14 лют.) – 3 (22) (1 трав.).
1852. Колгоспне життя [Текст] : орган парткому і правління колгоспу «Україна»,
Василів. р-ну Запоріз. обл. – Василівка, 1958–1960.
1958, № 1 (7 листоп.);
1959, № 2 (3) (27 берез.) – 12 (13) (23 жовт.);
1960, № 1 (17) (1 січ.) – 21 (36) (7 листоп.).
1853. Колгоспне життя [Текст] : орган парткому та правління колгоспу «Україна»
Олександр. р-ну Кіровоград. обл. – Попельнасте, 1957, 1959.
Підзаг.: 1957 № 5 (14 верес.), 6 (11 жовт.) орган парторганізації та правління
колгоспу «Україна» Червонокам’ян. р-ну Кіровоград. обл.
1957 , № 5, 6;
1959, № 1 (10) (20 лип.) – 4 (13) (7 листоп.).
Прим.: У січні 1959 р. Червонокам’янський район ліквідовано.
1854. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Ів.
Франка та сільради с. Хлівчани Забуз. р-ну Львів. обл. – Хлівчани, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 січ.) – 1958 № 5 (15) (27 черв.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Б. Хмельницького та сільради с. Хлівчани.
1957, № 1–7, 9, 10 (5 груд.);
1958, № 1 (11) (14 лют.) – 8 (18) (3 листоп.);
1959, № 2 (20) (14 лип.) – 3 (21) (25 серп.);
1960, № 1 (23) (27 лют.) – 4 (26) (8 верес.).
Прим.: З 1957 № 1 – 1958 № 5 (15) (27 черв.) – Рава-Руський район.
1855. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Свердлова Липовец. р-ну Вінниц. обл. – [Костянтинівка], 1958.
1958, № 1 (18) (21 січ.) – 4 (21) (19 берез.).
1856. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Сталіна

Чернятина Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Чернятин, 1958–1960.
1958, № 2 (5 трав.) – 5, 7–12, 14–18 (22 жовт.); 1959, № 1 (18) (4
січ.) – 23 (40) (20 груд.); 1960, № 1 (41) (4 січ.) – 24 (65) (20 груд.).
1857. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Хрущова

Липовец. р-ну Вінниц. обл. – [Гайсин], 1957.
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Підзаг.: 1957 № 1 (12 берез.) – 3 (2 квіт.) орган парторганізації, правління артілі ім.
Хрущова та Гайсин. сільради Липовец. р-ну.
1957, № 1–14, 16, 17 (23 груд.).
1858. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Росія» с.
Вахнівки Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Вахнівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (22 лип.) – 1959 № 1 (6) (14 січ.) орган парторганізації й
правління артілі ім. Дзержинського с. Вахнівки Липовец. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–5 (30 листоп.);
1959, № 1–3, 5–10 (15) (23 листоп.);
1960, № 1 (16) (14 січ.) – 6 (21) (30 лип.).
1859. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «XIIріччя РСЧА», с. Бистрик Ружин. р-ну. – Бистрик, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (18 січ.) – 15 (18 верес.) орган парторганізації і правління
колгоспу «XII-річчя РСЧА» та Бистриц. сільради депутатів трудящих.
1957, № 2–3, 6–10, 12, 13, 15–17, 19 (26 листоп.);
1958, № 1 (19) (18 лют.) – 12 (30) (25 груд.);
1959, № 1 (31) (13 лют.), 3–14 (44) (15 груд.);
1960, № 1 (45) (20 січ.) – 14 (58) (17 груд.).
1860. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Дружба» с. Гордіївки Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Гордіївка, 1960.
1960, № 1 (30 черв.) – 9 (21 груд.).
1861. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Горького та Покров. сільради депутатів трудящих Нікопол. р-ну. – Покровське, 1957–
1960.
1957, № 1 (13 січ.) – 4, 6–14, 16–33 (24 груд.);
1958, № 1 (35-36) (1 січ.), 2, 4–32 (67) (31 груд.);
1959, № 1 (68) (9 січ.) – 22, 26–31, 42 (99) (31 груд.);
1960, № 1 (100) (8 січ.) – 11, 14–22, 25–27 (123) (30 груд.).
1862. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Горького Ям. р-ну Сталін. обл. – Званівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1) (1 лют.) – 15 (27 верес.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Хрущова Званів. сільради Ям. р-ну Сталін. обл.
1957, № 1–21 (30 груд.);
1958, № 1 (22) (1 січ.) – 9, 11–20 (41) (25 листоп.);
1959, № 1 (43) (16 січ.) – 13 (55) (14 верес.), 13 (10 жовт.), 16–18 (60) (19 груд.);
1960, № 1 (61) (13 лют.) – 20 (80) (31 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Ямський район ліквідовано.
1863. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. ХХ
з’їзду КПРС, Сквир. р-ну Київ. обл. – Домантівка, 1958–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (13) (31 січ.) – 2 (14) (7 лют.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Дзержинського та Домантів. сільради депутатів трудящих Сквир. р-ну Київ. обл.

1958, № 1, 2;
1959, № 7 (30) (10 черв.) – 11, 13–20 (43) (25 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (44) (12 січ.) – 19 (65) (27 груд.).
1864. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Дзержинського с. Березівки Вінниц. обл. – Березівка, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 2 (1 січ.) – 26 (20 верес.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Будьонного с. Березівки.
1957, № 2–33 (18 груд.);
1958, № 1 (34) (22 січ.) – 18, 20, 21 (51) (19 груд.);
1959, № 1 (52) 99 січ.) – 14, 16–24 (75) (17 груд.);
1960, № 1 (76) (4 січ.) – 23 (98) (7 груд.).
1865. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Дячишина Балт. р-ну Одес. обл. – Березівка, 1957–1960.
1957, № 1 (20 лип.) – 13 (20 листоп.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 29 (48) (21 груд.);
1959, № 1 (49) (9 січ.) – 9, 11–25, 27 (75) (21 груд.);
1960, № 3 (78) (31 січ.) – 11 (86) (6 черв.).
1866. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Калініна Боромлян. сільради Тростянец. р-ну Сум. обл. – [Боромля], 1957–1958, 1960.
1957, № 3 (19 берез.);
1958, № 12 (33) (25 черв.);
1960, № 4 (70) (30 берез.) – 5, 7–15 (81) (31 груд.).
1867. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Калініна [Лопатин. р-ну Львів. обл.]. – Оглядів, 1960.
1960, № 9 (9 лип.), 12–14 (15 груд.).
1868. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Карла Маркса Дівочепіл. сільради Олександрів. р-ну. – Дівоче Поле, 1957–1960.
1957, № 14 (12 верес.) – 22 (31 груд.);
1958, № 1 (23) (29 січ.) – 13, 15–19 (41) (25 груд.);
1959, № 1 (420 (23 січ.) – 14, 14а, 16–23 (54) (23 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (55) (22 січ.) – 16 (80) (31 груд.).
1869. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Котовського с. Комаргорода Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Комаргород, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 берез.) – 18 (7 листоп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Ворошилова с. Комаргорода Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–10, 12–20 (27 груд.);
1958, № 1 (21) (31 січ.) 14 (34) (28 груд.);
1959, № 1 (35) (23 січ.) – 5, 7–9 (43) (31 груд.);
1960, № 1 (44) (16 лют.) – 4, 6–8, 10 (22) (5 лип.).
1870. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Мічуріна с. Петрівське Таращан. р-ну Київ. обл. – Петрівське, 1959, 1960.
1959, № 1 (27 лют.) – 10, 21 (21 верес.);
1960, № 1 (22) (22 лют.) – 14 (26) (28 листоп.) (у вал. нумерації є помилки).
1871. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Свердлова с. Неділище Барашів. р-ну Житомир. обл. – Неділище, 1960.
1960, № 1 (1 трав.) – 10 (15 груд.).
1872. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Білашок Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Білашки, 1958–1960.
1958, № 1 (7 квіт.), 2, 4–6, 9, 12–16 (24 груд.);
1959, № 1 (7 січ.) – 7, 9, 11–20 (35) (24 груд.);
1960, № 1 (36) (16 січ.) – 8, 10–12 (47) (17 груд.).
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1873. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Скибинець Тростянец. р-ну. Вінниц. обл. – Скибинці, 1958, 1959.
1958, № 8 (12) (4 лип.), 11 (15) (26 серп.);
1959, № 1 (19) (27 лют.) – 7 (25) (30 листоп.).
1874. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Курави Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Курави, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (5) (28 берез.) – 1959 № 9 (22) (26 серп.) орган парторганізації
правління колгоспу ім. Сталіна с. Котюжинці Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Місце
вид.: 1959 № 1–9 Котюжинці.
1958, № 2–10 (43) (20 груд.) (у вал. нумерації є помилки); 1959, №
1 (14) –11 (24) (21 груд.) (у вал. нумерації є помилки); 1960, № 1
(25) (30 січ.) – 6, 8–12 (40) (8 груд.) (20 груд.).
1875. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Суворова с. Ободівки Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Ободівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 трав.) – 9 (18 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Хрущова Ободів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–9 (18 груд.);
1958, № 1, 3–7, 9 (18) (18 груд.).
1959, № 1 (9) (13 квіт.) – 5, 7 (15) (19 груд.) (у вал. нумерації є помилки); 1960,
№ 1(16) (28 берез.) – 5, 7, 8 (23) (26 груд.).
1876. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Правда» Бродів. р-ну. – Пониковиця, 1959, 1960.
1959, № 4 (33) (21 берез.), 5, 7–16 (45) (24 груд.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 1 (46) (28 січ.) – 9, 10 (55) (19 груд.).
1877. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Родина» Баштан. р-ну Миколаїв. обл. – Баштанка, 1959, 1960.
1959, № 1 (15 берез.) – 6, 8–16 (14 жовт.);
1960, № 1 (20) (1 січ.) – 4, 6–14, 16–23 (41) (15 груд.).
1878. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Леніна
та Романів. сільради Дзержин. р-ну Житомир. обл. – Романівка, 1957, 1958.
1957, № 9 (17 жовт.);
1958, № 10 (18 лют.).
1879. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Зоря
комунізму» і виконкому Ташлик. сільради депутатів трудящих [Смілян. р-ну Черкас.
обл.]. – Ташлик, 1957, 1959, 1960.
Періодичн.: 1957 № 2 (28 груд.) виходить тричі на міс., 1959 № 22 (52) (25 верес.)
виходить щодекади.
1957, № 2 (28 груд.);
1959, № 22–28 (60) (19 груд.);
1960, № 1 (61) (1 січ.) – 28 (89) (12 груд.).
1880. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Б.
Хмельницького та сільради с. Топорів [Бус. р-ну Львів. обл.]. – Топорів, 1958, 1960.
1958, № 6 (23) (15 черв.) – 7 (24) (25 лип.);
1960, № 1 (37) (4 берез.).
1881. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Ватутіна та Софіїв. сільради Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл. – Софіївка, 1959,
1960.
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1959, № 1 (січ.) – 10, 12–24 (23 груд.);
1960, № 1 (25) (1 січ.) – 15, 17, 19–22 (46) (23 груд.).
1882. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
XXI з’їзду КПРС Овруц. р-ну Житомир. обл. – Велика Чернігівка, 1959, 1960. –
Виходить 4 і 18 числа.
1959, № 1 (1) (18 трав.) – 8 (8) (4 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (9) (18 січ.) – 8 (16) (18 груд.).
1883. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Жданова [Вознесен. р-ну Миколаїв. обл.]. – Дорошівка, 1957–1960. – Виходить двічі
на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (14 лют.) – 1959 № 5 (44) (10 берез.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Жданова та сільради депутатів трудящих с. Дорошівки.
1957, № 1–17 (15 груд.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 2, 4–18, 20, 21 (39) (18 груд.);
1959, № 1 (40) (1 січ.) – 3, 5–11, 13–14, 16–17 (55) (13 груд.);
1960, № 1 (57) (1 січ.) – 13 (69) (18 груд.).
1884. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Кірова та сільради с. Кидрасівки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Кидрасівка, 1959.
1959, № 1 (19 січ.), 2, 4–13 (12 серп.).
1885. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Леніна с. Троковичі Черняхів. р-ну. – Троковичі, 1958–1960.
1958, № 1 (28 трав.) – 4, 6, 10 (17 груд.);
1959, № 1 (11) (1 січ.) – 13, 15–20, 22–23 (33) (19 груд.);
1960, № 1 (34) (5 січ.) – 9, 11–24 (60) (28 груд.).
1886. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Паризької комуни Овруц. р-ну Житомир. обл. – Гуничі, 1957–1959. – Виходить 4 і 18
числа.
Періодичн.: 1957 № 1 (30 трав.) – 6 (17 серп.) виходить 17 і 30 числа.
1957, № 1–10 (4 груд.);
1958, № 1 (10) (4 січ.) – 6, 8–17 (22) (18 груд.);
1959, № 17 (23) (18 січ.).
1887. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 40річчя Жовтня та Хмільнян. сільради депутатів трудящих [Лопатин. р-ну Львів. обл.]. –
Хмільно, 1958.
1958, № 1 (20) (1 трав.), 3, 8, 9 (24) (7 листоп.).
1888. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 40річчя Рад. України Заболотців. р-ну Львів. обл. – Заболотці, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 берез.) – 10 (18 верес.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Будьонного Заболотців. р-ну Львів. обл.
1957, № 1–11 (13 груд.);
1958, № 1 (6 січ.) – 10 (29 верес.);
1959, № 1 (6 січ.).
Прим.: У березні 1959 р. Заболотцівський район ліквідовано.
1889. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна с. Катеринополя Катериноп. р-ну Черкас. обл. – Катеринопіль, 1960.
1960, № 11 (63) (8 черв.) – 12, 14–15 (67) (23 листоп.).
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1890. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та Алтинів. сільради, Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Алтинівка], 1957–1960.
1957, № 1 (16 лют.) – 25 (9 груд.);
1958, № 1 (26) (7 лют.), 5–7 (32) (3 верес.);
1959, № 10 (43) (11 черв.) – 24 (57) (30 груд.);
1960, № 1 (58) (6 січ.) – 29 (86) (26 груд.).
1891. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та Вишків. сільради депутатів трудящих Хуст. р-ну. – Вишкове, 1956–1960.
1956, № 1 (8 груд.), 2 (23 груд.);
1957, № 1 (3) (8 січ.) – 24 (26) (25 груд.);
1958, № 1 (27) (7 січ.) – 24 (50) (24 груд.);
1959, № 1 (51) (9 січ.) – 24 (74) (26 груд.);
1960, № 1 (75) (13 січ.) – 17,19–24 (98) (30 груд.).
1892. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та сільради с. Ракошино Мукачів. р-ну Закарпат. обл. – Ракошино, 1957–
1959.
1957, № 1 (9 черв.) – 5 (12 груд.);
1958, № 1 (6) (14 січ.), 3–6 (11) (7 листоп.);
1959, № 1 (12) (10 квіт.) – 4 (15) (7 листоп.).
1893. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Тельмана та Красногір. сільради Голованів. р-ну Кіровоград. обл. – Красногірка,
1957–1960.
1957, № 6 (11 жовт.);
1958, № 2 (8) (22 серп.), 3 (9) (4 верес.);
1959, № 1 (10) (30 січ.), 3–17 (26) (6 листоп.);
1960, № 1 (27) (1 січ.) – 13 (39) (7 листоп.).
1894. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Федьковича та виконкому сільради с. Банилів. – Банилів, 1957–1960.
1957, № 2 (4) (27 січ.) – 5, 7, 9–11 (12) (11 жовт.);
1958, № 1 (13) (14 квіт.), 3–4 (13) (5 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 2 (15) (1 берез.) – 6, 8–9 (22) (26 груд.);
1960, № 1 (29) (23 лют.) – 3 (31) (25 квіт.).
1895. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка Первозванів. сільради Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл. – Первозванівка,
1958–1960.
1958, № 1 (1) (20 берез.) – 5, 11, 13, 16, 17, 19–22 (22) (20 жовт.);
1959, № 18 (46) (20 черв.), 21, 23, 26, 28–34, 36, 37 (65) (31 груд.);
1960, № 1 (66) (10 січ.) – 6, 8–10, 12–33 (98) (22 груд.).
1896. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка с. Теліженці Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Теліжинці, 1959, 1960.
1959, № 1 (12 січ.) – 15 (25 листоп.);
1960, № 1 (16) (11 січ.), 3–15 (30) (26 груд.).
1897. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Комінтерн» та Бобринец. міськради. – Бобринець, 1957–1960.
1957, № 26 (21 верес.) – 31 (18 груд.);
1958, № 2 (33) (8 січ.), 3, 7–12, 14–34 (65) (9 груд.);
1959, № 1 (67) (1 січ.) – 7, 9, 11–21, 26–30, 32 (98) (2 груд.);
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1960, № 1 (101) (1 січ.) – 33 (133) (13 груд.).
1898. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Комунар» с. Переселення Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Переселення, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 2 (22 листоп.) – 1957 № 34 (16 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Комунар» та сільради с. Переселення Кагарлиц. р-ну Київ. обл.
1956, № 2;
1957, № 8 (13 лют.), 25–27, 29–34;
1958, № 1 (35) (1 січ.) – 9, 11–15, 17–20, 22, 24 (58) (23 груд.);
1959, № 1 (59) (8 січ.) – 5, 7, 8, 18 (76) (23 верес.);
1960, № 4 (86) (24 лют.) – 6, 8, 11–14, 16–18, 21, 22 (104) (24 листоп.).
1899. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Маяк» Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – [Крищинці], 1958–1960.
1958, № 1 (31 трав.) – 6 (26 груд.);
1959, № 1 (7) (23 січ.), 2, 4–8, 10 (16) (22 жовт.);
1960, № 1 (17) (8 січ.) – 7 (23) (16 квіт.).
1900. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» та виконкому Іванів. сільради депутатів трудящих Славут. р-ну Хмельниц.
обл. – Іванівка, 1957, 1958. – Виходить тричі на міс.
1957, № 7 (6 жовт.);
1958, № 2 (12) (28 січ.), 4–6, 10 (20) (31 серп.).
1901. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «1
Травня» та Прачів. сільради [Борзнян. р-ну Чернігів. обл.]. – Прачі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 9 (11) (13 верес.) орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Хрущова та Прачів. сільради.
1957, № 9;
1958, № 3 (17) (31 берез.), 6–7 (21) (2 жовт.);
1959, № 5 (27) (3 черв.) – 9 (31) (7 листоп.);
1960, № 1 (32) (26 січ.) – 5 (36) (31 жовт.).
1902. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
1 Травня та сільради с. Суботівки Могилів-Поділ. р-ну. – Суботівка, 1957–1959.
1957, № 1(1 трав.), 3, 5–13 (27 груд.);
1958, № 14 (29 січ.) – 17, 19–35 (31 груд.);
1959, № 36 (22 січ.) – 41, 43–52 (27 листоп.).
1903. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та виконкому Голосків. сільради депутатів трудящих Меджибіз. р-ну
Хмельниц. обл. – Голосків, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 5 (7 листоп.) – 1958 № 3 (1 трав.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Ворошилова та Голосків. сільради депутатів трудящих Меджибіз. р-ну
Хмельниц. обл.
1957, № 5;
1958, № 2 (18 квіт.) – 13 (10 груд.) (вал. нумерація відсутня);
1959, № 1 (13 січ.) – 9 (25 серп.) (вал. нумерація відсутня).
1904. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та виконкому Калниболот. сільради [Ново-Архангел. р-ну Кіровоград. обл.].
– Калниболота, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 9 (25 жовт.) орган парторганізації і правління артілі ім. Хрущова
Ново-Архангел. р-ну.
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1957, № 9–11 (3 груд.);
1958, № 14 (25) (10 серп.), 15 (26) (25 серп.);
1959, № 28 (39) (29 трав.), 32, 33 (44) (6 листоп.);
1960, № 1 (46) (1 січ.) – 10 (55) (7 листоп.).
1905. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Правда» Яворів. р-ну. – Рогізно, 1957–1959. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 берез.) – 5 (9 черв.) орган парторганізації та правління артілі
ім. Маленкова Яворів. р-ну.
1957, № 1–6 (25 груд.);
1958, № 1 (6) (24 січ.) – 13 (18) (16 листоп.);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 8, 10 (29) (1 черв.) (у нумерації є помилки).
1906. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Дружба» Мілов. р-ну Луган. обл. – Зориківка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (24) (6 січ.) – 5 (28) (8 лют.) орган парторганізації та правління
колгоспу «Сталінський шлях» Мілов. р-ну Ворошиловград. обл.
1958, № 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18–20 (43) (30 груд.);
1959, № 1 (44) (30 січ.), 3, 5, 8–10, 12–14, 16 (59) (11 груд.);
1960, № 1 (60) (1 січ.).
1907. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Жовтнева перемога» Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл. – Ольгопіль, 1957.
1957, № 1 (17 квіт.) – 22 (27 листоп.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Ольгопільський район ліквідовано.
1908. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Жовтнева перемога» Чечельниц. р-ну Вінниц. обл. – Демівка, 1957–1960.
1957, № 19 (7 груд.) – 21 (27 груд.);
1958, № 2 (29) (18 січ.) – 21, 23–26 (53) (22 груд.);
1959, № 1 (54) (5 січ.) – 13, 15–18 (71) (23 груд.);
1960, № 1 (72) (8 січ.) – 6, 8–13 (84) (9 груд.).
1909. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Зоря комунізму» Кремін. р-ну. – Голубівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (10) (27 січ.) – 1959 № 1 (25) (29 січ.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. ХХ партз’їзду Містків. р-ну; 1959 № 3 (27) (5 берез.) – 13
(18 верес.) орган парторганізації та правління колгоспу «Зоря комунізму»
Містків. р-ну.
1958, № 1, 2, 4–7, 9–13 (22) (6 листоп.);
1959, № 1, 3, 5, 8–13; 1960, № 1 (38) (21
січ.), 2, 4 (41) (18 квіт.).
Прим.: У вересні 1959 р. Містківський район ліквідовано.
1910. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Г.
Кагамлика Гребінків. р-ну Полтав. обл. – Слободо-Петрівка, 1957–1960.
1957, № 1 (8 берез.) – 19 (10 груд.);
1958, № 1 (20) (25 січ.) – 16 (35) (18 груд.); 1959,
№ 1 (36) (20 січ.) – 7, 9–13 (48) (30 груд.);
1960, № 1 (49) (30 січ.) – 9 (57) (13 груд.) (у нумерації є помилки).
1911. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Дзержинського с. Рахнів Дашів. р-ну Вінниц. обл. – Рахни, 1958.
1958, № 1 (10 квіт.) – 4, 6–8 (25 верес.).
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1912. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна Петрів. р-ну Кіровоград. обл. – Петрове, 1957–1960.
1957, № 19 (15 верес.) – 24 (5 груд.);
1958, № 1 (25) (15 січ.) – 18, 20, 22–29 (53) (10 груд.);
1959, № 1 (56) (13 січ.) – 3, 5, 9–12, 14–16, 18, 21, 23–28, 28а–34 (89) (30 груд.);
1960, № 1 (90) (10 січ.) – 6, 10, 12–16, 18–32, 34 36 (125) (31 груд.).
1913. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна с. Зяньковець Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Зяньківці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (19 лип.) – 1959 № 4 (25) (19 берез.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Калініна Брацлав. р-ну Вінниц обл.
1957, № 1–10 (20 груд.);
1958, № 1 (11) (14 лют.) – 11 (21) (груд.);
1959, № 1 (20) (28 січ.) – 20 (41) (25 груд.);
1960, № 1 (42) (9 січ.) – 22, 24 (65) (груд.).
1914. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Тростянця Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Тростянець, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 лют.) – 17 (5 серп.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Леніна та Тростянец. сільради депутатів трудящих Вороновиц. р-ну; 1957 № 18 (15
серп.) – 1959 № 22 (71) (5 верес.) орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Тростянця Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.; 1959 № 23 (79) (22 верес.) – 25 (81)
(19 жовт.) орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна с. Тростянця Вінниц.
р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–27 (13 груд.);
1958, № 1 (28) (12 лют.) – 27 (54) (27 листоп.);
1959, № 2 (58) (19 січ.) – 12, 14–15, 17–27 (83) (10 груд.);
1960, № 1 (84) (7 січ.) – 24 (107) (18 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
1915. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Хотів Києво-Святошин. р-ну. – Хотів, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (9) (26 січ.) – 1959 № 1 (42) (10 січ.) орган парт. орг. та правління
колгоспу «Родина» с. Хотів Києво-Святошин. р-ну.
1958, № 2–36 (41) (31 груд.);
1959, № 1–3, 5–11, 13, 15, 16, 18–29, 31–36 (77) (26 груд.);
1960, № 1 (78) (1 січ.) – 15, 17–36 (113) (27 груд.).
1916. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Мічуріна с. Іванівки Житомир. р-ну. – Іванівка, 1956–1960. – Виходить 7 і 21 числа
щомісяця.
Підзаг.: 1956 № 1 (25 листоп.) – 1957 № 3 (5 )(23 квіт.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. XVIII партз’їзду та сільрад с. Барашивки і Соколової Гори;
1957 № 5 (7) (16 жовт.) – 1958 № 1 (9) (8 лют.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. XVIII партз’їзду с. Барашівки Житомир. р-ну.
1956, № 1, 2 (30 груд.);
1957, № 1 (3) (31 січ.), 3, 5–6 (8) (7 листоп.);
1958, № 1–5, 8–14 (22) (21 груд.);
1959, № 1 (23) (7 січ.) – 12, 14–16, 18–22 (44) (21 груд.);
1960, № 1 (45) (21 січ.) – 15, 17–20 (64) (17 груд.).
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1917. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Свердлова Луц. р-ну. – Луцьк, 1958–1960.
1958, № 8 (5 черв.), 13–15 (7 листоп.);
1959, № 1 (8 січ.) – 3, 5–7, 9–15 (31 груд.);
1960, № 2 (37) (8 квіт.), 4, 5, 7–10 (45) (16 груд.).
1918. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Свердлова с. Копайгорода Бар. р-ну Вінниц. обл. – Копайгород, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (5 листоп.) – 1959 № 1 (5) (17 січ.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Свердлова та Копайгород. селищради депутатів трудящих,
Копайгород. р-ну Вінниц. обл.; 1959 № 2 (6) (20 лют.) – № 8 (10) (14 серп.) орган
парторганізації і правління артілі ім. Свердлова сільради с. Копайгород Копайгород. рну Вінниц. обл.
1958, № 1, 2 (30 груд.);
1959, № 1–8, 5 (30 груд.);
1960, № 1 (6) (12 січ.) – 14, 16–19, 29 (25) (17 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Копайгородський район ліквідовано.
1919. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Манев. р-ну. – Маневичі, 1957, 1958.
1957, № 4 (30 січ.);
1958, № 3 (13) (20 лют.), 4 (14) (8 берез.).
1920. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Вищедубечан. р-ну Київ. обл. – Нижча Дубечня, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (30 берез.) – 1958 № 5 (19) (11 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна та сільради с. Н. Дубечня, Вищедубечан. р-ну Київ.
обл.
1957, № 1, 2, 4–14 (13 груд.);
1958, № 1 (15) (5 січ.) – 5;
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 10, 12, 13, 15, 19 (38) (16 груд.);
1960, № 5 (43) (16 квіт.), 10–12, 14–16 (54) (31 груд.).
1921. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Очеретня Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Очеретня, 1957–1960.
1957, № 1 (2 серп.) – 12 (18 груд.);
1958, № 1 (13) (4 січ.) – 18 (30) (29 груд.);
1959, № 1 (31) (14 січ.) – 14 (44) (3 груд.);
1960, № 1 (45) (14 січ.) – 7 (51) (28 верес.).
1922. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Писарівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Писарівка, 1957–1960.
1957, № 12 (28 жовт.) – 16 (22 груд.);
1958, № 1 (17) (8 січ.) – 30 (46) (20 груд.);
1959, № 1 (47) (14 січ.) – 11, 13–25 (71) (24 груд.);
1960, № 1 (72) (13 січ.) – 22 (93) (31 груд.).
1923. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Цуман. р-ну. – Цумань, 1957.
1957, № 10 (10 трав.)
1924. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Шацьк Шац. р-ну. – Шацьк, 1957–1960.
1958, № 1 (23) (18 лют.), 7–10, 12, 13 (35) (16 верес.);
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1959, № 10 (48) (2 черв.) – 12, 14–17 (55) (1 груд.);
1960, № 1 (57) (22 січ.) – 4, 6–14 (70) (10 жовт.).
1925. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Шевченка Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Варварівка, 1958–1960.
1958, № 1 (8 квіт.) – 17 (10 груд.);
1959, № 1 (19) (8 січ.) – 7, 9–13, 15, 16 (34) (15 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (35) (19 січ.) – 6, 9, 10 (44) (30 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
1926. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Шевченка Нестеров. р-ну Львів. обл. – Сопошин, 1957, 1959, 1960.
1957, № 1 (8 берез.) – 5 (29 верес.);
1959, № 5 (18 лип.) – 7, 9–11, 13 (21 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (14) (1 січ.) – 16, 18 (31) (5 груд.).
1927. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Комунар» с. Писарівки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Писарівка, 1958–1960.
1958, № 3 (24) (29 січ.), 5–21, 23–24 (45) (7 жовт.);
1959, № 12 (64) (27 квіт.) – 35 (87) (31 груд.);
1960, № 1 (88) (7 січ.) – 33 (120) (29 груд.).
1928. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Переможець» с. Широка Гребля Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Широка Гребля,
1958–1960.
1958, № 1 (24 берез.) – 21 (7 груд.);
1959, № 1 (22) (7 січ.) – 7, 9–24 (45) (29 груд.);
1960, № 1 (46) (15 січ.) – 24 (69) (31 груд.).
1929. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «1-е
Травня» с. Сологубівки Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Сологубівка, 1957–1960.
1957, № 1 (20 лип.) – 11 (25 груд.);
1958, № 1 (12) (10 січ.) – 24 (35) (26 груд.);
1959, № 1 (36) (9 січ.), 2, 4–11, 13–20, 22, 23 (58) (24 груд.);
1960, № 1 (59) (13 січ.) – 22 (80) (27 груд.).
1930. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Прогрес» [с. Лозова Шаргород. р-ну Вінниц. обл.]. – Лозова, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 лют.) – 6 (20 берез.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Прогрес» та Лозів. сільради.
1957, № 1–24 (20 груд.);
1958, № 1 (25) (10 січ.) – 3, 5–23 (47) (18 груд.);
1959, № 1 (48) (5 січ.) – 19 (66) (26 груд.);
1960, № 1 (67) (5 лют.) – 10 (76) (21 груд.).
1931. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Прогрес» Недригайлів. р-ну. – [Томашівка], 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 20 (29 листоп.) орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Будьонного Смілів. р-ну; 1958 № 2 (24) (28 січ.) – 1960 № 10 (80) (31 трав.) орган
парторганізації та правління колгоспу «Прогрес» Смілів. р-ну [Сум. обл.].
1957, № 20;
1958, № 2, 3, 5, 11, 12, 14–18 (40) (29 верес.);
1959, № 10 (56) (30 трав.), 11, 14–19, 21–24 (70) (28 груд.);
1960, № 1 (71) (15 січ.) – 10, 11 (81) (23 лип.) – 21 (91) (23 груд.).
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Прим.: У червні 1960 р. Смілівський район ліквідовано.
1932. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Родина», с. Велика Солтанівка [Васильків. р-ну Київ. обл.]. – Велика Солтанівка,
1960.
1960, № 1 (9 квіт.) – 10, 12–14 (31 груд.).
1933. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «40річчя Жовтня» Любомл. р-ну. – Радехів, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (20 січ.) – 7 (13 черв.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Молотова Любомл. р-ну.
1957, № 1–5, 7, 9, 11–13 (25 груд.);
1958, № 1 (15) (30 січ.) – 12 (26) (23 груд.);
1959, № 1 (27) (9 лют.) – 11 (36) (28 листоп.);
1960, № 1 (34) (14 квіт.), 3–12 (44) (26 листоп.) (у вал. нумерації є помилки).
1934. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» [Радехів. р-ну Львів. обл.]. – [Радехів], 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (12 січ.) орган парторганізації та правління колгоспу ім. Хрущова.

1957, № 4;
1959, № 5 (31) (16 трав.) – 7, 9–14 (40) (30 листоп.);
1960, № 2 (43) (27 січ.) – 8 (49) (7 листоп.).
1935. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» с. Матійкова Бар. р-ну Вінниц. обл. – Матейків, 1957–1960.
1957, № 1 (6 лип.) – 16 (21 груд.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 26 (43) (24 груд.);
1959, № 1 (44) (1 січ.) – 21 (64) (9 груд.);
1960, № 1 (66) (16 січ.) – 3, 5–8, 10–21 (86) (31 груд.).
Прим.: У тексті село Матійкове, треба – Матейків.
1936. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» с. Ситковець Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Ситківці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (30 берез.) – 18 (20 верес.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Ворошилова с. Ситківці Ситковец. р-ну; 1957 № 19 (30 верес.) – 1959
1 (45) (1 січ.) орган парторганізації і правління колгоспу «Україна» с. Ситківці
Ситковец. р-ну.
1957, № 3–5, 7–24 (28 груд.);
1958, № 1 (26) (1 січ.) – 19 (44) (30 листоп.);
1959, № 1, 4 (31) (10 трав.) – 8, 11, 12 (55) (29 груд.) (у вал. нумерації є значні
помилки);
1960, № 1 (56) (13 січ.) – 5, 8, 9, 11–18, 20–22 (78) 28 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Ситковецький район ліквідовано.
1937. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Шлях до комунізму», с. Любарці Бориспіл. р-ну Київ. обл. – Любарці, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (26) (20 січ.) орган парт. та комсомол. орг., правління колгоспу
«Шлях до комунізму» та Любар. сільради Бориспіл. р-ну Київ. обл.
1958, № 1, 4–10, 13–25, 27, 29–33 (58) (30 груд.);
1959, № 1 (59) (8 січ.) – 34 (92) (31 груд.); 1960, № 1
(93) (9 січ.) – 25, 27–32 (124) (20 груд.).
1938. Колгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та правління Сваляв.
колгоспу ім. Сталіна [Сваляв. р-ну Закарпат. обл.]. – Свалява, 1958–1960. – Виходить
двічі на міс.
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Підзаг.: 1958 № 1 (20 трав.) – 11 (20 груд.) орган первин. парторганізації та
правління колгоспу ім. Сталіна.
1958, № 1–11;
1959, № 1 (12) (10 січ.) – 18 (29) (31 груд.);
1960, № 1 (30) (15 січ.) – 13 (42) (30 груд.).
1939. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу ім.
Жданова та виконкому Шишаків. сільради, Хорол. р-ну Полтав. обл. – Шишаки,
1957–1960.
1957, № 25 (31) (10 верес.), 27–32, 35 (41) (14 груд.);
1958, № 2 (44) (10 січ.) – 7, 9, 10, 12–17, 19–36 (78) (26 груд.);
1959, № 1 (79) (1 січ.) – 24, 26–32 (110) (19 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (111) (1 січ.) – 27 (137) (27 груд.).
1940. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу «Родина» Ново-Айдар. р-ну Луган. обл. – Чабанівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (28 січ.) – 3 (32) (20 лют.) орган первин. парторганізації і
правління колгоспу ім. Жданова Ново-Айдар. р-ну Ворошиловград. обл.
1958, № 1, 3, 4, 7, 10, 12, 17, 18 (47) (30 груд.);
1959, № 1 (48) (27 січ.), 3–5, 10–16 (63) (13 жовт.);
1960, № 1 (64) (23 берез.) –12 (75) (9 груд.).
1941. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парторганізації колгоспу ім. Сталіна

Пулино-Гути [Червоноарм. р-ну Житомир. обл.]. – Пулино-Гута, 1959, 1960. 1959,
№ 2 (9) (31 берез.) – 13 (20) (19 груд.); 1960, № 1 (21) (28 січ.) – 9, 11–13 (42) (17
груд.) (у вал. нумерації є помилки).
1942. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парторганізації, правління
колгоспу ім. Калініна та Полиців. сільради депутатів трудящих Камінь-Кашир. р-ну. –
Полиці, 1957, 1958.
1957, № 1 (20 квіт.) – 14, 16, 19, 20 (5 груд.);
1958, № 1 (22) (1 січ.) – 3, 5–8, 11, 12, 15, 16, 18 (39) (16 верес.).
1943. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу «12 річчя Жовтня» с. Красносілки Джулин. р-ну. – Красносілки, 1959.
1959, № 1 (19 січ.) – 9, 11 (8 верес.).
1944. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Леніна с. Івча Літин. р-ну Вінниц. обл. – Івча, 1957–1960.
1957, № 1 (8 берез.) – 10, 12–30 (24 груд.);
1958, № 2 (32) (20 січ.) – 19, 21–24 (54) (12 груд.);
1959, № 1 (55) (19 січ.) – 9, 1–19 (73) (26 груд.);
1960, № 1 (74) (15 січ.) – 8, 10–17, 22 (74) (30 листоп.).
Дод.: Літературна сторінка див. № 3483.
1945. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Сталіна Горохів. р-ну Волин. обл. – Горохів, 1959, 1960.
1959, № 3 (28) (22 квіт.) – 8 (33) (7 листоп.);
1960, № 1 (34) (16 квіт.) – 7 (40) (15 груд.).
1946. Колгоспне життя [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Сталіна с. Чорноморки Очаків. р-ну Миколаїв. обл. – Чорноморка, 1959,
1960. – Виходить двічі на міс.
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Назва: 1959 № 4 (39) (8 берез.) – 14 (48) (7 листоп.) Чорноморська зірка. –
Підзаг.: 1959 № 4 (39) (8 берез.) орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна
та виконкому Чорномор. сільради депутатів трудящих Очаків. р-ну.
1959, № 4–14;
1960, № 1 (49) (11 січ.) – 9 (57) (7 листоп.).
1947. Колгоспне життя [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг. колгоспу
«Більшовик» та Димитрів. сільради депутатів трудящих Фастів. р-ну Київ. обл. –
Дмитрівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 берез.) – 14 (17 груд.) орган парт. і комсомол. орг. колгоспу
«Більшовик» та Волиц. сільради Фастів. р-ну Київ. обл.
1957, № 1, 2, 4–14;
1958, № 15 (22 квіт.) – 19, 21–26 (17 груд.);
1959, № 1 (27) (21 лют.) – 7, 10–19 (45) (31 груд.);
1960, № 1 (46) (20 січ.), 2, 4–10, 12–15, 17, 18 (63) (20 груд.).
1948. Колгоспне життя [Текст] : орган Смотриц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Смотрич, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1238) (1 січ.) – 1957 № 104 (1437) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–97, 99–104 (1337) (27 груд.);
1957, № 1 (1338) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (1438) (1 січ.) – 153 (1582) (28 груд.);
1959, № 1 (1583) (1 січ.) – 153 (1735) (29 груд.);
1960, № 1 (1736) (1 січ.) – 154 (1887) (29 груд.).
1949. Колгоспне життя [Текст] : орган Сокирян. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Сокиряни, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1157) (1 січ.) – 1957 № 104 (1364) (25 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1260) (27 груд.);
1957, № 1 (1261) (1 січ.) – 73, 75–83, 86–104;
1958, № 1 (1365) (1 січ.) – 153 (1517) (28 груд.);
1959, № 1 (1518) (1 січ.) – 47, 49–65, 67–153 (1668) (29 груд.);
1960, № 1 (1669) (1 січ.) – 47, 49–154 (1822) (29 груд.).
Дод.: 1958 Колгоспне життя : листівка див. № 1794; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3490.
1950. Колгоспне життя [Текст] : орган Софіїв. райкому КП України та райради депутатів
трудящих Дніпропетр. обл. – Софіївка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

Назва: 1956 № 1 (3663) (1 січ.) – 97 (3759) (12 верес.) Червоний прапор.
1956, № 1–75, 77–143 (3805) (30 груд.);
1957, № 1 (3806) (1 січ.) – 73, 75–154 (3959) (29 груд.);
1958, № 1 (3960) (1 січ.) – 121, 123–153 (4112) (28 груд.);
1959, № 1 (4113) (1 січ.) – 152 (4264) (29 груд.);
1960, № 1 (4265) (1 січ.), 3–155 (4418) (31 груд.).
Дод.: 1959 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2384; 1959 Літературна
сторінка див. № 3485; 1960 Колгоспне життя : спец. вип. див. № 1953.
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1951. Колгоспне життя [Текст] : орган Ужгород. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Ужгород, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (748) (1 січ.) – 152, 154–156 (903) (30 груд.);
1957, № 1 (904) (1 січ.) – 153 (1056) (29 груд.);
1958, № 1 (1057) (1 січ.) – 90, 92–113, 115–153 (1208) (28 груд.);
1959, № 1 (1209) (1 січ.) – 153 (1362) (29 груд.);
1960, № 1 (1363) (1 січ.) – 154 (1516) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3486.
1952. Колгоспне життя [Текст] : спец. вип. : орган Городищен. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Городище, 1958.
1958, № 1 (15 лип.), 2 (18 лип.).
1953. Колгоспне життя [Текст] : спец. вип. : орган Софіїв. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Софіївка, 1959.
1959, [б. N.] (1 лип.).
1954. Колгоспне поле [Текст] : орган Андріїв. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Сталін. обл. – Сергіївка, 1956–1958.
Назва: 1956 № 1 (1464) (1 янв.) – 85 (1548) (21 окт.) Колхозное поле. – Мова вид.:
1956 № 1–85 рос.
1956, № 1–48, 51–85, 87–103 (1566) (27 груд.);
1957, № 1 (1567) (1 січ.) – 8, 10–44, 46–103 (1669) (29 груд.);
1958, № 1 (1670) (1 січ.) – 86, 88–114 (1783) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 13 (1796) від 1 лютого видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1955. Колгоспне поле [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Карла Маркса Нікопол. р-ну. – Менжинське, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 лют.) – 1958 № 35 (66) (20 груд.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Карла Маркса.
1957, № 1, 2, 4–16, 18–31 (31 груд.);
1958, № 1-2 (32-33) – 20, 22–35;
1959, № 1 (68) (10 січ.) – 26, 32–40 (107) (31 груд.);
1960, № 1 (110) (13 січ.) – 27, 29–40 (147) (24 груд.).
Колгоспне село. – Кролевець див. № 1312.
1956. Колгоспне село [Текст] : орган Вчорайшен. райкому Комуніст. партії України

райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Вчорайше, 1956, 1957. – Газ. виходить
у вівторок і четвер.
1956, № 1 (2322) (1 січ.) – 104 (2425) (27 груд.);
1957, № 1 (2426) (1 січ.) – 96 (2591) (1 груд.).
Прим.: У 1957 р. на № 96 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1957. Колгоспне село [Текст] : орган Липовец. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Липовець, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (2674) (1 січ.) – 68, 70–104 (2777) (27 груд.);
1957, № 1 (2778) (1 січ.) – 104 (2882) (29 груд.); 1958, №
1 (2883) (1 січ.) – 112 (2994) (28 груд.); 1959, № 1 (2995)
(1 січ.) – 153 (3147) (29 груд.);
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1960, № 1 (3148) (1 січ.) – 154 (3301) (29 груд.).
Дод.: 1957 Колгоспне село : спец. вип. див. № 1987; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3488.
1958. Колгоспне село [Текст] : орган М-ва сіл. госп-ва Укр. РСР та Укр. республік.
ком. профспілки робітників і службовців сіл. госп-ва і заготівель. – Київ, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (1640) (1 січ.) – 1959 № 252 (2655) (30 груд.) орган ЦК Комуніст.
партії України; 1960 № 1 (2656) (1 січ.) орган М-ва сіл. госп-ва Укр. РСР.
1956, № 1–256 (1895) (30 груд.);
1957, № 1 (1896) (1 січ.) – 255 (2150) (31 груд.);
1958, № 1 (2151) (1 січ.) – 253 (2403) (31 груд.);
1959, № 1 (2404) (1 січ.) – 252;
1960, № 1–254 (2909) (30 груд.).
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 2262.
1959. Колгоспне село [Текст] : орган Миньковец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Міньківці, 1956–1958.
1956, № 1 (2554) (1 січ.) – 7, 10–53, 55–71, 73–83, 85–104 (2657) (27 груд.);
1957, № 1 (2658) (1 січ.) – 104 (2761) (29 груд.);
1958, № 1 (2762) (1 січ.) – 104 (2865) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 8 (2873) від 25 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1960. Колгоспне село [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу
ім. Дзержинського, Стрийс. р-ну Львів. обл. – Подорожнє, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (1 листоп.) – 1959 № 2–3 (1 січ.) орган парт. і комсомол. орг.
та правління колгоспу ім. Дзержинського Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл.
1958, № 1;
1959, № 2–3–4 (14 серп.).
1961. Колгоспне село [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу
ім. Ілліча Володимир-Волин. р-ну. – [Володимир-Волинський], 1957, 1958.
1957, № 1 (1 берез.), 2, 4 (19 квіт.);
1958, № 1 (5) (16 берез.) – 4 (8) (29 черв.).
1962. Колгоспне село [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Кірова та
сільради депутатів трудящих с. Іванівки [Уман. р-ну Черкас. обл.]. – Іванівка, 1957–
1959.
Підзаг.: 1957 № 13 (24 верес.) – 15 (28 жовт.) орган парт. орг. та правління артілі
ім. Хрущова та сільради депутатів трудящих с. Іванівки Уман. р-ну Черкас. обл.
1957, № 13–18 (5 груд.);
1958, № 1 (20) (14 січ.) – 20 (39) (25 груд.);
1959, № 1 (41) (17 січ.) –5, 7–9, 11–15, 23 (24 груд.).
1963. Колгоспне село [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Дружба»
Скалат. р-ну. – Скалат, 1960.
1960, № 1 (19 лют.) – 3 (21) (28 жовт.) (у вал. нумерації є помилки).
1964. Колгоспне село [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Калініна
Скалат. р-ну. – [Токи], 1957–1959.
1957, № 1 (12 січ.) – 13 (14 груд.);
1958, № 1 (14) (6 січ.) – 4 (17) (3 трав.);
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1959, № 1-2 (13 лют.) (вал. нумерація відсутня).
1965. Колгоспне село [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Зоря
комунізму» Вовчан. р-ну. – [Вовчанськ], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (5 лют.) – 15 (16 трав.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Маленкова Вовчан. р-ну.
1957, № 5–9, 11, 13, 15–17, 19, 20, 22, 23, 25–33, 35, 36 (21 груд.).;
1958, № 2 (38) (14 січ.) – 6, 8, 10–13, 15, 17–23, 25–32, 34 (70) (25 груд.);
1959, № 1 (71) (16 січ.), 3, 7, 9, 10, 13, 14, 16–21 (91) (3 груд.);
1960, № 1 (93) (3 лют.) – 10, 12, 14–23 (114) (30 груд.).
1966. Колгоспне село [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Фрунзе
Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – [Княжа Криниця], 1959, 1960.
1959, № 1 (30 січ.) – 6, 8–17, 20 (9 груд.);
1960, № 1 (21) (23 січ.), 3–15, 17–18 (38) (15 листоп.).
1967. Колгоспне село [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Щорса с.
Велика Іванівка Христинів. р-ну Черкас. обл. – Велика Іванівка, 1960.
Підзаг.: 1960 № 2 (66) (25 лют.) – 3 (67) (12 берез.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Кірова с. Велика Іванівка Христинів. р-ну Черкас. обл.
1960, № 2–7, 9, 10, 12–18 (82) (30 груд.).
1968. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Дзержинського с. Березянка Ружин. р-ну. – Березянка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 берез.) – 11 (5 верес.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Ворошилова та Березян. сільради депутатів трудящих.
1957, № 1, 2, 4–14 (19 листоп.);
1958, № 1 (14) (27 лют.) – 3, 5–7, 9, 10 (23) (26 лип.);
1959, № 1 (23) (16 січ.) – 9, 11 (33) (31 груд.);
1960, № 1 (34) (28 січ.) – 13 (46) (1 груд.).
Прим.: У 1958–1960 рр. у нумерації є помилки.
1969. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Комінтерну с. Саїнки Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Саїнки, 1959, 1960.
1959, № 1 (13 берез.) – 9, 11–18 (16 груд.);
1960, № 1 (19) (15 січ.) – 11, 13, 15–17, 19, 20 (38) (27 груд.).
1970. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Чапаєва Таращан. р-ну Київ. обл. – Чапаєвка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (10 квіт.) – 1958 № 21 (42) (22 груд.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Чапаєва, с. Чапаєвка Таращан. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–18, 20, 21 (30 листоп.);
1958, № 2 (22) (15 лют.) – 21;
1959, № 1 (43) (31 січ.) – 17 (59) (11 груд.);
1960, № 1 (61) (15 січ.) – 14 (79) (30 листоп.).
1971. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Україна» Старобіл. р-ну Луган. обл. – Підгорівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (15 берез.) – 8 (3 жовт.) орган парторганізацій і правлінь
колгоспів ім. Фрунзе та ім. Хрущова, Старобіл. р-ну Ворошиловград. обл.; 1957 № 9
(31 жовт.) орган парторганізацій і правлінь колгоспів ім. Фрунзе та ім. Дзержинського,
Старобіл. р-ну Ворошиловград. обл.; 1958 № 2 (11) (4 берез.) – 3 (12) (7 берез.) орган
парторганізації і правління колгоспу ім. Хрущова, Старобіл. р-ну Ворошиловград обл.
1957, № 2, 7–9;
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1958, № 2–5 (13) (12 трав.);
1959, № 1 (16) (11 січ.), 3, 6, 7, 10 (25) (10 груд.);
1960, № 2 (38) (25 берез.).
1972. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Дніпро»

Сокиринці Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Сокиринці, 1958–1960.
1958, № 2 (22) (14 січ.), 4–20, 22–24, 26, 30 (50) (23 жовт.); 1959,
№ 12 (68) (26 квіт.), 14–36 (92) (31 груд.);
1960, № 1 (93) (5 січ.) – 34 (126) (29 груд.).
1973. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Жовтень» та виконкому Стоянів. сільради [Радехів. р-ну Львів. обл.]. – Стоянів,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (31 січ.) орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Будьонного та виконкому Стоянів. сільради.
1957, № 2;
1958, № 11 (27) (15 серп.);
1959, № 1 (33) (1 січ.), 7, 9, 13, 16–18 (48) (29 груд.);
1960, № 1 (49) (21 січ.) – 14 (62) (5 листоп.).
1974. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Зоря
комунізму» та сільради с. Серебрії Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Серебрія, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (2 лип.) – 1959 № 3 (26 серп.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Калініна с Серебрії, Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–3 (24 жовт.);
1959, № 3, 7, 9–11 (25 груд.);
1960, № 1 (12) (6 січ.), 2, 5–7, 9 (20) (15 жовт.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
1975. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Куйбишева і виконкому Іллічів. сільради депутатів трудящих Вільшан. р-ну. –
[Вільшанка], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 квіт.) – 9 (11 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна Іллічів. сільради Вільшан. р-ну.
1957, № 1–9;
1958, № 2 (11) (29 січ.) – 8 (17) (24 груд.);
1959, № 1 (18) (1 січ.) – 9 (19) (18 січ.).
1976. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Мічуріна та Троян. сільради Голованів. р-ну Кіровоград. обл. – Троянка, 1957– 1959.
1957, № 17 (18 жовт.), 18 (29 жовт.);
1958, № 4 (22) (19 квіт.) – 11 (28) (19 листоп.);
1959, № 1 (29) (12 лют.) – 3, 5–7 (35) (23 груд.).
1977. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна

Дібрівка Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Дібрівка, 1957–1960. – Виходить тричі на міс.
1957, № 1 (1 січ.) – 3, 5, 6, 8–17 (10 груд.); 1958, № 1 (18) (1 січ.) – 17 (33) (3 груд.);
1959, № 1 (33) (6 січ.) – 9 (41) (2 груд.); 1960, № 1 (42) (22 січ.) – 13 (54) (10 груд.).
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1978. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червоний
партизан» та Чорнопотіц. сільради депутатів трудящих [Іршав. р-ну Закарпат. обл.].

– Чорний Потік, 1958–1960.
1958, № 3 (7 берез.);
1959, № 6 (23) (30 трав.) – 13 (30) (6 листоп.);
1960, № 1 (31) (27 січ.) – 9 (39) (30 жовт.).
1979. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Калініна

Бикова Гребля Білоцерків. р-ну Київ. обл. – Бикова Гребля, 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 14 (7 листоп.); 1958, № 1 (15) (1 січ.) – 7 (21) (5 жовт.);
1959, № 1 (22) (26 берез.) – 10 (31) (7 листоп.);
1960, № 1 (32) (1 січ.) – 14, 16–23 (54) (27 груд.) (у нумерації є помилки).
1980. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Дзержинського с. Розкопане Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Розкопане, 1958.
1958, № 1 (18 квіт.) – 5 (12 груд.).
1981. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Нове
життя» с. Комарівці Бар. р-ну Вінниц. обл. – Комарівці, 1957–1960.
1957, № 1 (12 квіт.) – 25 (25 груд.);
1958, № 1 (26) (1 січ.) – 8, 11–30, 32–36 (61) (20 груд.);
1959, № 1 (62) (1 січ.) – 10, 12–14, 16–28 (89) (23 груд.);
1960, № 1 (90) (21 січ.) – 7, 9–20 (109) (13 груд.).
1982. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Радянський шлях» с. Зарічани Житомир. р-ну. – Зарічани, 1959. – Виходить 11 і 26
числа щомісяця.
Назва: 1959 № 1 (11 квіт.) Колгоспне слово.
1959, № 1–14 (26 груд.).
1983. Колгоспне село [Текст] : орган парторганізації та правління сільгоспартілі
ім. Куйбишева Дніпропетр. р-ну. – Дніпропетровськ, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 17 (31 жовт.) орган парторганізації та правління
сільгоспартілі ім. Ворошилова Дніпропетр. р-ну.
1957, № 1–9, 11–18 (14 груд.);
1958, № 1 (19) (22 січ.) – 6, 11, 12, 14 (31 груд.);
1959, № 1 (28) (17 січ.).
Прим.: У січні 1959 р. Дніпропетровський район ліквідовано.
1984. Колгоспне село [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
«Україна» с. Маків Дунаєвец. р-ну Хмельниц. обл. – Маків, 1960.
1960, № 3 (48) (30 берез.) – 12 (57) (7 листоп.).
1985. Колгоспне село [Текст] : орган Петрів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Петрове, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2229) (1 січ.) – 64 (2291) (9 серп.) За сталінські колгоспи. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 104 (2435) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–15, 19–64;
1957, № 1 (2332) (1 січ.) – 13, 15–104;
1958, № 1 (2436) (1 січ.) – 152 (2587) (28 груд.);
1959, № 1 (2589) (1 січ.) – 120, 122–152 (2739) (29 груд.);
1960, № 1 (2740) (1 січ.) – 154 (2893) (31 груд.).
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Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3489.
1986. Колгоспне село [Текст] : орган Чорнян. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Чорна, 1956, 1957.
1956, № 1 (1122) (1 січ.) – 47, 49–76, 78–101, 104 (1225) (27 груд.);
1957, № 1 (1226) (1 січ.) – 5, 8–47 (1272) (9 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 47 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
1987. Колгоспне село [Текст] : спец. вип. : орган Липовец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Липовець, 1957.
1957, [б. N.] (11 трав.).
Колгоспне слово. – Зарічани див. № 1982.
1988. Колгоспне слово [Текст] : орган Кагарлиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Кагарлик, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2685) (1 січ.) – 32, 34–50, 53–96, 98–104 (2751) (27 груд.);
1957, № 1 (2752) (1 січ.) – 5, 7–108 (2859) (29 груд.);
1958, № 1 (2860) (1 січ.), 3–121, 123–153 (3012) (28 груд.);
1959, № 1 (3013) (1 січ.) – 39, 41–69, 71–85, 87–93, 96–131, 133–136, 138–141, 143–
146, 148–153 (3165) (29 груд.);
1960, № 1 (3166) (1 січ.) – 4, 6–77, 79–153 (3318) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3491.
1989. Колгоспне слово [Текст] : орган Комишнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Комишня, 1956–1960.
1956, № 1 (1234) (1 січ.) – 104 (1337) (27 груд.);
1957, № 1 (1338) (1 січ.) – 45, 47–104 (1441) (29 груд.);
1958, № 1 (1442) (1 січ.) – 104 (1545) (28 груд.);
1959, № 1 (1546) (1 січ.) – 104 (1649) (26 груд.);
1960, № 1 (1650) (1 січ.) – 20, 22–121, 124–137 (1786) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3492.
1990. Колгоспне слово [Текст] : орган Марків. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Марківка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 – 1958 № 29 (1576) (7 берез.) орган Марків. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1 (1267) (1 січ.) – 6, 8–113, 115–119 (1385) (9 груд.);
1957, № 1 (1395) (1 січ.) – 69, 71–77, 79–154 (1547) (29 груд.);
1958, № 1 (1548) (1 січ.) – 153 (1700) (28 груд.);
1959, № 1 (1701) (1 січ.) – 153 (1853) (29 груд.);
1960, № 1 (1854) (1 січ.) – 120, 124, 129–136, 138–146, 148–154 (1997) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3493; 1960 Колгоспне слово : спец. вип.
див. № 2000; 1960 Колгоспне слово : спец. вип. на сівбі кукурудзи див. № 1999.
1991. Колгоспне слово [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
40-річчя Жовтня с. Шамраївки Сквир. р-ну Київ. обл. – Шамраївка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (19 берез.) – 4 (7 черв.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Молотова та сільради депутатів трудящих с. Шамраївки Великополов. рну Київ. обл.; 1957 № 5 (12 лип.) – 1958 № 17 (31) (12 серп.) орган парторганізації та
правління колгоспу 40-річчя Жовтня с. Шамраївки Великополов. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–5, 8–13, 14 (25 груд.);
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1958, № 1 (15) (10 січ.) – 6, 8–19 (24 жовт.) (на № 18 та № 19 відсутні вал. номери);
1959, № 8 (41) (17 черв.) – 17 (50) (28 груд.);
1960, № 1 (51) (14 січ.) – 20 (70) (16 груд.).
Прим.: У березні 1959 р. Великополовецький район ліквідовано.
1992. Колгоспне слово [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Сталіна
та сільради с. Наливайківки [Макарів. р-ну Київ. обл.]. – Наливайківка, 1956–1960.
1956, № 1 (15 груд.);
1957, № 2 (1 січ.) – 12, 14, 16–21 (16 груд.);
1958, № 1 (21) (8 січ.) – 13,16–21 (41) (10 груд.);
1959, № 1 (42) (8 січ.), 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13–15 (56) (1 груд.);
1960, № 1 (74) (16 січ.) – 19 (76) (9 груд.).
1993. Колгоспне слово [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Горького Петропавлів. селищради [Петропавлів. р-ну Дніпропетр. обл.]. –
Петропавлівка, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (2 серп.) – 5 (29 жовт.) орган парторганізації та правління артілі
«Прогрес» Петропавлів. сільради.
1957, № 4, 5;
1959, № 1 (16) (1 січ.) – 4, 6–12, 14–16 (31) (23 груд.);
1960, № 1 (32) (19 січ.) – 7, 9 (40) (11 верес.).
1994. Колгоспне слово [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Петрів. р-ну Кіровоград. обл. – Петрове, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (27 берез.), 3, 6, 10–21, 23, 24 (16 груд.);
1960, № 1 (26) (8 січ.) – 5, 7–22, 24–36 (61) (31 груд.).
1995. Колгоспне слово [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Чапаєва с. Гадзинки Житомир. р-ну. – Гадзинка, 1958, 1959.
Періодичн.: 1958 № 1 (18 лют.) газ. виходить двічі на міс.; 1958 № 3 (11 берез.) –
15 (11 груд.) газ. виходить 11 і 26 числа щомісяця.
1958, № 1, 3–8, 10–15;
1959, № 1 (16) (11 січ.) – 2 (17) (26 січ.).
1996. Колгоспне слово [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Шевченка Бородян. р-ну Київ. обл. – Москаленки, 1959, 1960.
1959, № 8 (15 груд.);
1960, № 1 (9) (6 січ.) – 18 (26) (16 листоп.).
1997. Колгоспне слово [Текст] : орган Червонокам’ян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Червона Кам’янка, 1956–
1958.
1956, № 1 (1077) (1 січ.) – 10, 12–57, 59–104 (1180) (30 груд.);
1957, № 2 (1182) (6 січ.) – 104 (1284) (29 груд.);
1958, № 1 (1285) (1 січ.) – 117 (1401) (31 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3494.
Прим.: У 1959 р. на № 10 (1411) від 25 лютого видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1998. Колгоспне слово [Текст] : орган Яблунів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Яблунівка, 1956–1958.
1956, № 1 (2312) (1 січ.) – 33, 35–49, 51–104 (2515) (27 груд.);
1957, № 1 (2516) (1 січ.) – 7, 9–104 (2619) (25 груд.);
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1958, № 1 (2616) (1 січ.) – 120 (2739) (28 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3495.
Прим.: У 1959 р. на № 12 (2751) від 25 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
1999. Колгоспне слово [Текст] : спец. вип. на сівбі кукурудзи : орган Марків.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Луган. обл. –
Марківка, 1960.
1960, № 1 (28 квіт.) – 8 (14трав.).
2000. Колгоспне слово [Текст] : спец. вип. : орган Марків. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Марківка, 1960.
1960, № 1 (21 трав.) – 7 (26 черв.).
2001. Колгоспний заклик [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Комсомолець» Кіров. сільради Криворіз. р-ну Дніпропетр. обл. – Кіровка, 1957–
1959.
1957, № 1 (27 лют.) – 21 (13 груд.);
1958, № 1 (22) (2 лют.) – 3, 5–7, 9, 11–15 (36) (6 листоп.);
1959, № 1 (41) (3 квіт.) – 4 (44) (18 лип.).
2002. Колгоспний лан [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Дімітрова і виконкому Станкуват. сільради депутатів трудящих Вільшан. р-ну. –
Добре, 1959.
1959, № 1 (19 квіт.) – 3, 5 (25 верес.).
Колгоспний прапор. – Житомир див. № 1307.
Колгоспний прапор. – Козлів див. № 2003.
2003. Колгоспний прапор [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Жовтень» Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Студеники, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 10 (12 лип.) орган парторганізації, правління артілі «Більшовик»
та сільради с. Козлів Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.;1958 № 9 (31) (4 квіт.) – 31
(53) (24 листоп.) орган парторганізації та правління артілі «Більшовик» с. Козлів
Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Місце вид.: 1957 № 10 – 1958 № 31 Козлів.
1957, № 10;
1958, № 9, 14–17, 22, 26–31;
1959, № 25 (81) (29 жовт.) – 30 (86) (31 груд.);
1960, № 1 (87) (8 січ.) – 30 (116) (16 груд.).
2004. Колгоспний прапор [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Калініна Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл. – Павлопілля, 1958, 1959.
1958, № 1 (26 черв.) – 4 (1 жовт.);
1959, № 1 (6) (1 січ.), 4, 5 (10) (1 трав.).
2005. Колгоспний промінь [Текст] : листівка : орган Городнян. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Городня, 1956.
1956, № 4 (квіт.).
2006. Колгоспний промінь [Текст] : орган Городнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Городня, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1227) – 72, 74–97, 99–104 (1330) (27 груд.);
1957, № 1 (1331) (1 січ.) – 90, 92–104 (1434) (29 груд.);
1958, № 1 (1435) (1 січ.) – 112, 114–153 (1587) (31 груд.);
275

1959, № 1 (1588) (1 січ.) – 155 (1742) (29 груд.);
1960, № 1 (1743) (1 січ.) – 108, 110–154 (3555) (29 груд.).
Дод.: 1956 Колгоспний промінь : листівка див. № 2005; 1957, 1959, 1960
Літературна сторінка див. № 3497; 1959 Молодіжна сторінка див. № 4256.
2007. Колгоспний шлях [Текст] : бюл. : орган Михайло-Коцюбин. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Михайло-Коцюбинське, 1957.

1957, № 2 (12 лют.), 7, 9 (8 жовт.).
2008. Колгоспний шлях [Текст] : листівка : орган Володимирів. райкому Комуніст.

партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Володимирівка, 1958.
1958, [б. N.] (22 трав.) – [б. N.] (19 груд.) [4 вип.].
2009. Колгоспний шлях [Текст] : орган Вишнівец. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Вишнівець, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (941) (1 січ.) – 73 (1013) (16 верес.) Сталінський промінь.
1956, № 1–102 (1042) (27 груд.);
1957, № 1 (1043) (1 січ.) – 105 (1147) (29 груд.);
1958, № 1 (1148) (1 січ.) – 70, 72–84, 86–115 (1262) (28 груд.);
1959, № 1 (1263) (1 січ.) – 68, 70–76 (1338) (1 лип.);
1960, № 1 (1415) (1 січ.) – 152 (1565) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3498.
2010. Колгоспний шлях [Текст] : орган Володимирів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Володимирівка, 1956– 1958.
– Виходить тричі на міс.
1956, № 1 (2191) (1 січ.) – 104 (2294) (27 груд.);
1957, № 1 (2295) (1 січ.) – 35, 37–105 (2399) (29 груд.);
1958, № 1 (2400) (1 січ.) – 119 (2518) (28 груд.).
Дод.: 1958 Колгоспний шлях : листівка див. № 2008; 1958 Колгоспний шлях : спец.
вип. див. № 2026.
Прим.: У 1959 р. на № 12 (2530) від 28 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2011. Колгоспний шлях [Текст] : орган Дзержин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Дзержинськ, 1956–1960. –
Газ. виходить у вівторок, четвер і суботу.
Періодичн.: 1956 № 1 (3146) (1 січ.) – 1957 № 104 (335) (29 груд.) газ. виходить у
четвер і неділю.
1956, № 1–56, 59–75, 79–103 (3247) (30 груд.);
1957, № 1 (3248) (1 січ.) – 47, 49–104;
1958, № 1 (3352) (1 січ.) – 81, 83–118 (3469) (28 груд.);
1959, № 1 (3468) (1 січ.) – 152 (3619) (29 груд.);
1960, № 1 (3620) (1 січ.) – 90, 92–153 (3772) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3499; 1960 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2385.
2012. Колгоспний шлях [Текст] : орган Михайло-Коцюбин. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Михайло-Коцюбинське, 1956–1960.
1956, № 1 (1079) (1 січ.) – 103 (1179) (27 груд.) ;
1957, № 1 (1180) (1 січ.) – 105 (1284) (29 груд.);
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1958, № 1 (1285) (1 січ.) – 152 (1436) (28 груд.);
1959, № 1 (1437) (1 січ.) – 50, 52–154 (1590) (29 груд.);
1960, № 1 (1591) (1 січ.) – 154 (1374) (29 груд.).
Дод.: 1957 Колгоспний шлях : бюл. див. № 2007; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3500.
2013. Колгоспний шлях [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Ворошилова Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл. – Стрий, 1957.
1957, № 2 (14 серп.).
2014. Колгоспний шлях [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу «Прогрес» Дубнів. р-ну Ровен. обл. – [Тараканів], 1957–1960.
1957, № 1 (6 черв.) – 7 (8 груд.);
1958, № 1 (8) (4 січ.) – 5 (11) (18 трав.);
1959, № 1 (16) (15 січ.) – 2, 4–11 (26) (7 листоп.);
1960, № 2 (28) (8 берез.), 4 (29) (17 трав.).
2015. Колгоспний шлях [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна
виконкому Ради депутатів трудящих с. Рижанівки [Звенигород. р-ну Черкас. обл.]. –
Рижанівка, 1957–1960.
Періодичн.: 1957 № 11 (25 листоп.) – 1958 № 3 (16) (16 квіт.) виходить тричі на
міс.; 1959 № 7 (28) (14 лип.) виходить двічі на міс.
1957, № 11–13 (30 груд.); 1958,
№ 1 (14) (25 лют.) – 3; 1959, №
7, 8, 13 (34) (30 груд.);
1960, № 1 (35) (29 січ.), 3, 5–7, 9–16 (50) (29 груд.).
2016. Колгоспний шлях [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «За мир»
Адамів. сільради, Щорс. р-ну [Дніпропетр. обл.]. – Адамівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 26 (30 верес.) – 29 (31 жовт.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Булганіна, Адамів. сільради.
1957, № 26–33 (21 груд.);
1958, № 1 (34) (6 січ.) – 27 (60) (10 груд.);
1959, № 1 (61) (21 січ.) – 8, 10–15, 17–30 (90) (22 груд.);
1960, № 2 (92) (23 січ.) – 19 (109) (7 листоп.).
2017. Колгоспний шлях [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XXI
з’їзду КПРС Кегичів. р-ну Харків. обл. – Парасковія, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (10 дек.) – 1959 № 13 (67) (27 июля) Колхозный путь. – Підзаг.:
1956 № 1–2 (21 дек.) орган парт. орг., правления колхоза им. Воровского и сельсовета
Парасковеи. – Мова вид.: 1956 № 1 – 1959 № 13 рос.
1956, № 1–2;
1957, № 3 (1 янв.) – 32 (10 дек.);
1958, № 33 (16 янв.) – 54 (20 дек.);
1959, № 1 (7 янв.) – 2, 4–9, 11–13, 15–20 (74) (28 груд.);
1960, № 1 (21) (7 квіт.) – 11 (86) (27 листоп.) (у вал. нумерації є помилки). 2018
Колгоспний шлях [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Сталіна
Покров. сільради Ново-Архангел. р-ну. – Покровське, 1957.
1957, № 2 (24 верес.) – 5 (11 груд.).
2019. Колгоспний шлях [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Самбір. р-ну Львів. обл. – Бабино, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
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Підзаг.: 1957 № 1 (12 квіт.) – 7 (7 листоп.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Шевченка та Бабин. сільради Самбір. р-ну Дрогобиц. обл.; 1958 № 2
(8 черв.) – 1959 № 6 (18) (18 трав.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Самбір. р-ну Дрогобиц. обл.
1957, № 1, 3, 5–7;
1958, № 2, 5 (12) (23 жовт.);
1959, № 1 (13) (28 січ.) – 12 (24) (7 листоп.) (у нумерації є помилки); 1960, № 2 (25)
(14 берез.) – 10, 12 (24) (20 січ.) (у нумерації є помилки). 2020. Колгоспний шлях
[Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
ім. 1 Травня Заболотців. р-ну Львів. обл. – Заболотці, 1957–1959.
1957, № 1 (1 січ.) – 29 (23 груд.);
1958, № 1 (30) (29 січ.) – 12 (27 листоп.) (з № 2 відсутня вал. нумерація); 1959,
№ 1 (1 січ.).
Прим.: У березні 1959 р. Заболотцівський район ліквідовано.
2021. Колгоспний шлях [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Родина» с. Стрижевки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Стрижавка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 3 (23) (29 січ.) – 1958 № 28 (48) (10 жовт.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. 17 партконференції с. Стрижавки Вінниц. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 3, 5–24, 26–28;
1959, № 10 (66) (20 квіт.) – 26, 29–35 (94) (31 груд.);
1960, № 1 (95) (11 січ.) – 33 (127) (30 груд.).
Прим.: У газеті cело Стрижевка, треба – Стрижавка.
2022. Колгоспний шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Яворів. р-ну Львів. обл. – Віжомля, 1957–1960.
Періодичн.: 1957 № 1 (20 січ.) – 1958 № 1 (20) (23 лют.) виходить тричі на міс.;
1958 № 2 (21) (9 квіт.) – 1960 № 38 (98) (26 груд.) виходить двічі на міс.
1957, № 1–5, 7–19 (25 груд.);
1958, № 1–8, 10–12, 14–16, 18–22 (41) (26 груд.);
1959, № 1 (42) (1 січ.), 17, 19–21, 23–28 (59) (22 груд.);
1960, № 29 (60) (1 січ.), 30 (61) (13 січ.), 3 (62) (5 лют.), 4, 6–16, 19, 20, 22, 23, 25–
30, 32, 33, 35–38.
2023. Колгоспний шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна [Бродів. р-ну Львів. обл.]. – Конюшків, 1958–1960.
1958, № 1 (6 серп.) – 10 (24 груд.);
1959, № 1 (11) (1 січ.) – 22 (32) (22 груд.);
1960, № 1 (33) (1 січ.) – 10 (42) (23 груд.).
2024. Колгоспний шлях [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу «Шлях до комунізму» Олес. р-ну Львів. обл. – Олесько, 1959, 1960.
1959, № 2 (24 берез.), 4–8 (26 листоп.);
1960, № 1 (1 січ.) – 4 (29 трав.), 4 (18 серп.), 7, 8 (21 груд.).
2025. Колгоспний шлях [Текст] : орган Хмелів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Хмельове, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2609) (1 січ.) – 51, 53–59, 61–73 (2681) (9 верес.);
1957, № 1 (2713) (1 січ.) – 12, 14–26, 29–39, 41–44, 48–55, 57–83, 85–105 (2816)
(29 груд.);
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1958, № 1 (2817) (1 січ.) – 17, 19, 21–52, 54–70, 72–93, 95–103, 105–153 (2959)
(28 груд.);
1959, № 1 (2960) (1 січ.) – 83, 85–117, 119–153 (3112) (29 груд.);
1960, № 1 (3113) (1 січ.) – 68, 70–98–155 (3267) (29 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3501.
2026. Колгоспний шлях [Текст] : спец. вип. : орган Володимирів. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. –
Володимирівка, 1958.
1958, [б. N.] (9 серп.).
2027. Колгоспник [Текст] : листівка : орган Михайлів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Михайлівка, 1958.
1958, [б. N.] (6 берез.).
Колгоспник. – Новоукраїнка див. № 2435.
2028. Колгоспник [Текст] : орган Катериноп. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Катеринопіль, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1201) (1 січ.) – 1957 № 104 (1408) (27 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–48, 50–53, 55–104 (1304) (27 груд.);
1957, № 1 (1305) (1 січ.) – 20, 29–104;
1958, № 1 (1409) (1 січ.) – 77 (1465) (29 черв.);
1959, № 108 (1670) (11 верес.) – 111, 113–130, 134–154 (1716) (29 груд.);
1960, № 1 (1717) (1 січ.) – 44, 46–83, 85–155 (1871) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3511; 1958 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2386; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2320.
2029. Колгоспник [Текст] : орган Липец. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Липці, 1956–1959. – Газ. виходить в четвер
і неділю.
1956, № 1 (2730) (1 січ.) – 104 (2833) (27 груд.);
1957, № 1 (2834) (1 січ.) – 104 (2937) (29 груд.);
1958, № 1 (2938) (1 січ.) – 104 (3139) (28 груд.);
1959, № 1 (3140) (1 січ.) – 31 (3230) (26 серп.).
Прим.: У 1959 р. на № 31 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2030. Колгоспник [Текст] : орган Михайлів. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Михайлівка, 1956–1958. 1956, № 1
(2687) (1 січ.) – 58, 60–79, 81–104 (2790) (27 груд.); 1957, № 1 (2791) (1 січ.) – 6, 8–
33, 35–40, 42–58, 60–90, 92–103 (2893) (29 груд.); 1958, № 1 (2894) (1 січ.) – 27, 29–
116 (3009) (28 груд.).
Дод.: 1958 Колгоспник : листівка див. № 2027.
Прим.: У 1959 р. на № 8 (3017) від 18 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2031. Колгоспник [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу
«Перше травня» Цюрупин. р-ну Херсон. обл. – [Виноградове], 1957–1960.
1957, № 1 (23 верес.) – 4 (7 листоп.);
1958, № 1 (7) (1 січ.) – 2, 13–14 (20) (16 груд.);
279

1959, № 1 (22) (9 січ.) – 5, 7–13 (34) (22 листоп.);
1960, № 1 (35) (1 трав.), 5 (39) (27 жовт.).
2032. Колгоспник [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу
«Зоря комунізму» Дубровиц. р-ну Ровен. обл. – [Селець], 1957–1959.
1957, № 1 (19 квіт.) – 7, 9, 11–14 (23 листоп.);
1958, № 1 (15) (1 січ.) – 4, 6, 7, 10, 12, 13 (26) (7 листоп.);
1959, № 1 (26) (1 січ.) – 4, 6, 8–10, 12, 14, 15 (40) (25 листоп.).
2033. Колгоспник [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
М. Горького Троїц. р-ну Луган. обл. – Троїцьке, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 1958 № 2 (38) (7 берез.) орган парт., комсомол. орг.
та правління колгоспу ім. М. Горького Троїц. р-ну Ворошиловград. обл.
1957, № 1–11, 13–22, 24–36 (25 груд.);
1958, № 1 (37) (11 січ.) – 3, 6–16, 19 ,20 (55) (11 груд.);
1959, № 1 (57) (1 січ.), 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 21–24 (80) (25 листоп.);
1960, № 27 (83) (1 січ.) – 3, 4–17 (99) (22 груд.).
2034. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Щорса
Бахмац. р-ну Чернігів. обл. – Бахмач, 1958–1960.
1958, № 24 (3 січ.) – 25, 28, 30, 34, 35, 37–45 (12 груд.);
1959, № 1 (1 січ.) – 5, 10–15, 17, 18, 21 (66) (23 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (67) (1 січ.) – 12, 14–16 (82) (22 груд.) (у нумерації є помилки).
2035. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Україна» та
Градизької селищради депутатів трудящих. Градиз. р-ну Полтав. обл. – Градизьк,
1959, 1960.
1959, № 1 (22 квіт.), 3, 7–15, 17 (29 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (18) (1січ.) – 7, 9–13 (30) (17 жовт.) (у нумерації є помилки).
2036. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. і правління сільгоспартілі ім. Ілліча та
виконкому Топарів. сільради депутатів трудящих Лохвиц. р-ну Полтав. обл. –
Топарівка, 1957–1960.
1957, № 17 (20) (31 лип.) – 25 (28) (26 листоп.);
1958, № 1 (29) (1 січ.) – 7, 9–11 (39) (14 серп.);
1959, № 11 (53) (6 серп.) – 15 (57) (7 листоп.);
1960, № 1 (58) (1 січ.) – 12 (69) (18 листоп.).
2037. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Кірова та сільради
Моквин Березнів. р-ну Ровен. обл. – Моквин, 1958, 1959.
1958, № 6 (38) (20 берез.) – 14, 16–17 (49) (1 верес.);
1959, № 1 (54) (1 січ.), 8 (62) (20 верес.).
2038. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Новий світ» та
сільради депутатів трудящих с. Городниці Уман. р-ну. – Городниця, 1956–1960. –
Виходить двічі на міс.
1956, № 1 (6 груд.), 2 (20 груд.);
1957, № 1 (3) (1 січ.) – 27 (29) (17 груд.);
1958, № 1 (30) (7 січ.) – 13, 15–17 (46) (18 верес.);
1959, № 16 (68) (18 серп.), 21, 23 (75) (15 груд.);
1960, № 1 (76) (17 січ.) – 8 (83) (30 груд.).
Прим.: До 12 листопада 1959 р. село Городниця належало до Ладижинського
району. У листопаді 1959 р. Ладижинський район ліквідовано.
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2039. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Дзержинського Скалат. р-ну. – Скалат, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 лип.) – 5 (8 груд.);
1960, № 1 (6) (2 лют.) – 2, 4, 5, 8, 9 (13) (1 груд.).
2040. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна та
Журав. сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – [Журавка], 1957–1960.
1957, № 10 (25 листоп.), 14, 17, 18 (22) (23 верес.);
1958, № 1 (21) (23 січ.) – 13 (33) (25 груд.);
1959, № 1 (34) (16 січ.) – 2, 4–7, 9–12, 14–21 (52) (14 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (54) (18 січ.), 4–7 (59) (19 берез.).
2041. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Комунар» та
сільради с. Тернівки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Тернівка, 1957–1960.
1957, № 11–14 (16 груд.);
1958, № 1 (14) (27 січ.) – 11 (24) (24 груд.);
1959, № 6 (30) (7 жовт.) – 11 (35) (25 груд.);
1960, № 1 (36) (5 січ.) – 3 (23) (лют.), 3 (38) (16 лют.), 5, 6, 8–10 (46) (19 лип.).
2042. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «17 вересня»
Скалат. р-ну. – Скалат, 1957–1960.
1957, № 1 (29 січ.) – 11 (28 листоп.);
1958, № 1 (12) (3 січ.) – 2 (13) (16 трав.);
1959, № 1 (20) (13 берез.), 3, 16–18 (30 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є значні
помилки);
1960, № 2 (6) (19 лют.) – 9 (13) (6 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є значні помилки).
2043. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Україна» та НовоДмитрів. сільради Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – [Нова Дмитрівка], 1959,
1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (4 серп.) – 2 (24 серп.);
1960, № 1 (4) (1 січ.) – 11 (14) (13 груд.).
2044. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «800-річчя
Москви» Кіцман. р-ну. – Борівці, 1957–1959.
1957, № 1 (25 груд.);
1958, № 1 (2) (10 січ.) – 3, 5–10, 15–17 (18) (15 листоп.);
1959, № 3 (22) (26 берез.), 7–9 (28) (15 лип.).
2045. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Близнюка
Маньків. р-ну Черкас. обл. – Вікторівка, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 12 (23 жовт.) – 13 (23 листоп.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Близнюка с. Вікторівка Маньків. р-ну Черкас. обл.; 1958 № 1 (14) (14 січ.)
– 1959 № 6 (38) (17 квіт.) орган парт. орг., сільвиконкому та правління колгоспу ім.
Близнюка, с. Вікторівка, Маньків. р-ну Черкас. обл. – Періодичн.: 1957 № 12 – 1958 №
14 (27) (25 серп.) – виходить 1 раз у десятиденку.
1957, № 12, 13;
1958, № 1–14;
1959, № 6;
1960, № 2 (55) (27 січ.) – 7, 10–12, 14, 15, 17, 18 (71) (27 жовт.).
2046. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Богдана
Хмельницького Чигирин. р-ну Черкас. обл. – Медведівка, 1959, 1960. – Виходить
двічі на міс.
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1959, № 12 (30 верес.), 14–16 (18 груд.);
1960, № 1 (17) (4 січ.) – 22 (38) (28 груд.).
2047. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Гощан. р-ну Ровен. обл. – Гоща, 1957, 1958.
1957, № 2 (13 лют.) – 3, 8, 13 (30 листоп.);
1958, № 2 (16) (29 січ.), 4, 8, 10, 14 (29) (5 груд.).
2048. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Чемеровец. р-ну Хмельниц. обл. – Чемерівці, 1957, 1960.
1957, № 10 (1 верес.) – 13 (7 листоп.);
1960, № 5 (31) (31 лип.).
2049. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Клич Ілліча»
Воронин. сільради Іркліїв. р-ну Черкас. обл. – [Воронинці], 1957, 1958.
1957, № 23 (27) (1 жовт.) – 28 (32) (10 груд.);
1958, № 1 (33) (24 січ.) – 6, 8–23, 25 (57) (17 жовт.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Іркліївський район ліквідовано.
2050. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Соцзмагання»
Лозів. р-ну Харків. обл. – Яковлівка, 1956–1960.
1956, № 1 (17 листоп.) – 5 (15 груд.);
1957, № 1 (7) (12 січ.) – 3, 5, 7, 8, 11, 14–17, 20, 22–26, 28–32 (37) (31 груд.) (у
нумерації є помилки);
1958, № 1 (38) (11 січ.) – 4, 6–9, 11–13, 15–19, 21–26, 28, 29, 31–35 (72) (27 груд.);
1959, № 1 (73) (1 січ.) – 3, 7, 10–24, 26–31 (102) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (103) (15 січ.) – 9, 11–24 (123) (31 груд.).
2051. Колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна»
Іркліїв. сільради Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Іркліїв], 1959, 1960. – Виходить 2
рази на міс.
Підзаг.: 1959 № 9 (6 квіт.) – 29 (6 листоп.) орган парт. орг. та правління колгоспу
«Україна» Іркліїв. сільради Іркліїв. р-ну Черкас. обл.
1959, № 9, 24–29;
1960, № 13 (46) (13 лип.) – 23 (56) (31 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Іркліївський район ліквідовано.
2052. Колгоспник [Текст] : орган парткому і правління колгоспу «Москва» Балт.
р-ну Одес. обл. – Оленівка, 1960.
1960, № 1 (14 черв.) – 7 (25 серп.).
2053. Колгоспник [Текст] : орган парткому і правління колгоспу «Шлях Леніна»
Лозоват. сільради Широків. р-ну. – Лозуватка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 26 (23 листоп.) – 1959 № 23 (75) (30 груд.) орган парткому і
правління колгоспу «Шлях Леніна» Лозоват. сільради Криворіз. р-ну.
1957, № 26–28 (25 груд.);
1958, № 1 (29) (11 січ.), 3–24 (52) (18 груд.);
1959, № 1 (53) (5 лют.) – 23;
1960, № 1 (76) (13 січ.) – 6 (81) (8 берез.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Криворізький район ліквідовано.
2054. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, виконкому сільради, правління
колгоспу ім. 1-е Травня с. Кишин Олев. р-ну Житомир. обл. – Кишин, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (24 лют.) – 1958 № 8 (22) (20 верес.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. 1-е Травня с. Кишин Олев. р-ну Житомир. обл.
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1957, № 1–14 (22 груд.);
1958, № 1 (15) (23 лют.) – 11 (25) (16 груд.);
1959, № 1 (26) (16 лют.) – 6, 8–10 (35) (5 груд.);
1960, № 1 (36) (1 січ.) – 3, 5–7 (42) (3 груд.).
2055. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Калініна
Чернятинці Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Чернятинці, 1960.
1960, № 1 (13 січ.) – 10, 13–21 (9 груд.).
2056. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ворошилова с. Барахти Васильків. р-ну Київ. обл. – Барахти, 1960.
1960, № 1 (6 січ.) – 5, 7, 8, 10–19 (26 жовт.).
2057. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Літвінова та виконкому Тернів. сільради депутатів трудящих Добровеличків. р-ну. –
Тернове, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (20 черв.) – 15 (1 лип.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Молотова та виконкому Тернів. сільради депутатів трудящих Добровеличків. р-ну; № 16
(10 лип.) – 31 (24 груд.) орган парторганізації і правління колгоспу ім. Чкалова та
виконкому Тернів. сільради депутатів трудящих Добровеличків. р-ну.

1957, № 14–19, 21–31;
1958, № 1 (32) (4 січ.) – 3, 5, 6, 9–16, 18, 20–23, 29–32 (63) (14 груд.);
1959, № 4 (67) (4 лют.) – 5, 25, 26 (89) (30 груд.);
1960, № 1 (90) (1 січ.).
2058. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Менжинського та Менжин. сільради депутатів трудящих [Нікопол. р-ну Дніпропетр.
обл.]. – [Менжинське], 1958, 1959.
1958, № 1 (16 квіт.) – 11, 13–25 (24 груд.);
1959, № 1-2 (26-27) (16 січ.) – 21 (46) (27 серп.).
2059. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. 40-річчя
Великого Жовтня та виконкому Новолутків. сільради депутатів трудящих
Добровеличків. р-ну. – Новолутківка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 4 (20 трав.) – 8 (1 лип.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Молотова та виконкому Новолутків. сільради депутатів трудящих Добровеличків.
р-ну.
1957, № 4–20 (16 листоп.);
1958, № 1 (26) (1 січ.), 3–15, 17, 19–24, 32 (56) (10 груд.);
1959, № 2 (59) (10 січ.) – 6, 22, 23 (80) (20 груд.).
2060. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна
Будилка Лебедин. р-ну Сум. обл. – Будилка, 1959, 1960.
1959, № 8 (46) (20 черв.) – 17 (55) (5 груд.); 1960, № 1 (56)
(1 січ.) – 14, 20 (75) (18 груд.).
2061. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна
Глинська Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Глинськ, 1958–1960.
1958, № 2 (7) (5 трав.) – 9 (13 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (15) (31 січ.) – 11 (25) (26 груд.);
1960, № 1 (26) (7 січ.) – 13 (31) (23 верес.).
2062. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна
Здолбунів. р-ну Ровен. обл. – [Здолбунів], 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
1957, № 3 (21 берез.) – 7, 10, 12 (24 груд.);
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1958, № 4 (16) (15 берез.) – 8, 10–16 (28) (31 груд.);
1959, № 1 (29) (18 січ.) – 4, 6–11, 13–17 (45) (31 груд.);
1960, № 1 (46) (25 січ.) – 11 (56) (1 жовт.).
2063. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна
с. Сидори Білоцерків. р-ну Київ. обл. – Сидори, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (7 трав.) – 1958 № 17 (28 листоп.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Сталіна с. Сидори, Великополов. р-ну Київ. обл.
1957, № 2–4, 6–13 (14 груд.);
1958, № 1 (14) (14 січ.) – 7, 9–17;
1959, № 5 (41) (27 берез.) – 13, 15–18 (54) (7 листоп.);
1960, № 1 (55) (27 січ.) – 22 (76) (12 груд.).
Прим.: У березні 1959 р. Великополовецький район ліквідовано.
2064. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Великомихайлів. р-ну Одес. обл. – Велика Михайлівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (10 квіт.) – 12, 14 (24 груд.);
1959, № 1 (15) (13 січ.), 3–6, 8–9, 23, 25 (26) (7 листоп.).
2065. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Нікопол. р-ну [Дніпропетр. обл.]. – Нікополь, 1959, 1960.
1959, № 2 (12 груд.), 3 (23 груд.);
1960, № 1 (4) (13 січ.) – 11, 13–17 (20) (7 груд.).
2066. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Щорса
Забілиння Полон. р-ну Хмельниц. обл. – Забілиння, 1959, 1960.
1959, № 16 (36) (1 верес.) – 23 (43) (19 груд.); 1960, № 1 (45) (8 січ.)
– 22 (66) (16 груд.).
2067. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Паризька
комуна» Красноп. р-ну Сум. обл. – [Бранцівка], 1959, 1960.
1959, № 1 (29 берез.) – 5, 7 (3 груд.); 1960, № 1 (8) (1 січ.), 3
(10) (6 серп.).
2068. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Перемога»
Л. Лисіївка Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Лісова Лисіївка, 1959, 1960.
1959, № 12 (21) (15 жовт.) – 14 (23) (22 груд.);
1960, № 1 (30) (30 січ.) – 3, 7, 8, 10–13 (38) (25 жовт.).
2069. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Перемога»
Турбів. р-ну Вінниц. обл. – Турбів, 1957–1959. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 лип.) – 2 (13 верес.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Ворошилова Турбів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–5 (29 листоп.);
1958, № 1 (5) (28 лют.) – 10, 12 (16) (8 груд.);
1959, № 1 (17) (8 січ.) – 10 (26) (27 серп.).
2070. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Прикордонник» та
сільради с. Смолин Рава-Руського р-ну. – Смолин; Салаші, 1957, 1959, 1960.

Підзаг.: 1957 № 2 (6 лют.) – 5 (31 трав.) орган парторганізації, правління артілі ім.
Жданова та сільради с. Смолин; № 6 (20 лип.) орган парторганізації, правління артілі
ім. Жданова та сільрад с. Смолин, Салаші.
1957, № 2–7 (7 листоп.);
1959, № 1 (10) (27 лип.), 3 (12) (6 листоп.);
1960, № 1 (14) (19 січ.), 3–8 (21) (23 груд.).
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2071. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Прогрес»
с. Оляниці Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Оляниця, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (29 жовт.) – 1959 № 9 (33) (12 серп.) орган парторганізації і
правління колгоспу «Заповіт Ілліча» с. Оляниці Тростянец. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 6, 7 (7 листоп.);
1958, № 8 (17) (28 черв.), 9, 13–15 (24) (19 груд.);
1959, № 1 (25) (17 січ.) – 15 (39) (25 груд.).
2072. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Червона
зірка» Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – [Брацлав], 1957.
1957, № 1 (17 лип.) – 7 (6 груд.).
2073. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Шляхом
Леніна» В. Врадіїв. р-ну Миколаїв. обл. – Сирове, 1959, 1960.
1959, № 3 (8) (16 лип.) – 7 (12) (6 листоп.);
1960, № 1 (13) (1 січ.) – 5 (17) (11 лип.).
2074. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління Ярешків. артілі ім.
Калініна Березан. р-ну Київ. обл. – Ярешки, 1959, 1960.
1959, № 1 (19 берез.) – 16 (9 груд.);
1960, № 1 (17) (7 січ.) – 9 (25) (13 листоп.).
2075. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Закарпатська правда» та сільради с. Ключарки Мукачів. р-ну Закарпат. обл. –
Ключарки, 1957–1959.
1957, № 1 (1 січ.) – 15 (25 груд.);
1958, № 1 (16) (24 січ.) – 10 (25) (5 груд.);
1959, № 1 (26) (27 лют.) – 6 (31) (24 груд.).
2076. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 28
червня та виконкомів сільрад с. Великі Кучури та Снячів [Сторожинец. р-ну Чернівец.
обл.]. – Великий Кучурів, Снячів, Тисівці 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 січ.) – 1959 № 5 (23) (26 берез.) орган парторганізації, правління
колгоспу «28 червня» та виконкому сільради с. Великі Кучури; 1959 № 6 (24) (10 квіт.)

– 11 (29) (26 черв.) орган парторганізації, правління колгоспу «28 червня» та
виконкому сільрад с. Великі Кучури, Тисівці, Снячів.
1957, № 1–3, 8–10 (12 груд.);
1958, № 1 (11) (31 січ.) – 8 (18) (3 груд.);
1959, № 1 (19) (3 січ.) – 3, 5–14, 17, 18, 20–22 (40) (26 груд.);
1960, № 1 (41) (7 січ.) – 11, 13–19 (59) (13 груд.).
2077. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. ХХ парт.
з’їзду Овруц. р-ну Житомир. обл. – Раківщина, 1957–1960. – Газ. виходить 7 і 22 числа.

1957, № 1 (22 верес.) – 5 (22 листоп.); 1958, №
1 (7) (7 січ.) – 13 (18) (22 листоп.); 1959, № 1
(19) (22 січ.) – 20 (38) (22 груд.); 1960, № 1
(39) (7 січ.) – 12 (50) (22 верес.).
2078. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Жданова
та сільради с. Мотижина Макарів. р-ну Київ. обл. – Мотижин, 1957–1960.
1957, № 1 (1 трав.) – 4 (2 лип.);
1958, № 1 (5) (3 січ.) – 9, 11–13, 15–21 (24) (5 груд.);
1959, № 1 (27) (1 січ.) – 19 (45) (24 груд.); 1960, № 1
(65) (7 січ.) – 9, 11–23 (67) (31 груд.).
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2079. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Карла
Маркса та сільради с. Яланця Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Яланець, 1959, 1960.
1959 , № 2 (26 січ.), 5–7, 9, 11–20 (22 груд.);
1960, № 1 (21) (3 січ.), 5–20 (40) (29 груд.).
2080 Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна
Підгайців. сільради Кіровоград. обл. – Підгайці, 1958–1960.
1958, № 2 (2) (5 лип.) – 4, 6–10 (10) (5 жовт.);
1959, № 15 (15) (25 листоп.), 17, 23, 26, 27, 30–34(51) (15 груд.);
1960, № 1 (53) (5 січ.) – 29 (81) (31 груд.).
2081. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна
та виконкомів Дмитрів. і Вузлів. сільрад [Радехів. р-ну Львів. обл.]. – Дмитрів, 1958–
1960.
Підзаг.: 1958 № 5 (15) (21 трав.), 10 (20) (14 серп.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Фрунзе та виконкому Дмитрів. сільради.
1958, № 5, 10;
1959, № 9 (36) (30 черв.), 11–13 (40) (17 груд.);
1960, № 1 (41) (1 січ.) – 4, 6–15 (55) (8 груд.).
2082. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 40-річчя
КП України Катериноп. р-ну Черкас. обл. – [Катеринопіль], 1960.
1960, № 11 (86) (4 черв.), 13, 19–20, 22–23 (98) (21 груд.).
2083. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна
та Тоболів. сільради Камінь-Кашир. р-ну. – Тоболи, 1957–1960.
1957, № 1 (52) (1 січ.), 3–6, 8–19, 21–39, 42, 43, 46–50 (51) (29 груд.) (помилки у
нумерації);
1958, № 2 (53) (13 січ.) – 11, 14, 16–18, 21, 23, 24, 26–28, 32, 34–36, 41 (92) (7 листоп.).
2084. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Шевченка

і сільради с. Сестренівки Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Сестринівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (20 берез.) – 11 (22 черв.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Молотова і сільради с. Сестренівки Козятин. р-ну.
1957, № 2–8, 10–19 (25 берез.);
1958, № 1 (20) (6 лют.) – 7, 9, 10, 12 (30) (2 груд.);
1959, № 1 (32) (16 січ.) – 9 (40) (3 груд.);
1960, № 1 (41) (3 лют.) – 12 (52) (17 груд.).
2085. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Шевченка

Вінницькі Хутори Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Вінницькі Хутори, 1959.
1959, № 12 (22) (28 квіт.), 14–28 (38) (7 жовт.).
2086. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Шевченка

Петрашівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Петрашівка, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (18 трав.) – 4, 6–11, 13 (18 груд.);
1959, № 1 (1 січ.) – 8, 10–23 (36) (18 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (38) (18 січ.) – 20 (57) (18 груд.) (у нумерації є помилки).
2087. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Шевченка та
виконкому Іспас. сільради [Вижниц. р-ну Чернівец. обл.]. – Іспас, 1957–1960.

1957, № 1 (8 черв.) – 5 (30 верес.);
1958, № 1 (7) (16 берез.) – 3, 5, 6 (22) (29 листоп.);
1959, № 1 (23) (4 берез.), 3–7 (29) (21 груд.);
1960, № 1 (30) (14 лют.) – 3 (32) (11 лип.).
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2088. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка та Тур’я-Пасіц. сільради депутатів трудящих [Перечин. р-ну Закарпат. обл.].
– Тур’я Пасіка, 1957–1959.
1957, № 8 (20 серп.) – 12 (27 груд.);
1958, № 1 (13) (14 лют.) – 12 (24) (7 листоп.);
1959, № 1 (25) (1 січ.) – 6 (33) (18 груд.).
2089. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Росія» та
Переспин. сільради Рожищен. р-ну Волин. обл. – [Переспа], 1959, 1960.
1959, № 1 (3) (19 квіт.) – 2 (4) (10 черв.);
1960, № 1 (6) (31 січ.) – 7 (12) (8 жовт.).
2090. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Україна»
Зеленьки Старченків. р-ну Київ. обл. – Зеленьки, 1959, 1960.
1959, № 1 (23 січ.) – 19 (22 груд.);
1960, № 19 (5 січ.) – 22 (41) (7 груд.) (є помилка у нумерації. № 19 – це № 1). 2091.
Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Ватутіна,
Мала Каратуль Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Мала Каратуль, 1959, 1960.
1959, № 20 (21) (5 листоп.) – 23 (24) (30 груд.);
1960, № 1 (25) (12 січ.) – 19 (43) (20 груд.).
2092. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Зорі
Кремля» Єланец. р-ну Миколаїв. обл. – Єланець, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (1 берез.) – 7 (20 черв.) масова газ. колгоспу «Зорі Кремля»
Куйбишев. сільради Єланец. р-ну.
1957, № 2–3, 5–11 (6 листоп.);
1958, № 1 (12) (21 січ.) – 7 (18) (1 серп.);
1959, № 1 (13) (3 квіт.) – 2, 20 (3) (30 трав.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (19) (1 квіт.) – 6, 8–13 (31) (13 груд.).
2093. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Жданова

Глибочок Житомир. р-ну. – Глибочок, 1958–1960. – Газ. виходить 2 і 17 числа
щомісяця.
1958, № 2 (17 черв.), 3, 8–13 (17 груд.);
1959 , № 1 (14) (2 січ.) – 19 (32) (17 груд.); 1960, №
1 (33) (2 січ.) – 12, 14–18 (50) (17 груд.).
2094. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Жданова

Левковець Шпиків. р-ну Вінниц. обл. – Левківці, 1958–1960.
1958, № 1 (13 берез.) – 20 (31 груд.);
1959, № 1 (21) (15 січ.) – 19, 21–23 (43) (12 груд.);
1960, № 1 (44) (1 січ.) – 20, 23–25 (73) (31 груд.).
2095. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна Вороновиц. р-ну Вінниц. обл. – Лука, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 лип.) – 3 (8 серп.) орган парт. орг., правління Лучан. колгоспу
та сільради депутатів трудящих; 1957 № 4 (28 серп.) – 1959 № 1 (30) (9 січ.) орган
парт. орг. та правління колгоспу «Україна» с. Луки Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–10 (20 груд.);
1958, № 1 (12) (25 січ.) – 18 (28) (10 груд.);
1959, № 1–10, 12, 14–16 (45) (24 серп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
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2096. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Калініна

Миток Бар. р-ну Вінниц. обл. – Митки, 1959–1960.
1959, № 1 (17 черв.) – 5, 7–11 (28 груд.); 1960, № 1
(12) (20 січ.) – 5, 7–17 (28) (17 груд.).
2097. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Калініна

Никифоровець Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Никифорівці, 1959, 1960.
1959, № 18 (47) (30 верес.);
1960, № 1 (66) (9 лют.) – 11 (76) (23 груд.).
2098. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Кірова
Піщанобрід. р-ну Кіровоград. обл. – Новомихайлівка, 1959.
Підзаг.: 1959 № 1 (25) (1 трав.) – 2 (26) (15 трав.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Кірова, Піщанобрід. сільради депутатів трудящих, Піщанобрід. р-ну.

1959, № 1–4 (27) (2 верес.).
2099. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Савран. р-ну Одес. обл. – Піщана, 1958.
1958, № 1 (9) (1 трав.).
2100. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Орджонікідзе с. Могилівки Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Могилівка, 1958–1960.
1958, № 1 (1 трав.) – 4, 6–8, 10–13 (16 груд.);
1959, № 1 (14) (1 лют.) – 21 (34) (16 груд.);
1960, № 1(35) (16 січ.), 3–22, 24 (64) (1груд.).
2101. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. ХVII
партз’їзду Іллінец. р-ну Вінниц. обл. – [Іллінці], 1958, 1959.
1958, № 1 (12 серп.) – 8 (21 груд.);
1959, № 1 (9) (17 січ.) – 2 (10) (30 січ.).
2102. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 40річчя Жовтня с. Реклинець Забуз. р-ну Львів. обл. – Реклинець, 1957, 1960.
1957, № 5 (20 квіт.);
1960, № 1 (45) (31 берез.) – 6 (50) (30 листоп.).
2103. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 40річчя Жовтня Сватів. р-ну. – Коломийчиха, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (7 черв.) орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Молотова, Сватів. р-ну.
1957, № 3, 8, 11 (8 жовт.);
1958, № 3 (14) (7 берез.), 5–7 (18) (17 верес.);
1959, № 1 (19) (2 берез.), 9–16 (35) (31 груд.);
1960, № 1 (36) (8 берез.) – 14 (49) (6 листоп.).
2104. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна

Кашперівка Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Кашперівка, 1958–1960. – Виходить двічі на
міс.
1958, № 1 (15 лип.) – 9 (20 груд.);
1959, № 2 (11) (20 лют.) – 10, 12–23 (32) (31 груд.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 1 (33) (19 січ.), 3–5 (37) (19 берез.).
2105. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Комсомолець України» с. Краснопіль Чуднів. р-ну. – Краснопіль, 1957–1959. – Газ.
виходить двічі на міс.
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Підзаг.: 1957 № 1 (5 лип.) – 10 (20 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Комсомолець України» Красноп. сільради депутатів трудящих Янушів. р-ну.

1957, № 1–10;
1958, № 1 (11) (10 квіт.), 2, 5–8 (28) (16 верес.);
1959, № 2 (31) (10 квіт.), 4 (33) (28 верес.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Янушівський район ліквідовано.
2106. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Комунар»

Н.-Кропивни Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Нижча Кропивна, 1958–1960. Підзаг.: З
1958 № 1 (16 квіт.) – 12 (31 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу «Комунар» с. Нижча Кропивна Ситковец. р-ну.
1958, № 1–12;
1959, № 1 (13) (18 берез.) – 4–17, 18, 19 (81) (19 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (81) (17 січ.) – 6, 8–11 (41) (17 серп.) (у вал. нумерації є помилки).
Прим.: У січні 1959 р. Ситковецький район ліквідовано.
2107. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінська правда» с. Довжку Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Довжок, 1958–1960.
1958, № 1 (15 квіт.) – 16 (25 груд.);
1959, № 1 (17) (16 січ.) – 19 (37) (8 груд.);
1960, № 1 (38) (22 січ.) – 15 (56) (15 груд.).
2108. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Червоний жовтень» с. Старосілля Скоротельнян. сільради депутатів трудящих
Андрушів. р-ну. – Старосілля, 1957, 1958. – Газ. виходить 1 раз на міс.
1957, № 1 (18 трав.) – 4, 7 (5 листоп.);
1958, № 1 (9) (5 січ.), 2, 4–12 (20) (5 груд.).
2109. Колгоспник [Текст] : орган парторганізації та правління Сулимів. колгоспу
ім. Фрунзе Яготин. р-ну. – Сулимівка, 1958–1960.
1958, № 1(12 груд.);
1959, № 1 (2) (15 січ.), 3–12 (7 листоп.);
1960, № 1 (13) (1 січ.) – 9 (21) (12 груд.).
2110. Колгоспник [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. Лесі
Українки Борщів. р-ну. – [Борщів], 1957, 1958.
1957, № 1 (16 черв.);
1958, № 1 (2) (7 листоп.) – 2 (3) (25 листоп.).
2111. Колгоспник [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна Старосамбір. р-ну Львів. обл. – Чаплі, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 жовт.) – 1959 № 4 (20) (11 лип.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна та Чаплів. сільради Старосамбір. р-ну.
1957, № 1–3, 5 (10 груд.);
1958, № 1 (6) (1 січ.) – 12 (17) (2 жовт.);
1959, № 1 (17) (14 лют.) – 4;
1960, № 1 (21) (8 квіт.), 3 (23) (31 трав.).
2112. Колгоспник [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу ім.
Чапаєва с. Турії Ново-Миргород. р-ну (Кіровоград. обл.). – Турія, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (31 серп.) – 1959 № 3 (10) (12 листоп.) орган первин. парторганізації

правління колгоспу ім. Чапаєва, с. Турії, Златопіл. р-ну.
1957, № 1–8 (19 груд.);
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1958, № 1 (15 квіт.), 2 (2 черв.);
1959, № 2 (9) (18 верес.) – 6 (13) (31 груд.);
1960, № 1 (13) (16 січ.) – 16 (28) (19 листоп.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Златопільський район Черкаської області ліквідовано,
село Турія увійшло до складу Ново-Миргородського району Кіровоградської
області.
2113. Колгоспник [Текст] : орган первин. парторганізації, правління колгоспу ім.
Суворова та сільради с. Смідин Старовижів. р-ну Волин. обл. – Смідин, 1957– 1960.
Підзаг.: 1957 № 16 (19) (30 серп.) – 1959 № 12 (58) (19 верес.) орган первин.
парторганізації, правління колгоспу ім. Суворова та сільради с. Смідин, Луків. р-ну
Волин. обл.
1957, № 16–19, 21–24 (27) (31 груд.);
1958, № 2 (29) (20 лют.), 3, 6–8, 11, 13, 15–19 (46) (31 груд.);
1959, № 1 (47) (23 січ.), 2, 4–6, 8, 10, 12–17 (63) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (64) (13 лют.) – 10 (73) (23 серп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Луківський район ліквідовано.
2114. Колгоспник [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу
ім. Сталіна с. Софіївки Первомайс. р-ну Миколаїв. обл. – Софіївка, 1959, 1960. –
Виходить двічі на міс.
1959, № 3 (46) (13 лют.) – 4, 8–13, 15–24 (67) (30 груд.);
1960, № 1 (68) (17 січ.) – 23 (90) (17 груд.).
2115. Колгоспник [Текст] : орган Решетилів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Решетилівка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1114) (1 січ.) – 1957 № 105 (1318) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–19, 21–45, 47–57, 59–80, 82–102 (1211) (20 груд.);
1957, № 1 (1214) (1 січ.) – 105; 1958, № 1 (1319) (1 січ.) – 152
(1506) (28 груд.);
1959, № 1 (1507) (1 січ.) – 153 (1659) (29 груд.);
1960, № 1 (1660) (1 січ.) – 121, 123–154 (1813) (29 серп.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3513.
2116. Колгоспник [Текст] : орган Снятин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Снятин, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1222) (1 січ.) – 87 (1308) (20 лип.) Сталінська правда.
1956, № 1–156 (1378) (30 груд.); 1957, № 1 (1379) (1 січ.) – 99, 101–154
(1529) (29 груд.);
1958, № 1 (1530) (1 січ.) – 153 (1682) (28 груд.);
1959, № 1 (1683) (1 січ.) – 154 (1837) (29 груд.);
1960, № 1 (1838) (1 січ.) – 154 (1991) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3514, № 3910; 1957, 1958 Сторінка
молоді див. № 5307.
2117. Колгоспник [Текст] : орган Чечельниц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Чечельник, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
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1956, № 1 (1132) (1 січ.) – 104 (1235) (27 груд.);
1957, № 1 (1236) (1 січ.) – 104 (1339) (28 груд.);
1958, № 1 (1340) (1 січ.) – 29, 31–153 (1492) (28 груд.);
1959, № 1 (1493) (1 січ.) – 152 (1644) (29 груд.);
1960, № 1 (1645) (1 січ.) – 155 (1799) (31 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3515.
Колгоспник Білозерщини. – Білозерка див. № 4858.
2118. Колгоспник Борзенщини [Текст] : орган Борзен. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Борзна, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (2623) (1 січ.) – 17, 19–59, 61–84, 86–104 (2726) (27 груд.);
1957, № 1 (2727) (1 січ.) – 105 (2831) (29 груд.);
1958, № 1 (2832) (1 січ.) – 154 (2985) (28 груд.);
1959, № 1 (2986) (1 січ.) – 154 (3139) (29 груд.);
1960, № 1 (3140) (1 січ.) – 153 (3292) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3503.
2119. Колгоспник Валківщини [Текст] : листівка : орган Валків. райкому КП
України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Валки, 1956.
1956, [б. N.] (1 трав.).
2120. Колгоспник Валківщини [Текст] : орган Валків. райкому КП України і
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Валки, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (3613) (1 січ.) – 125 (3727) (28 груд.);
1957, № 1 (3728) (1 січ.) – 153 (3880) (29 груд.);
1958, № 1 (3881) (1 січ.) – 154 (4054) (31 груд.);
1959, № 1 (4055) (1 січ.) – 145, 147–151, 153–155 (4207) (24 груд.);
1960, № 1 (4210) (1 січ.) – 153 (4263) (29 груд.).
Дод.: 1956 Колгоспник Валківщини : листівка див. № 2119; 1957–1960 Літературна
сторінка див. № 3504.
2121. Колгоспник Верховини [Текст] : орган парторганізації колгоспу ім. Леніна
та Пилипец. сільради депутатів трудящих Міжгір. р-ну Закарпат. обл. – Пилипець,
1958, 1959.
1958, № 7 (10) (10 черв.), 10 (13) (15 верес.);
1959, № 7 (23) (11 лип.).
2122. Колгоспник Верховини [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Нове життя» та В. Воріт. сільради Волов. р-ну Закарпат. обл. – Верхні Ворота, 1956–1960.

1956, № 1 (20 груд.);
1957, № 2 (1 січ.) – 17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (16 січ.), 3–15 (32) (24 груд.);
1959, № 1 (33) (20 січ.) – 15 (47) (19 груд.);
1960, № 1 (48) (12 лют.) – 6 (53) (22 жовт.).
Колгоспник Гельмязівщини. – Гельмязів див. № 2718.
2123. Колгоспник Дмитрівщини [Текст] : орган Дмитрів. райкому КПУ та
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Дмитрівка, 1956–1960.
1956, № 1 (1180) (1 січ.) – 104 (1283) (27 груд.);
1957, № 1 (1284) (1 січ.) – 105 (1388) (29 груд.);
1958, № 1 (1389) (1 січ.) – 93, 95–152 (1540) (28 груд.);
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1959, № 1 (1541) (1 січ.) – 154 (1694) (29 груд.);
1960, № 1 (1695) (1 січ.) – 154 (1848) (29 груд.).
2124. Колгоспник Жашківщини: [Текст] : бюл. : орган Жашків. райкому Комуніст.

партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Жашків, 1957.
1957, [б. N. ] (11 квіт.).
2125. Колгоспник Жашківщини [Текст] : листівка : орган Жашків. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Жашків, 1958.
1958, [б. N.] (20 черв.), [б. N.] (17 груд.).
2126. Колгоспник Жашківщини [Текст] : орган Жашків. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Жашків, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1125) (1 січ.) – 1957 № 105 (1332) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–33, 36–59, 61–63, 65–104 (1228) (27 груд.);
1957, № 1 (1229) (1 січ.) – 77, 79–105;
1958, № 1 (1333) (1 січ.) – 152 (1484) (28 груд.);
1959, № 1 (485) (1 січ.) – 152 (1636) (29 груд.);
1960, № 1 (1637) (1 січ.) – 24, 26–112, 114–154 (1789) (29 груд.).
Дод.: 1957 Колгоспник Жашківщини : бюл. див. № 2124; 1957, 1958 Колгоспник
Жашківщини : спец. вип. див. № 2127; 1958 Колгоспник Жашківщини : листівка див.
2125; 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3505.
2127. Колгоспник Жашківщини [Текст] : спец. вип. : орган Жашків. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Жашків, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (6 верес.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (2 груд.), [б. N.] (17 лип.).
2128. Колгоспник Жовтнівщини [Текст] : бюл. : орган Жовтн. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Жовтень, [Текст] 1957.
1957, [б. N.] (6 серп.).
2129. Колгоспник Жовтнівщини [Текст] : листівка : орган Жовтн. райкому
Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Жовтень, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (1 лип.);
1958, [б. N.] (16 лют.).
2130. Колгоспник Жовтнівщини [Текст] : орган Жовтн. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Жовтень, 1956–1958.
1956, № 1 (2387) (1 січ.) – 43, 45–104 (2490) (27 груд.);
1957, № 1 (2491) (1 січ.) – 104 (2594) (29 груд.);
1958, № 1 (2591) (1 січ.) – 104 (2698) (28 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Колгоспник Жовтнівщини : спец. вип. див. № 2131; 1957
Колгоспник Жовтнівщини : бюл. див. № 2128; 1957, 1958 Колгоспник Жовтнівщини :
листівка див. № 2129.
Прим.: У 1959 р. на № 7 (2705) від 22 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2131. Колгоспник Жовтнівщини [Текст] : спец. вип. : орган Жовтн. райкому
Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Жовтень, 1956, 1958.
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1956, № 3 (7 трав.), 4 (8 трав.);
1958, № 4 (16 лип.) – 7 (23 лип.).
2132. Колгоспник Кодимщини [Текст] : орган Кодим. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Кодима, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2778) (1 січ.) – 153 (2930) (28 груд.);
1957, № 1 (2931) (1 січ.) – 60, 62–154 (3084) (29 груд.);
1958, № 1 (3085) (1 січ.) – 4, 6–152 (3236) (28 груд.);
1959, № 1 (3237) (1 січ.) – 152 (3388) (29 груд.);
1960, № 1 (3389) (1 січ.) – 63, 67–153 (3541) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3506.
2133. Колгоспник Коростенщини [Текст] : орган Коростен. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Коростень, 1956–
1959. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1031) (1 січ.) – 1957 № 101 (1234) (20 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–71, 73, 74, 76–79, 81, 83–85, 87–104 (1134) (27 груд.);
1957, № 1 (1135) (1 січ.) – 3, 5–104 (1237) (29 груд.);
1958, № 1 (1238) (1 січ.) – 136, 138–141, 143–151, 153, 154 (1390) (28 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3507.
Прим.: У 1959 р. на № 133 (1523) від 11 листопада видання припинено, газета влилася
як частина у газ. «Правда Коростенщини» див. № 4580. Описано за покажчиком Книжкової
палати УРСР «Періодичні видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).

Колгоспник Кривоозерщини. – Криве Озеро див. № 2868.
2134. Колгоспник Криворіжжя [Текст] : орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Мічуріна Широків. сільради Софіїв. р-ну. – Широке, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 січ.) – 1959 № 15 (52) (23 листоп.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Мічуріна Широків. сільради Криворіз. р-ну.
1957, № 1–22 (11 груд.);
1959, № 1 (37) (13 січ.) – 18 (55) (29 груд.);
1960, № 1 (56) (10 лют.), 2, 4 (59) (8 берез.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Криворізький район ліквідовано.
2135. Колгоспник Придніпров’я [Текст] : орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна Новомосков. р-ну. – Фрунзе, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 1959 № 1 (39) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна Фрунзен. селищради.
1957, № 1–24 (18 груд.);
1958, № 1 (1 січ.) – 14 (38) (20 груд.);
1959, № 1–13 (51) (22 груд.);
1960, № 1 (52) (13 лют.) – 4, 6–9 (60) (19 лип.).
2136. Колгоспник Прикарпаття [Текст] : орган парткому і правління колгоспу ім.
Федьковича та виконкому Луківец. сільради [Вижниц. р-ну Чернівец. обл.]. – Луківці,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 серп.) – 1959 № 5 (35) (30 лип.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Федьковича Верхньолуковец. та Нижньолуковец. сільрад.
1957, № 1–3, 5–10 (22 груд.);
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1958, № 1 (11) (14 січ.) – 20 (30) (31 груд.);
1959, № 1 (31) (20 трав.) – 10 (30) (27 листоп.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (32) (22 січ.), 3–7, 10 (51) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
2137. Колгоспник Прикарпаття [Текст] : орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Кірова та виконкому сільради с. Банилів [Сторожинец. р-ну Чернівец.
обл.]. – Банилів, 1956, 1958–1960.
1956, № 1 (15 груд.);
1958, № 1 (3) (21 січ.) – 5, 8, 9 (13 груд.);
1959, № 1 (10) (17 квіт.) – 4 (13) (18 листоп.);
1960, № 1 (14) (8 квіт.) – 9 (22) (2 груд.).
2138. Колгоспник Рокитнянщини [Текст] : орган Рокитнян. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Рокитне, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1164) (1 січ.) – 104 (1265) (27 груд.);
1957, № 1 (1266) (1 січ.) – 104 (1369) (29 груд.);
1958, № 1 (1370) (1 січ.) – 120 (1489) (28 груд.);
1959, № 1 (1490) (1 січ.) – 152 (1641) (29 груд.);
1960, № 1 (1642) (1 січ.) – 154 (1795) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3508.
2139. Колгоспник Таврії [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Таврія» Горностаїв. р-ну. – [Велика Благовіщенка], 1959, 1960.
1959, № 4 (27 трав.) – 5, 11, 13, 15–17 (24 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (18) (29 січ.) – 3, 5–9, 11–12 (30) (20 груд.) (у нумерації є помилки).
2140. Колгоспник Талалаївщини [Текст] : орган Талалаїв. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Сум. обл. – Талалаївка, 1956–1960.
1956, № 1 (2901) (1 січ.) – 43, 45–59, 61–104 (3004) (27 груд.); 1957, № 1 (3005) (1
січ.) – 104 (3108) (29 груд.); 1958, № 1 (3109) (1 січ.) – 118 (3226) (28 груд.); 1959,
№ 1 (3227) (1 січ.) – 153 (3379) (29 груд.); 1960, № 1 (3380) (1 січ.) – 154 (3533) (29
груд.).
Дод.: 1959 Комсомольська сторінка див. № 2318; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3509; 1960 Молодіжна сторінка див. № 4257.
Колгоспник Тростянчика. – Тростянчик див. № 899.
2141. Колгоспник України [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Україна»
та сільради депутатів трудящих с. М. Севастьянівки Христинів. р-ну Черкас. обл. –
М[ала] Севастьянівка, 1960.
1960, № 1 (18) (14 січ.), 4–9, 11–21 (38) (23 груд.) (у поточ.і вал. нумерації є
помилки).
2142. Колгоспник України [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Червоноарм. р-ну Запоріз. обл. – [Червоноармійське], 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (1) (23 трав.) – 4 (23 груд.) орган парт. і комсомол. орг. та
правління колгоспу «Україна», Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.
1958, № 1–6 (31 груд.);
1959, № 1 (7) (9 січ.) – 8, 10–13, 15–17, 20–24 (30) (31 груд.);
1960, № 1 (31) (13 січ.) – 24 (54) (31 груд.).
Колгоспник Христинівщини. – Христинівка див. № 4962.
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2143. Колгоспник Черняхівщини [Текст] : листівка-бюл. : орган Черняхів. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Черняхів, 1958.

1958, [б. N.] (20 лип.).
2144. Колгоспник Черняхівщини [Текст] : орган Черняхів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Черняхів, 1956– 1960.
– Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3503) (1 січ.) – 69, 71–104 (3606) (27 груд.);
1957, № 1 (3606) (1 січ.), 3–104 (3709) (29 груд.);
1958, № 1 (3710) (1 січ.) – 117 (3826) (28 груд.);
1959, № 1 (3827) (1 січ.) – 86, 88–152 (3978) (29 груд.);
1960, № 1 (3970) (1 січ.) – 62, 64–67, 69–82, 85–94, 96–152 (4133) (29 груд.). Дод.:
1958 Колгоспник Черняхівщини : листівка-бюл. див. № 2143; 1959, 1960
Літературна сторінка див. № 3510; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2319. 2145.
Колгоспним шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Україна» Борщів. р-ну. – [Борщів], 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (14 лют.) – 1958 № 1 (15) (16 січ.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Хрущова, Борщів. р-ну.
1957, № 1–6, 8–14 (8 груд.);
1958, № 1–7 (21) (30 серп.).
2146. Колгоспним шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Дружба» Нікопол. р-ну. – Новоіванівка, 1960.
1960, № 1 (6 січ.) – 22 (21 груд.).
2147. Колгоспним шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Котовського Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Ободівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 квіт.) – 1958 № 8 (13) (7 жовт.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Котовського Ободів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–4 (14 серп.);
1958, № 1 (6) (6 лют.) – 8;
1959, № 7 (16) (19 черв.) – 8, 10–13 (22) (3 груд.);
1960, № 1 (24) (5 січ.) – 16 (39) (18 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Ободівський район ліквідовано.
Колгоспні вісті. – Музичі див. № 4916.
2148. Колгоспні вісті [Текст] : орган парт. і комсомол. орг., правління колгоспу
«Україна» і сільради с. Чернещини Зачепилів. р-ну Харків. обл. – Чернещина, 1956–
1959. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1956 № 1 (21 груд.) – 1957 № 12 (19 жовт.) орган парт. і комсомол. орг.,
правління колгоспу ім. Будьонного і сільради с. Чернещини Зачепилів. р-ну Харків.
обл. – Періодичн.: 1956 № 1 – 1958 № 7 (18) (19 груд.) газ. виходить тричі на міс.
1956, № 1;
1957, № 2 (1 січ.) – 12;
1958, № 1 (12) (7 берез.) – 4, 6, 7;
1959, № 1 (19) (1 січ.) – 2 (20) (27 листоп.).
2149. Колгоспні вісті [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Петровського Тальнів. р-ну Черкас. обл. – Корсунка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 11 (27 серп.) – 1959 № 1 (34) (1 січ.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Петровського с. Корсунки Тальнів. р-ну Черкас. обл.
1957, № 11;
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1958, № 1 (12) (13 лют.) – 2, 4–15, 17, 18, 20, 21 (33) (18 груд.);
1959, № 1, 19, 22 (55) (23 листоп.);
1960, № 1 (56) (10 січ.) – 22 (77) (24 груд.).
2150. Колгоспні вісті [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Щорса та
Маячин. сільради Нехворощан. р-ну Полтав. обл. – Маячка, 1957–1960.
1957, № 2 (2 берез.), 3, 15–21 (23 листоп.);
1958, № 1 (922) (21 лют.) – 7, 9–13 (34) (16 груд.);
1959, № 1 (35) (22 січ.) – 6, 8–17 (51) (23 груд.);
1960, № 1 (52) (20 січ.) – 13 (64) (7 груд.).
2151. Колгоспні вісті [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Прогрес»
Карабутів. сільради Конотоп. р-ну Сум. обл. – [Карабутове], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 26 (29) (30 листоп.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Хрущова Карабутів. сільради Смілів. р-ну Сум. обл.; 1958 № 2 (33) (29 січ.) – 1960
9 (88) (15 трав.) орган парт. орг. і правління колгоспу «Дружба» Карабутів.
сільради Смілів. р-ну Сум. обл
1957, № 26;
1958, № 2–3, 5, 11–15, 17–18 (49) (30 верес.);
1959, № 10 (65) (31 трав.) – 11, 13–24 (79) (31 груд.); 1960,
№ 1 (80) (23 січ.) – 8, 9, 11–19 (98) (7 груд.). Прим.: У
червні 1960 р. Смілівський район ліквідовано.
2152. Колгоспні вісті [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XIX
з’їзду КП України Зборів. р-ну. – [Жабиня], 1957, 1958.
1957, № 1 (10 квіт.) – 3 (11 лип.);
1958, № 1 (4) (2 квіт.).
2153. Колгоспні вісті [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Політвідділ» с. Білоричиця Малодівиц. р-ну Чернігів. обл. – Білорічиця, 1958–1960.
1958, № 1 (15) (1 січ.), 7, 8, 10 (24) (6 серп.); 1959, №
6 (33) (18 черв.) – 7, 9–10 (37) (10 груд.); 1960, № 1
(38) (1 січ.) – 21 (58) (15 груд.).
2154. Колгоспні вісті [Текст] : орган парткому і правління колгоспу «Україна»
Ново-Айдар. р-ну Луган. обл. – [Новоайдар], 1958–1960.
1958, № 2 (17 лип.) – 7 (11 груд.);
1959, № 2 (9) (14 лют.), 6, 10–18 (25) (18 груд.);
1960, № 1 (26) (20 січ.) – 14 (39) (17 груд.).
2155. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Горького с. Торчина Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Торчин, 1960.
1960, № 1 (11 січ.) – 7, 9–24 (26 груд.).
2156. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Ульянова Липовец. р-ну Вінниц. обл. – [Липовець], 1959, 1960.
1959, № 1 (26 лип.) – 2 (23 серп.);
1960, № 1 (15 січ.) – 7 (9) (17 жовт.).
2157. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Дружба» та
сільради с. Липник Рава-Руського р-ну [Львів. обл.]. – Липник, 1957–1960.

Підзаг.: 1957 № 1 (2) (1 січ.) – 9 (10) (5 верес.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Андрєєва та сільради с. Липник; 1958 № 1 (11) (1 січ.) – 2 (12) (10 квіт.)
орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Чапаєва і сільради с. Липник; 1958 № 4
(9) (7 листоп.) – 5 (10) (14 груд.) орган парторганізації і правління колгоспу ім. Чапаєва
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та сільрад сіл Кам’янка, Липник.
1957, № 1, 2, 7–9;
1958, № 1, 2, 4, 5;
1959, № 1 (17) (1 січ.), 2, 4–7, 9–12, 14, 15, 17, 18 (30) (23 груд.);
1960, № 1 (19) (1 січ.) – 16 (46) (6 листоп.) (у вал. нумерації є помилки). Прим.: У
вересні 1958 р. Магерівський та Рава-Руський райони об’єднано в один
район з центром у місті Рава-Руська.
2158. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Зірка»
Сальника Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Сальник, 1957–1960.
1957, № 2 (21 верес.); 1958, № 3 (8) (16 берез.) – 8 (13) (31
жовт.);
1959, № 2 (15) (28 лют.) – 12 (25) (31 груд.);
1960, № 1 (26) (19 січ.) – 10 (38) (27 груд.).
2159. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна

Горошки Полон. р-ну Хмельниц. обл. – Горошки, 1959, 1960.
1959, № 8 (16) (9 верес.) – 11 (19) (22 груд.);
1960, № 1 (19) (12 квіт.) – 7, 9 (27) (26 листоп.).
2160. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Калініна с. Деребчина Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Деребчин, 1960.
1960, № 1 (12) (12 лют.) – 3 (14) (17 берез.).
2161. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка [Лопатин. р-ну Львів. обл.]. – Лопатин, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (14 лют.) – 1959 № 5 (22) (6 черв.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Шевченка та Лопатин. селищради депутатів трудящих.
1957, № 3;
1958, № 4 (22 квіт.) – 8 (18) (13 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (18) (27 січ.), 3, 5, 6, 12 (15 груд.);
1960, № 4 (30 берез.), 6 (24 черв.).
2162. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Ленінський шлях» та Степанів. сільради депутатів трудящих Бурин. р-ну Сум. обл. –
Степанівка, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 15 (20 верес.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ворошилова та Степанів. сільради депутатів трудящих Бурин. р-ну Сум. обл.
1957, № 15–17, 19 (21 листоп.);
1958, № 22 (1 трав.).
2163. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Перемога» Краснен. р-ну [Львів. обл.]. – Балучин, 1957.
1957, № 7 (25 груд.).
Прим.: У березні 1959 р. Красненський район ліквідовано.
2164. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Перемога» с. Станишівка Таращан. р-ну Київ. обл. – Станишівка, 1960.
1960, № 1 (25 трав.) – 9 (26 груд.).
2165. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «40річчя Жовтня» с. Бабчинці Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Бабчинці, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (18 груд.) – 1957 № 26 (13 верес.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Ворошилова с. Бабчинці Чернівец. р-ну Вінниц. обл.
1956, № 1;
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1957, № 2 (1 січ.) – 34 (20 груд.);
1958, № 2 (36) (25 січ.) – 24 (58) (29 груд.);
1959, № 1 (59) (17 січ.) – 22 (80) (18 груд.);
1960, № 1 (81) (5 січ.) – 11, 13–23 (103) (22 груд.).
2166. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Шляхом Леніна» с. Іванівці Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Іванівці, 1959, 1960.
1959, № 1 (10 жовт.) – 2 (4 листоп.);
1960, № 1 (3) (16 січ.) – 4 (6) (6 квіт.).
2167. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації колгоспу ім. Леніна с. Береги
Берегів. р-ну. – Береги, 1960.
1960, № 1 (8) (31 серп.) – 5 (12) (5 листоп.).
2168. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. ХХ
з’їзду КПРС та сільради с. Дяківки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Дяківка, 1958– 1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (25 квіт.) – 1959 № 13 (10 черв.) орган первин. парт. орг. та
правління колгоспу ім. ХХ парт. з‘їзду с. Дяківки Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–9;
1959, № 7 (24 серп.), 10–13, 8 (8 жовт.) – 11 (28 груд.) (у нумерації і датах є помилки);

1960, № 1 (12) (14 січ.), 2, 5, 7–14, 16–20 (31) (17 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
2169. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Калініна Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Заруддя, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 берез.) – 5 (1 трав.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Калініна та Заруддян. сільради Оратів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–15 (3 жовт.);
1958, № 1 (15) (2 січ.) – 19 (33) (16 груд.);
1959, № 1 (34) (14 січ.) – 16 (49) (23 груд.);
1960, № 1 (50) (20 січ.) – 11 (60) (31 груд.).
2170. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Карла
Маркса та виконкому Хмелів. сільради Хмелів. р-ну. – Хмельове, 1957, 1958.
1957, № 10 (10) (28 верес.);
1958, № 1 (12) (26 лют.) – 6 (15) (9 груд.).
2171. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та
сільради с. Великі Луки Мукачів. р-ну Закарпат. обл. – Великі Лучки, 1956–1960.

1956, № 1 (25 листоп.), 2 (15 груд.);
1957, № 3 (1 січ.) – 15 (15) (25 груд.);
1958, № 1 (16) (28 січ.), 2, 4–9 (18 груд.);
1959, № 1 (1 січ.), 2, 4–10 (7 груд.);
1960, № 1 (11) (7 квіт.), 2, 4–6 (14) (7 листоп.).
Прим.: У газеті село Великі Луки, треба – Великі Лучки.
2172. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 17
вересня та Двірків. сільради депутатів трудящих Забуз. р-ну Львів. обл. – Двірці, 1959,
1960. – Виходить 1 раз на міс.
1959, № 14 (44) (25 листоп.), 15 (45) (31 груд.);
1960, № 16 (46) (29 січ.), 2–4 (49) (14 трав.), [б. N.] (17 черв.).
2173. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
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ім. 40-річчя Жовтня та Драгів. сільради депутатів трудящих Хуст. р-ну. – Драгове,
1958–1960.
1958, № 1 (18 трав.) – 10 (7 листоп.);
1959, № 1 (11) (23 січ.) – 15 (25) (19 груд.);
1960, № 1 (26) (1 січ.) – 6 (31) (15 груд.).
2174. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 40річчя Жовтня та сільради с. Лісниче Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Лісниче, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 берез.) – 11 (20 черв.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Маленкова Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл.; № 13 (10 лип.) орган парт. орг. та
правління колгоспу с. Лісничого Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл.; № 15 (30 лип.) – 27 (30
листоп.) орган парторганізації та правління колгоспу «40-і роковини Жовтня»
Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл.; 1957 № 28 (10 груд.) – 1958 № 9 (39) (31 берез.) орган
парторганізації та правління колгоспу «40-і роковини Жовтня» Чечельниц. р-ну
Вінниц. обл.
1957, № 1–11, 13–30 (30 груд.);
1958, № 1 (31) (10 січ.) – 7, 9, 10–16, 19 (49) (10 груд.);
1959, № 1 (50) (14 січ.) – 3, 5–8, 11–13 (62) (23 груд.);
1960, № 1 (63) (23 січ.) – 3, 5–11 (73) (30 листоп.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Ольгопільський район ліквідовано.
2175. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та Віднів. сільради Куликів. р-ну. – Звертів, 1956–1958.
1956, № 1 (28 листоп.), 2 (16 груд.);
1957, № 1 (1 січ.) – 5 (7) (7 листоп.);
1958, № 1 (11) (8 квіт.) – 3 (13) (7 листоп.).
Прим.: У березні 1959 р. Куликівський район ліквідовано.
2176. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Щорса [Вознесен. р-ну Миколаїв. обл. – Олександрівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (27 берез.) – 17 (17 верес.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Будьонного; № 1957 № 21 (20 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу ім. 40річчя Жовтня; 1958 № 1 (23) (1 січ.) – 4 (26) (6 лют.) орган парторганізації

правління колгоспу ім. Будьонного.
1957, № 6–21; 1958, № 1–27, 29 (52)
(23 груд.);
1959, № 1 (53) (1 січ.) – 3, 5–17, 19–26 (78) (31 груд.);
1960, № 2 (80) (27 січ.), 5–7, 9–15, 17–26 (104) (23 груд.).
2177. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Щорса та сільради с. Сороки-Львівські [Брюховиц. р-ну Львів. обл.]. – СорокиЛьвівські, 1957.
1957, № 1 (1 січ.) – 3, 5 (1 трав.).
Прим.: У червні 1957 р. Брюховицький район ліквідовано.
2178. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Іскра»
Тарасівки Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – Тарасівка, 1958–1960.
1958, № 1 (26 верес.) – 6 (26 груд.); 1959, № 1 (7) (22 січ.) – 10
(16) (7 листоп.); 1960, № 1 (17) (20 січ.) – 3, 5 (20) (16 квіт.).
2179. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
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«Комуніст» Жовтневої сільради Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Липовець, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1–4 (16 лют.) орган парторганізації, правління колгоспу 40-річчя
КП України с. Липовця, Кагарлиц. р-ну Київ. обл.
1959, № 1–7 (16 квіт.);
1960, № 1 (18) (30 січ.), 2, 5–7, 10–12, 14–17 (34) (22 листоп.).
2180. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Родина»
Реутин. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Реутинці], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 трав.) – 15 (1 груд.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Хрущова Ревутин. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл.
1957, № 1–15;
1958, № 1 (16) (4 січ.) – 2, 5, 7, 8 (23) (16 лип.);
1959, № 4 (29) (22 лип.) – 11 (36) (3 груд.);
1960, № 1 (37) (17 лют.) – 23 (59) (31 груд.).
2181. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Наддністрянський колективіст» с. Добрянки Ямпіл. р-ну. – Добрянка, 1957, 1958.
1957, № 1 (16 лип.), 3 (21 груд.);
1958, № 2 (5) (14 берез.).
2182. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Більшовик» с. Криковець Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Криківці, 1959, 1960.
1959, № 1 (15 листоп.) – 3 (24 груд.);
1960, № 1 (4) (14 січ.) – 17 (20) (13 груд.).
2183. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Більшовик» с. Троянова Житомир. р-ну. – Троянів, 1956–1960. – Виходить 1 і 16
числа щомісяця.
Підзаг.: 1956 № 1 (14 жовт.) – 1957 № 8 (11) (16 серп.) орган парторганізації та
правління колгоспу «Більшовик» Троянів. р-ну Житомир. обл.; 1957 № 9 (12) (27
верес.) – 10 (13) (25 жовт.) орган парторганізації, правління колгоспу «Більшовик» та
сільради депутатів трудящих с. Троянів Троянів. р-ну Житомир. обл.
1956, № 1–3 (14 груд.);
1957, № 1 (4) (14 січ.) – 10;
1958, № 1 (14) (1 лют.) – 9, 12, 14–19 (32) (16 груд.);
1959, № 1 (33) (1 січ.) – 16 (48) (16 груд.);
1960, № 1 (49) (1 січ.) – 20 (68) (16 груд.).
2184. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Більшовик» Старокотельнян. сільради депутатів трудящих Андрушів. р-ну. – Стара
Котельня, 1957–1960. – Виходить раз на міс.
1957, № 1 (16 трав.) – 3, 5–6 (31 жовт.);
1958, № 1 (6) (3 січ.) – 7 (11) (10 груд.);
1959, № 1 (12) (10 січ.) – 3, 5–11 (31) (10 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є
помилки);
1960, № 1 (32) (10 січ.) – 12 (43) (15 груд.).
2185. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Жданова с. Ольшаниці Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Ольшаниця, 1959, 1960.
1959, № 1 (20 січ.) – 13, 15, 17–21 (21 груд.);
1960, № 1 (22) (1 січ.) – 10, 12–16, 18–28 (50) (21 груд.).
2186. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
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ім. Калініна с. Андрушівки Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Андрушівка, 1958–1960.
1958, № 1 (25 лют.) – 19 (31 груд.);
1959, № 1 (20) (9 січ.) – 16 (35) (10 груд.);
1960, № 1 (36) (12 січ.) – 11, 13 (47) (16 лип.), 13 (48) (11 серп.) – 16 (51) (16 груд.).
2187. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна с. Малої Киріївки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Мала Киріївка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 серп.) – 4 (3 груд.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Хрущова с. Малої Киріївки Бершад. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–4;
1958, № 1 (5) (11 лют.) – 10 (14) (18 груд.);
1959, № 1 (15) (29 січ.) – 3, 5, 7, 9–10 (24) (24 лип.).
2188. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна с. Пульмо Шац. р-ну. – Пульмо, 1958–1960.
1958, № 6 (19) (20 черв.) – 8 (21) (25 лип.);
1959, № 6 (31) (26 листоп.), 7 (32) (22 груд.);
1960, № 1 (33) (25 січ.), 3, 5–7 (39) (1 груд.).
2189. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Куйбишева Білолуц. р-ну. – Білолуцьк, 1958–1960.
1958, № 2 (8) (10 берез.) – 3, 5, 6 (12) (12 серп.);
1959, № 1 (16) (1 січ.), 8–10 (24) (18 лип.);
1960, № 1 (25) (1 трав.).
2190. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Борин. р-ну. – Бориня, 1958.
1958, № 2 (15 черв.).
2191. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Нестеров. р-ну Львів. обл. – Надичі, 1959, 1960.
1959, № 2 (1 трав.) – 16, 19–29 (42) (24 груд.);
1960, № 1 (43) (1 січ.) – 16, 18, 20, 21 (63) (17 листоп.).
2192. Колгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Нове
життя» с. Яри Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Яри, 1958–1959.
1958, № 1 (12 лют.) – 4, 6, 7 (31 груд.);
1959, № 1 (14 січ.) – 6, 6а (8 лип.).
2193. Колгоспні вісті [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – Чорнобай, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 10 (30) (13 черв.), 18 (38) (30 листоп.);
1960, № 11 (49) (11 лип.) – 18 (56) (24 груд.).
2194. Колгоспні лани [Текст] : орган Ладижин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Ладижинка, 1956–1959. – Газ. виходить
в середу, п’ятницю і неділю.
1956, № 1 (2363) (1 січ.) – 104 (2466) (27 груд.);
1957, № 1 (2467) (1 січ.) – 46, 48–76, 78–104 (2570) (25 груд.);
1958, № 1 (2571) (1 січ.) – 119 (2689) (28 груд.);
1959, № 1 (2690) (1 січ.) – 68, 70–135 (2824) (15 листоп.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3516.
Прим.: У 1959 р. на № 135 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
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2195. Колгоспні лани [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Україна»
Мало-Михайлів. сільради [Покров. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Маломихайлівка, 1957–1960.

Підзаг.: 1957 № 4 (26 квіт.) – 8 (19 лип.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Молотова Мало-Михайлів. сільради.
1957, № 4–6, 8–10, 12–15 (23 груд.);
1958, № 1 (16) (29 берез.) – 4, 7–25 (40) (31 груд.);
1959, № 1 (41) (9 січ.) – 17, 20–23, 25–27, 29–33–34 (73–74) (31 груд.);
1960, № 1 (75) (18 січ.) – 5, 7–10, 12–23, 26, 27, 30–32 (104) (31 груд.).
2196. Колективіст [Текст] : орган Базар. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Базар, 1956–1958.
1956, № 1 (1186) (1 січ.) – 104 (1289) (27 груд.);
1957, № 1 (1290) (1 січ.) – 105 (1394) (29 груд.);
1958, № 1 (1395) (1 січ.) – 153 (1547) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 10 (1857) від 23 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2197. Колективіст [Текст] : орган Бориспіл. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Бориспіль, 1956–1960.
1956, № 1 (2892) (1 січ.) – 53, 55–83, 86–104 (2995) (27 груд.);
1957, № 1 (2996) (1січ.) – 107 (3102) (29 груд.);
1958, № 1 (3103) (1 січ.) – 112, 114–153 (3255) (28 груд.);
1959, № 1 (3256) (1 січ.) – 8, 10, 11, 14–27, 29, 30, 32, 33, 35–38, 40–152 (3407) (29 груд.);

1960, № 1 (3408) (1 січ.) – 143 (3551) (1 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3520.
2198. Колективіст [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Суворова
Криничан. сільради [Криничан. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Кринички, 1957–1960.
1957, № 1 (1 берез.) – 11 (31 лип.);
1958, № 12 (14 січ.) – 30, 32–40 (30 груд.);
1959, № 41 (17 берез.), 43, 45–48, 50–56 (31 груд.);
1960, № 1 (57) (15 січ.) – 11, 13, 16, 18–21 (71) (22 жовт.).
Прим.: З 1957 по 1959 рр. у виданні тільки валова нумерація. Кожен наступний рік
продовжує нумерацію попереднього.
2199. Колективіст [Текст] : орган Чорноострів. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Чорний Острів, 1956–1960.
1956, № 1 (1164) (1 січ.) – 104 (1267) (27 груд.); 1957, № 1 (1268) (1 січ.) –
104 (1371) (29 груд.); 1958, № 1 (1372) (1 січ.) – 76, 78–152 (1522) (28 груд.);
1959, № 1 (1523) (1 січ.) – 152 (1674) (29 груд.); 1960, № 1 (1675) (1 січ.) –
132, 134–154 (1828) (30 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3521; 1959 Педагогічна сторінка див.
№ 4446.
Колективіст Буринщини. – Буринь див. № 4713 .
2200. Колективіст Ємільчищини [Текст] : листівка : орган Ємільчин. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Ємільчине,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (3 черв.), [б. N.] (5 черв.);
1959, [б. N.] (2 лют.).
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2201. Колективіст Ємільчищини [Текст] : орган Ємільчин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Ємільчине, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (3338) (1 січ.) – 1958 № 72 (3618) (7 верес.) газ. виходить у
четвер і неділю.
1956, № 1–77, 79–104 (3441) (27 груд.);
1957, № 1 (3442) (1 січ.) – 105 (3546) (29 груд.);
1958, № 1 (3547) (1 січ.) – 118 (3664) (28 груд.);
1959, № 1 (3665) (1 січ.) – 153 (3817) (29 груд.);
1960, № 1 (3818) (1 січ.) – 154 (3971) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3517; 1958, 1959 Колективіст
Ємільчищини : листівка див. № 2200; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2321.
2202. Колективіст Краснокутчини [Текст] : дод. – Краснокутськ, 1958.
1958, [б. N.] (9 лип.).
2203. Колективіст Краснокутчини [Текст] : орган Краснокут. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Краснокутськ, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2956) (1 січ.) – 34 (2989) (26 квіт.) газ. виходить у четвер і
неділю.
1956, № 1–38, 40–66, 68–70, 72–106, 108–119, 122–131, 133–137 (3091) (28 груд.);
1957, № 1 (3092) (1 січ.) – 153 (3244) (29 груд.);
1958, № 1 (3245) (1 січ.) – 38, 41–151 (3395) (28 груд.);
1959, № 1 (3396) (1 січ.) – 152 (3547) (29 груд.);
1960, № 1 (3548) (1 січ.) – 154 (3701) (29 груд.).
Дод.: 1958 Колективіст Краснокутчини : дод. див. № 2202; 1958 Колективіст
Краснокутчини : спец. вип. див. № 2204; 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3518.
2204. Колективіст Краснокутчини [Текст] : спец. вип. : орган Краснокут.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Харків. обл. –
Краснокутськ, 1958.
1958, № 1 (17 квіт.) – 3 (26 серп.).
Колективіст Очаківщини. – Очаків див. № 5867.
Колективіст Цебриківщини. – Цебрикове див. № 4735.
2205. Колективна праця [Текст] : орган Кам’ян. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Кам’янка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (3392) (1 січ.) – 61, 63–85, 87–128 (3519) (28 груд.);
1957, № 1 (3520) (1 січ.) – 117, 119–125, 127–153 (3672) (29 груд.);
1958, № 1 (3673) (1 січ.) – 113, 115–153 (3825) (28 груд.);
1959, № 1 (3826) (1 січ.) – 19, 21–152 (3977) (29 груд.);
1960, № 1 (3978) (1 січ.) – 154 (4131) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3522; 1957 Молодіжна сторінка див.
4258; 1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2387.
2206. Колективна праця [Текст] : орган Козятин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Козятин, 1956–1960.
1956, № 1 (2941) (1 січ.) – 14, 16–156 (3096) (30 груд.);
1957, № 1 (3097) (1 січ.) – 127, 129–154 (3250) (29 груд.);
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1958, № 1 (3251) (1 січ.) – 145, 147–153 (3403) (28 груд.);
1959, № 1 (3404) (1 січ.) – 152 (3555) (29 груд.);
1960, № 1 (3556) (1 січ.) – 154 (3708) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3523.
2207. Колективна праця [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Україна» та
сільради депутатів трудящих с. Текучої Уман. р-ну Черкас. обл. – Текуча, 1958– 1960.
– Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (17 квіт.) – 1959 № 21 (39) (14 листоп.) орган парт. орг. і
правління колгоспу «Україна» с. Текучої.
1958, № 1–11 (17 верес.);
1959, № 16 (34) (25 серп.), 21–23 (41) (16 груд.);
1960, № 1 (42) (1 січ.) – 2, 4, 7, 9, 10, 12–17 (58) (31 груд.).
2208. Колективна праця [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Адамівка Гайсин. р-ну. – Адамівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (28 берез.) – 6, 8–11 (23 груд.);
1959, № 1 (12) (20 січ.), 2 (13) (2 лют.).
2209. Колективна праця [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка та Триліс. сільради депутатів трудящих Фастів. р-ну Київ. обл. –
Триліси, 1957–1960.
1957, № 1 (26 лют.) – 14 (15 груд.);
1958, № 1 (16) (1 січ.) – 5, 7–11 (26) (6 листоп.);
1959, № 1 (29) (6 лют.), 3–5, 7, 9–14, 16–22 (49) (23 груд.);
1960, № 1 (50) (7 січ.) – 5, 7, 9–20, 22–24 (73) (29 груд.).
2210. Колективна праця [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «За
нове життя» та Білків. сільради депутатів трудящих Іршав. р-ну. – Білки, 1958–1960.
1958, № 4 (13) (13 берез.);
1959, № 9 (39) (19 верес.) – 13 (43) (29 груд.);
1960, № 1 (44) (23 січ.) – 23 (65) (31 груд.).
2211. Колективне життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Хмельницького П’ятихат. р-ну. – Богдано-Надеждівка, 1957–1960.
1957, № 3 (25 квіт.) – 18, 20–25, 27 (31 груд.); 1958,
№ 1 (28) (11 січ.) – 26, 28–35 (62) (20 груд.);
1959, № 1 (63) (1 січ.) – 11, 13–30, 32–36 (98) (26 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (100) (9 січ.) – 8, 10–36 (135) (31 груд.).
2212. Колективний шлях [Текст] : орган Куп’ян. міськкому Комуніст. партії
України, міськради та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Куп’янськ, 1956–
1960.
1956, № 3 (5359) (6 січ.), 4, 6–68, 70–74, 76–139, 141–155 (5511) (30 груд.);
1957, № 1 (5512) (1 січ.) –105, 107–141, 143–154 (5665) (29 груд.); 1958, № 1
(5666) (1 січ.) – 154 (5819) (30 груд.); 1959, № 1 (5820) (1 січ.) – 153 (5974) (29
груд.);
1960, № 1 (5975) (1 січ.) – 100, 102–141, 143, 144, 147–154 (6128) (29 груд.). Дод.:
1958, 1959 Молодіжна сторінка див. № 4259; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3524.
2213. Колективні лани [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Авангард» Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. – Новозлатопіль, 1957–1960.
1957, № 1 (23 серп.) – 10 (25 груд.);
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1958, № 1 (11) (1 січ.) – 11, 13–32 (42) (15 груд.);
1959, № 1 (43) (1 січ.) – 25 (67) (24 груд.);
1960, № 1 (68) (5 січ.) – 23 (90) (9 груд.).
2214. Колективні лани [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Бердян. р-ну Запоріз. обл. – Миколаївка, 1958–1960.
1958, № 17 (26) (11 верес.), 19 (28) (8 жовт.);
1959, № 3 (34) (7 лют.), 18, 19, 21–23 (55) (8 груд.);
1960, № 1 (57) (1 січ.) – 7, 9–13, 15–23 (78) (31 груд.).
2215. Колективні лани [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Осипенків. р-ну Запоріз. обл. – Осипенко, 1957, 1958.
1957, № 9 (23 груд.);
1958, № 1 (10) (1 січ.) – 5, 13–17 (25) (25 серп.).
Прим.: Указом Президії ВР УРСР від 26 червня 1958 р. місто Осипенко
перейменоване на Бердянськ з перейменуванням району.
2216. Колективні лани [Текст] : орган Пологів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Пологи, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1323) (1 січ.) – 156 (1478) (30 груд.);
1957, № 1 (1479) (1 січ.) – 77, 79–154 (1632) (29 груд.);
1958, № 1 (1633) (1 січ.) – 155 (1787) (31 груд.);
1959, № 1 (1788) (4 січ.) – 153 (1940) (29 груд.);
1960, № 1 (1941) (1 січ.) – 156 (2096) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Колективні лани : спец. вип. див. № 2217; 1958 Літературна
сторінка див. № 3525.
2217. Колективні лани [Текст] : спец. вип. : орган Пологів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Пологи, 1957, 1958.
1957, № 1 (20 лют.);
1958, № 1 (3 лип.).
2218. Коллективный труд [Текст] : орган бюро парторганизации и рабкома
Мечебилов. МТС Петров. р-на Харьков. обл. – [Мечебилово], 1957, 1958.
1957, № 20 (1 окт.);
1958, № 1 (26) (25 янв.), 5 (30) (25 апр.).
2219. Колос [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Верховної Ради
УРСР с. Ліщинки Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Ліщинка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 15 (11 серп.) – 1958 № 23 (45) (26 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Верховної Ради УРСР та сільради с. Ліщинки Кагарлиц. р-ну
Київ. обл.
1957, № 15–22 (26 груд.);
1958, № 1 (23) (11 січ.) – 6, 8–18, 20, 22, 23;
1959, № 2 (47) (25 січ.) – 4, 6, 16 (61) (30 листоп.);
1960, № 1 (62) (10 січ.), 4, 5, 7, 8, 11–18, 21–23 (84) (12 груд.).
2220. Колос [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Україна»
Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Переяслав-Хмельницький, 1959, 1960.
1959, № 17 (19) (30 жовт.) – 22 (24) (31 груд.);
1960, № 1 (25) (13 січ.) – 25 (49) (28 груд.).
2221. Колос [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Калініна
Крошні Житомир. р-ну. – Крошня, 1958–1960. – Виходить 14 і 19 числа щомісяця.
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1958, № 1 (1 трав.) – 5, 7–15 (29 груд.);
1959, № 1 (16) (14 лют.) – 19 (34) (29 груд.);
1960, № 1 (35) (14 січ.) – 19 (53) (14 груд.).
2222. Колос [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Сталіна
Медвин Богуслав. р-ну Київ. обл. – Медвин, 1957–1960. 1957,
№ 1 (28 лют.), 3–11, 13, 14 (18 листоп.); 1958, № 1 (16) (21
січ.), 3, 5, 7, 9–12, 14, 15 (30) (26 груд.);
1959, № 1 (31) (14 січ.), 3–5, 7–10, 12, 13, 16 (46) (18 листоп.);
1960, № 1 (48) (19 січ.), 4, 6–11, 14–17 (64) (20 груд.).
2223. Колос [Текст] : орган парторганізації та правління Панфилів. колгоспу
«Сталінським шляхом» Яготин. р-ну. – Панфили, 1958–1960.
1958, № 1 (12 груд.), 2 (26 груд.);
1959, № 1 (2) (7 січ.), 4–7, 9–16 (1 груд.);
1960, № 1 (17) (1 січ.) – 15, 17–19 (35) (22 груд.).
2224. Колхозна правда [Текст] : орган Новоивановския райком на
Комунистическата партия на Украина и райония Съвет на депутатите на трудещите се
на Одеска област. – Новоивановка, 1957, 1958. – Мова вид.: болгар.
1957, № 2 (8 септемб.) – 10, 12–18, 20–24, 26–32 (25 дек.);
1958, № 2 (34) (5 янв.) – 7, 15–18, 20–24 (55) (20 марта).
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 2237.
Колхозная газета. – Шевченково див. № 2234.
2225. Колхозная жизнь [Текст] : [листівка-бюл.] : орган Азов. райкома КП
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Азовское, 1958.
1958, [б. N.] (12 июня).
2226. Колхозная жизнь [Текст] : орган Азов. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Крым. обл. – Азовское, 1956–1960. – Выходит три раза в
неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (1041) (1 янв.) – 1960 № 7 (1484) (2 апр.) выходит два раза в
неделю.
1956, № 1–26, 28–36, 38–61, 63–104 (1144) (31 дек.);
1957, № 1 (1145) (6 янв.) – 104 (1248) (31 дек.);
1958, № 1 (1250) (5 янв.) – 10, 12–39, 41–44, 47–51, 53–61, 64–78, 80–94, 96–104 (1353)

(28 дек.);
1959, № 1 (1354) (1 янв.) – 55, 57–88, 91–104 (1457) (26 дек.);
1960, № 1 (1458) (1 янв.) – 10, 12–17, 19–140 (1537) (29 дек.).
Дод.: 1958 Колхозная жизнь : [листовка-бюл.] див. № 2225; 1960 Литературная
страница див. № 3154.
2227. Колхозная жизнь [Текст] : орган парткома и правления колхоза им. Сталина
Татарбунар. р-на Одес. обл. – Татарбунары, 1959, 1960.
1959, № 14 (14) (25 дек.);
1960, № 1 (16) (22 янв.), 3, 5–19 (34) (31 дек.).
2228. Колхозная жизнь [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Знамя
коммунизма» с. Богатое Измаил. р-на. – Богатое, 1958–1960.
1958, № 12 (23) (27 июля), 14 (25) (15 авг.);
1959, № 17 (48) (30 окт.);
1960, № 2 (38) (13 янв.) – 3, 6–8, 10–20 (17 дек.) (з № 6 вал. нумерація відсутня).
2229. Колхозная жизнь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
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им. Калинина Октябр. р-на Крым. обл. – Октябрьское, 1957–1960.
1957, № 2 (2) (3 янв.) – 11 (11) (28 окт.); 1958, № 1 (12) (7 янв.) – 12
(23) (24 дек.);
1959, № 1 (24) (14 янв.) – 4 (27) (28 марта) (у нумерації є помилки);
1960, № 3 (300 (9 мая) – 9 (36) (17 дек.).
2230. Колхозная жизнь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Карла Маркса Ананьев. р-на. – Долинское, 1959, 1960.
1959, № 1 (15 июля), 3, 4, 6 (12 дек.);
1960, № 1 (7) (27 февр.) – 2, 4–7 (13) (15 окт.).
2231. Колхозная жизнь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Карла Маркса Привольнян. р-на Николаев. обл. – Привольное, 1958.
1958, № 1 (7) (6 февр.) – 4, 6–10 (15) (4 дек.).
2232. Колхозная жизнь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Крупской Куйбишев. р-на Запорож. обл. – Гусарка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 нояб.) – 1957 № 24 (29) (24 сент.) орган парторганизации,
правления колхоза им. Крупской и Гусар. сельсовета Куйбишев. р-на Запорож. обл.
1956, № 1–5 (25 дек.);
1957, № 1 (6) (1 янв.) – 30 (35) (25 дек.);
1958, № 1 (36) (1 мая) – 11 (46) (12 дек.);
1959, № 1 (47) (1 янв.) – 4, 6–26 (72) (18 дек.);
1960, № 1 (73) (1 янв.) – 31 (102) (24 дек.).
2233. Колхозная жизнь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Прогрес» Приазов. р-на Запорож. обл. – Приазовское, 1958–1960.
1958, № 1 (7) (29 янв.) – 8, 10–12 (18) (26 авг.);
1959, № 1 (20) (28 февр.) – 3, 5–8 (27) (22 дек.);
1960, № 1 (28) (1 янв.), 3, 5–21 (48) (20 окт.).
2234. Колхозная жизнь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Украина» Килийс. р-на Одес. обл. – Шевченково, 1957–1960.
Назва: 1957 № 11 (29 авг.) – 14 (16 окт.) Колхозная газета.
1957, № 11–14;
1958, № 5 (24) (20 февр.) – 7, 11, 12, 14–23, 25 (44) (15 сент.);
1959, № 22 (71) (8 сент.), 28–32 (81) (12 дек.);
1960, № 1 (82) (1 янв.) – 24, 26–30 (111) (17 дек.).
2235. Колхозная жизнь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Украина» с. Сварково Глухов. р-на Сум. обл. – Сварково, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (27 февр.) – 1958 № 15 (13 дек) орган парторганизации и
правления колхоза им. Куйбышева с. Сварково Шалыгин. р-на Сум. обл.; 1959 № 16
(7 нояб.) орган парторганизации и правления колхоза им. Куйбышева, с.
Сварково, Глухов. р-на Сум. обл.
1957, № 1–10, 13 (7 нояб.);
1958, № 4 (19) (8 марта) – 5, 7–11, 15 (на № 15 вал. номер відсутній); 1959,
№ 16; 1960, № 1 (45) (27 янв.) – 24 (68) (7 нояб.).
Прим.: У березні 1959 р. Шалигінський район ліквідовано.
2236. Колхозная жизнь [Текст] : орган Першотравн. РК Коммунист. партии
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Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Першотравневое, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
Назва: 1956 № 1 (2416) (1 янв.) – 64 (2479) (9 авг.) За сталинский урожай.
1956, № 1–29, 31–98, 100–104 (2519) (27 дек.); 1957, № 1 (2520) (1 янв.) – 104
(2623) (29 дек.); 1958, № 1 (2624) (1 янв.) – 115 (2746) (28 дек.);
1959, № 1 (2747) (1 янв.) – 104, 106–122, 125–128, 130–148, 151–154 (2900) (29
дек.); 1960, № 1 (2902) (1 янв.) – 21, 23–30, 32–54, 56–67, 69–154 (3055) (29 дек.).
Колхозная правда. – Амвросиевка див. № 15.
2237. Колхозная правда [Текст] : орган Новоиванов. райкома КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Новоивановка, 1956–1960.
1956, № 1 (1015) (1 янв.) – 104 (1123) (27 дек.);
1957, № 1 (1124) (1 янв.) – 37, 39–53, 55–104-1 (1227-1228) (31 дек.);
1958, № 2 (1228) (5 янв.) – 4, 6–10, 13–28, 30, 32–34, 36–49, 51–55, 57–60, 62, 64–
115 (1342) (28 дек.);
1959, № 1 (1343) (1 янв.) – 18, 20–62, 64–66, 68–93, 96–104, 106–153 (1495) (29 дек.);

1960, № 1 (1496) (1 янв.) – 82, 84–115, 117–133, 135–154 (1649) (31 дек.).
Дод.: 1958–1960 Литературная страница див. № 3156.
Прим.: Паралельно газета виходить болгарською мовою див. № 2224.
2238. Колхозная правда [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза
«Большевик» Кегичев. р-на Харьков. обл. – Власовка, 1956–1959.
1956, № 1 (31 дек.);
1957, № 2 (7 янв.), 4–29 (25 дек.);
1958, № 30 (14 янв.) – 44, 47, 48 (8 дек.);
1959, № 1 (49) (1 янв.) – 2, 4–7, 10, 13 (61) (5 нояб.).
2239. Колхозная правда [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им.
Кутузова Белгород-Днестров. р-на Одес. обл. – Бритовка, 1958–1960.
1958, № 3 (31 авг.) – 4, 6–8 (21 окт.);
1959, № 26 (30 мая), 34–45 (20 дек.);
1960, № 46 (1 янв.) – 80 (23 дек.).
Прим.: З 1958 по 1960 рр. нумерація у газеті валова, кожен рік продовжує
нумерацію попереднього.
2240. Колхозная правда [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «40 лет
Октября» Червон. р-на Сум. обл. – Червоне, 1959, 1960.
1959, № 1 (7 авг.) – 4, 6–8, 10, 11, 13, 15 (77) (31 дек.) (у вал. нумерації є значні
помилки);
1960, № 1 (16) (10 янв.), 3–18, 21, 22 (37) (22 дек.) (у вал. нумерації є значні помилки).

2241. Колхозная правда [Текст] : орган партийн. орг. и правления сельскохоз
артели «Украина» Тузлов. р-на Одес. обл. – Дивизия, 1957, 1958.
1957, № 1 (9 апр.) – 8, 10–15, 17–19 (25 дек.);
1958, № 1 (20) (1 янв.), 3, 4, 6, 7, 9–11, 13–17, 20, 22 (41) (30 сент.).
2242. Колхозная правда [Текст] : орган партийн. орг. и правления сельхозартели
«Украина» Сарат. р-на Одес. обл. – Сарата, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (13 мая) – 14 (23 сент.) орган первич. парторганизации и
правления колхоза им. Ворошилова Сарат. р-на; 1958 № 1 (25) (17 февр.) – 1959 № 2
(11 февр.) орган первич. парторганизации и правления колхоза им. Суворова,
Сарат. р-на; 1959 № 3 (54) (20 февр.) – 1960 № 3 (72) (29 янв.) орган парторганизации
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правления колхоза «Украина» Сарат. р-на Одес. обл.
1957, № 2–8, 10–14, 16–20, 22–24 (25 дек.); 1958, № 1–
15, 17–25, 29, 30 (51) (21 дек.);
1959, № 1 (52) (9 янв.) – 3, 16 (64) (30 окт.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 2 (71) (12 янв.) – 3, 5–8, 10–14, 16–28 (97) (29 дек.).
2243. Колхозная правда [Текст] : орган партийн. орг., правления колхоза им.
Калинина Бородин. р-на Одес. обл. – Юрьевка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 20 (30 окт.) – 1960 № 6 (8 марта) орган парт. орг., правления
колхоза им. Калинина, Юрьев. сельсовета депутатов трудящихся Одес. обл.
1957, № 20–23 (25 дек.);
1958, № 1 (24) (10 февр.), 3–4, 6, 10–12 (35) (23 июля);
1959 , № 11 (18 сент.) – 14 (7 нояб.) (вал. нумерація частково відсутня);
1960, № 2 (7 янв.) – 10, 12–16, 18 (80) (31 дек.) (вал. нумерація частково відсутня).
2244. Колхозная правда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Дружба народов» Котов. р-на Одес. обл. – Нестоита, 1957, 1958.
1957, № 1 (24 авг.);
1958, № 1 (19 янв.) – 2 (13 июня).
2245. Колхозная правда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
ХХІ съезда КПСС Мелитоп. р-на Запорож. обл. – Терпенье, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (23 февр.) – 1959 № 6 (24) (15 апр.) орган парторганизации и
правления сельхозартели «Новый мир» Мелитоп. р-на.
1957, № 1–21 (3 дек.);
1958, № 1 (22) (1 янв.) – 17, 19–22 (41) (17 дек.);
1959, № 1 (42) (4 янв.) – 6, 11, 13–19 (37) (22 дек.) (у нумерації є помилки);
1960, № 20–21 (39) (1 янв.), 3 (60) (22 янв.) – 24 (84) (8 дек.) (у нумерації є помилки).

2246. Колхозная правда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
им. Димитрова Примор. р-на Запорож. обл. – Приморск, 1957–1960.
1957, № 3 (1 февр.) – 5, 7, 9–13, 15–18 (25 дек.);
1958, № 1 (18) (13 янв.) – 21, 23 (41) (31 дек.);
1959, № 1 (42) (9 февр.) – 4, 6–8, 10–19, 21 (39) (17 дек.);
1960, № 1 (61) (14 янв.) – 22 (71) (28 дек.).
2247. Колхозная правда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Победа» Килийс. р-на Одес. обл. – Килия, 1959, 1960.
1959, № 15 (7 нояб.) – 18 (31 дек.);
1960, № 1 (19) (16 янв.) – 7 (25) (31 марта).
2248. Колхозная правда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Путь Ленина» Первомайс. р-на Крым. обл. – Первомайское, 1957–1959.
1957, № 1 (1 мая) – 12 (3 дек.);
1958, № 1 (13) (6 февр.), 3 (15) (3 июля);
1959, № 1 (16) (26 марта) – 6 (21) (27 июня).
2249. Колхозная правда [Текст] : орган парторганизации, правления колхоза им.
Сталина и исполкома Клинцев. сельсовета Кировоград. р-на. – Клинцы, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (12 янв.) – 1958 № 1 (32) (1 янв.) орган парторганизации,
правления колхоза им. Сталина и исполкома Клинцев. сельсовета Аджам. р-на.
1957, № 2, 3, 5–10, 12, 14–18, 20–30 (14 дек.);
1958, № 1;
1959, № 14 (72) (9 сент.) – 23 (82) (31 дек.);
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1960, № 1 (83) (9 янв.) – 9, 11–20 (102) (29 сент.).
Прим.: У липні 1959 р. Аджамський район ліквідовано.
2250. Колхозная правда [Текст] : орган первич. партийн. орг. и правления колхоза
им. Калинина Болград. р-на Одес. обл. – Червоноармейское, 1956–1960. – Выходит
раз в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (25 дек.) орган первич. партийн. и первич. комсомол. орг.
колхоза им. Калинина Болград. р-на Одес. обл.
1956, № 1;
1957, № 2 (31 янв.) – 25 (25 дек.);
1958, № 1 (27) (1 янв.) – 8, 10–30, 32–41 (67) (26 дек.);
1959, № 1 (68) (1 янв.) – 5, 7–18, 20–30, 32–34, 36–38, 41, 42, 44, 45 (111) (27 дек.);
1960, № 1 (112) (1 янв.), 3–7, 9–11, 13–17, 19, 25–30, 32, 36, 38, 39, 41–44, 46–48
(149) (26 дек.).
2251. Колхозная правда [Текст] : орган первич. парторганизации и правления
колхоза им. Сталина Першотравневого р-на Сталин. обл. – Першотравневое, 1957.
1957, № 15 (15 окт.).
2252. Колхозная правда [Текст] : орган Середино-Буд. РК Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Сум. обл. – Середина-Буда, 1956– 1960.
– Газ. выходит трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (1198) (1 янв.) – 1957 № 104 (1405) (29 дек.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–3, 5–104 (1301) (27 дек.);
1957, № 1 (1302) (1 янв.) – 104;
1958, № 1 (1406) (1 янв.) – 104 (1509) (28 дек.);
1959, № 1 (1510) (1 янв.) – 54, 56–62, 64–86, 88–139 (1648) (29 дек.);
1960, № 1 (1649) (1 янв.) – 153 (1800) (29 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Литературная страница див. № 3157.
2253. Колхозная правда [Текст] : орган Совет. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. УССР. – Советский, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (1069) (1 янв.) – 1959 № 71 (1347) (3 сент.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–104 (1172) (27 дек.);
1957, № 1 (1172) (1 янв.) – 27, 29–104 (1275) (29 дек.);
1958, № 1 (1276) (1 янв.) – 119(1395) (28 дек.);
1959, № 1 (1396) (1 янв.) – 114, 119–155 (1550) (29 дек.);
1960, № 1 (1551) (1 янв.) – 71, 73–155 (1705) (31 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3158.
2254. Колхозник [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Рассвет»
Бердян. р-на Запорож. обл. – Бердянск, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1(6) (22 янв.), 8 (13) (23 июня) орган парторганизации и правления
колхоза «Труд Ильича» Осипенков. р-на Запорож. обл.; 1958 № 9 (14) (12 мая) – 1960
№ 3 (35) (13 февр.) орган парторганизации и правления колхоза «Труд Ильича»
Бердян. р-на Запорож. обл.
1958, № 1, 8, 9, 11, 12 (17) (27 авг.);
1959, № 9 (30) (19 сент.) – 11 (32) (7 нояб.);
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1960, № 1 (33) (1 янв.) – 22 (79) (29 дек.).
Прим.: У червні 1958 р. місто Осипенко перейменовано на Бердянськ з
відповідною зміною назви району.
2255. Колхозник [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Червоний
Жовтень» Александров. р-на Луган. обл. – Александровка, 1958–1960.
1958, № 1 (17) (1 апр.), 4–7, 12 (28) (27 дек.);
1959, № 1 (29) (22 янв.) – 6, 9, 11, 14, 15 (43) (22 окт.);
1960, № 1 (46) (1 янв.) – 3, 5–22 (67) (24 дек.).
2256. Колхозникул дунерян [Текст] : органул комитетулуй районал дин Суворово
ал ПК дин Украина ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудитолор дин режиуня
Одеса. – Суворово, 1956, 1957. – Мова вид.: молдав.
1956, № 90 (1160) (7 ноэмб.) – 92, 94–104 (1174) (26 деч.);
1957, № 1 (1175) (1 ян.), 5–24, 27–35, 37–50, 64–69, 71–82, 90–104 (1278) (28 деч.).
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 4815.
2257. Колхозное знамя [Текст] : орган Алексеев. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Харьков. обл. – Первомайский, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (1229) (1 янв.) – 1957 № 104 (1426) (29 дек.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–97, 99–104 (1322) (27 дек.);
1957, № 1 (1323) (1 янв.) – 104;
1958, № 1 (1427) (1 янв.) – 91, 93–123, 126–151 (1577) (26 дек.);
1959, № 1 (1579) (1 янв.) – 153 (1739) (29 дек.);
1960, № 1 (1740) (1 янв.) – 154 (1893) (29 дек.).
Дод.: 1958, 1960 Литературная страница див. № 3159; 1960 Молодежная страница
див. № 4227.
2258. Колхозное знамя [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Калинина Старо-Игнатьев. сельсовета Тельман. р-на Сталин. обл. – Гранитное, 1959,
1960.
1959, № 25 (95) (7 окт.) – 33 (103) (31 дек.);
1960, № 1 (104) (10 янв.) – 27, 29–32 (135) (31 дек.).
2259. Колхозное знамя [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Сталина Волновас. р-на Сталин. обл. – Волноваха, 1957–1959.
1957, № 28 (7 окт.) – 36 (25 дек.);
1958, № 1–25, 27–35 (71) (19 нояб.);
1959, № 1 (72) (2 янв.) – 2, 4–18, 20–23 (93) (16 сент.).
2260. Колхозное знамя [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Сталина Сак. р-на Крым. обл. – Саки, 1957, 1959.
1957, № 1 (25 янв.) – 18 (25 дек.);
1959, № 1 (24) (13 февр.) – 10 (33) (4 сент.).
2261. Колхозное знамя [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Путь Ильича» [Старо-Крым. р-на Крым. обл.]. – [Старый Крым], 1957.
1957, № 2 (1 янв.) – 20 (20 дек.).
Прим.: У вересні 1959 р. Старо-Кримський район ліквідовано.
Колхозное поле. – Сергеевка див. № 1954.
2262. Колхозное село [Текст] : орган М-ва сел. хоз-ва Укр. ССР и Укр. республик.
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ком. профсоюза рабочих и служащих сел. хоз-ва и заготовок. – Киев, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (1640) (1 янв.) – 1959 № 252 (2655) (30 дек.) орган Центр. ком.
Коммунист. партии Украины; 1960 № 1 (2656) (1 янв.) орган М-ва сел. хоз-ва Укр. ССР.

1956, № 1–256 (1895) (30 дек.);
1957, № 1 (1896) (1 янв.) – 255 (2150) (31 дек.);
1958, № 1 (2151) (1 янв.) – 253 (2403) (31 дек.);
1959, № 1 (2404) (1 янв.) – 252;
1960, № 1–254 (2909) (30 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3161.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 1958.
2263. Колхозное село [Текст] : орган Ольховат. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Харьков. обл. – Ольховатка, 1956, 1957.
– Газ. выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (2562) (1 янв.) – 104 (2665) (27 дек.);
1957, № 1 (2666) (1 янв.) – 8 (2672) (24 янв.).
Прим.: У 1957 р. на № 8 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2264. Колхозное село [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза
«Коммунист» Бородин. р-на Одес. обл. – Александровка, 1957–1960.
1957, № 6 (18 окт.) – 7, 9, 10 (25 дек.);
1958, № 2 (12) (13 апр.) – 3, 5–8 (18) (8 авг.);
1959, № 5 (5 дек.) – 7 (31 дек.) (вал. нумерація відсутня);
1960, № 1 (10) (10 янв.) – 10, 13 (23 нояб.) (вал. нумерація відсутня).
2265. Колхозное село [Текст] : орган Тельманов. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Гранитное, 1956–1960. –
Газ. выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (2777) (1 янв.) – 104 (2880) (27 дек.);
1957, № 1 (2881) (1 янв.) – 104 (2984) (29 дек.);
1958, № 1 (2985) (1 янв.) – 152 (3136) (28 дек.);
1959, № 1 (3137) (1 янв.) – 56, 58–67, 69–115, 117–151 (3287) (29 дек.);
1960, № 1 (3288) (1 янв.) – 108, 110–121, 123–154 (3441) (29 дек.). Дод.:
1959, 1960 Литературная страница див. № 3160.
2266. Колхозные вести [Текст] : орган первич. парторганизации и правления
колхоза им. Октябрьской революции Ново-Айдар. р-на Луган. обл. – Спеваковка,
1958.
Підзаг.: 1958 № 1 (29) (30 янв.) орган первич. парторганизации и правления
колхоза им. Октябрьской революции Ново-Айдар. р-на Ворошиловград. обл.
1958, № 1, 3, 4 (32) (24 апр.).
2267 Колхозный новатор [Текст] : орган парткома и правления колхоза
«Украина» Киров. р-на Крым. обл. – Яркое поле, 1957, 1959, 1960.
1957, № 1 (1) (7 апр.) – 7, 9 (9) (1 окт.);
1959, № 3 (20) (18 июля), 8, 10, 11 (28) (13 дек.);
1960, № 2 (30) (21 янв.).
2268. Колхозный новатор [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
им. Сталина [Каменско-Днепров. р-на Запорож. обл.]. – Каменка-Днепровская, 1957.
1957, № 1 (24 янв.) – 8 (13 апр.).
2269. Колхозный путь [Текст] : орган Володар. райкома Коммунист. партии
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Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Володарское, 1956– 1960.
– Выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (3611) (1 янв.) – 103 (3713) (27 дек.);
1957, № 1 (3713) (1 янв.) – 103 (3814) (29 дек.);
1958, № 1 (3815) (1 янв.) – 98, 100–138 (3880) (28 дек.);
1959, № 1 (3881) (1 янв.) – 66, 69–85, 87–152 (4032) (29 дек.);
1960, № 1 (4033) (1 янв.) – 153 (4185) (29 дек.).
Дод.: 1960 прил. к газ. «Колхозный путь» див. № 2273.
2270. Колхозный путь [Текст] : орган Гремяч. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Чернигов. обл. – Гремяч, 1956–1958. –
Газ. выходит два раза в неделю.
1956, № 1 (1156) (1 янв.) – 104 (1259) (27 дек.);
1957, № 1 (1260) (1 янв.) – 104 (1363) (29 дек.);
1958, № 1 (1364) (1 янв.) – 104 (1467) (28 дек.).
Прим.: У 1959 р. на № 9 від 28 січня видання припинено в зв’язку з ліквідацією
району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні видання УРСР
1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2271. Колхозный путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Калинина Джанкойс. р-на Крым. обл. – Джанкой, 1957, 1958.
1957, № 2 (12 янв.) – 10 (10 окт.);
1958, № 1 (12) (3 февр.), 2 (13) (24 февр.).
2272. Колхозный путь [Текст] : орган Чорномор. райкома КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Черноморское, 1956–1960. – Газ.
выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (1098) (1 янв.) – 31, 33–86, 88–104 (1203) (30 дек.);
1957, № 1 (1204) (1 янв.), 3–104 (1307) (29 дек.);
1958, № 1 (1308) (1 янв.) – 12, 14–61, 63–80, 83–116 (1423) (31 дек.);
1959, № 2 (1425) (4 янв.) – 154 (1577) (29 дек.);
1960, № 1 (1578) (1 янв.) – 155 (1732) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3162.
Колхозный путь. – Парасковия див. № 2017.
2273. Колхозный путь [Текст] : прил. к газ. : орган Володар. райкома КП Украины
райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Володарское, 1960.
1960, № 4 (4036) (9 янв.).
2274. Колхозный труд [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Дружба
народов» Староказац. р-на Одес. обл. – Русскоивановка, 1960.
1960, № 1 (15) (22 янв.) – 2, 4–7, 9, 11, 14 (24) (28 дек.).
2275. Колхозный труд [Текст] : орган партийн. орг., правления колхоза «Красное
знамя» Калинов. сельсовета Кировоград. р-на Кировоград. обл. – Калиновка, 1958–
1960.
1958, № 1 (1) (5 июля), 2, 5, 6, 9 (9) (27 сент.);
1959, № 18 (35) (17 июня) – 27, 28, 30–36 (53) (17 дек.);
1960, № 1 (54) (1 янв.) – 13, 15–24, 26, 27–30, 32–34, 36 (89) (31 дек.).
2276. Колхозным путем [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Россия» Никопол. р-на. – Никополь, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 янв.) – 28 (25 окт.) орган парторганизации и правления
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колхоза им. Хрущова Никопол. р-на.
1957, № 1–3, 6–17, 19–34 (27 дек.);
1958, № 1 (35) (8 янв.) – 17, 19–30, 32–35 (69) (31 дек.);
1959, № 1 (70) (8 янв.) – 18, 20–22, 27 (96) (17 окт.).
2277. Комбайнер [Текст] : орган партийн., комсомол. та профспілк. орг. Лозів.
МТС. – Лозова, 1957, 1958.
1957, № 2 (22 черв.) – 17, 19, 20 (31 груд.);
1958, № 1 (21) (11 січ.) – 2, 4–10 (30) (16 квіт.).
Комбайнобудівник. – Кременчук див. № 4.
2278. Коммунист [Текст] : листовка : орган Белогор. райкома КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Белогорск, 1960.
1960, [б. N.] (15 марта), [б. N.] (5 мая).
2279. Коммунист [Текст] : орган Белогор. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Крым. обл. – Белогорск, 1956–1960. – Выходит три раза в
неделю.
1956, № 93 (1266) (5 сент.) – 107, 109–141 (1314) (28 дек.);
1957, № 1 (1315) (1 янв.) – 152 (1466) (29 дек.);
1958, № 1 (1467) (1 янв.) – 153 (1619) (28 дек.);
1959, № 1 (1620) (1 янв.) – 6, 8–154 (1773) (30 дек.);
1960, № 1 (1774) (1 янв.) – 154 (1927) (29 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3163; 1960 Коммунист : листовка
див. № 2278.
2280. Коммунист [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
племзавода «Коммунист» Акимов. р-на Запорож. обл. – Акимовка, 1960.
1960, № 1 (22 апр.) – 16 (31 дек.).
2281. Коммунист [Текст] : орган Славян. горкома и райкома Коммунист. партии
Украины, гор. и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Славянск, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (5209) (1 янв.) – 35, 37–86, 88–156 (5364) (30 дек.);
1957, № 1 (5365) (1 янв.) – 133, 135–155 (5518) (29 дек.);
1958, № 1 (5519) (1 янв.) – 33, 35–156 (5674) (30 дек.);
1959, № 1 (5675) (1 янв.), 3–66, 69–104, 115–154 (5828) (29 дек.);
1960, № 1 (5829) (1 янв.) – 155 (6083) (31 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3164.
2282. Коммунистическое знамя [Текст] : листовка : орган Килийс. райкома КП
Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Килия, 1958.
1958, № 14 (1394) (31 янв.), 39 (1419) (30 марта).
2283. Коммунистическое знамя [Текст] : орган Килийс. райкома КП Украины
райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Килия, 1956–1960.
1956, № 1 (1088) (1 янв.) – 137 (1224) (26 дек.); 1957, № 1 (1227) (1
янв.) – 44, 46–154 (1380) (29 дек.); 1958, № 1 (1381) (1 янв.) – 73,
77–152 (1532) (26 дек.);
1959, № 1 (1534) (1 янв.) – 98, 100–113, 118–154 (1687) (29 дек.);
1960, № 1 (1688) (1 янв.) – 116, 118–155 (1842) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3165; 1958 Коммунистическое
знамя : листовка див. № 2282.
2284. Комсомолец Донбасса [Текст] : орган Сталин. обкома ЛКСМУ. – Сталино,
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1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (4044) (1 янв.) – 1958 № 260 (4788) (31 дек.) орган Сталин.
обкома и горкома ЛКСМУ.
1956, № 1, 3–84, 86–92, 94–98, 100–144, 146, 147, 149–162, 164–170, 172–225 (4268)
(30 дек.);
1957, № 1 (4269) (1 янв.) – 3, 5–33, 35–173, 176–260 (4528) (31 дек.);
1958, № 1 (4529) (1 янв.) – 260;
1959, № 1 (4789) (1 янв.) – 41, 43–258 (5046) (31 дек.);
1960, № 1 (5047) (1 янв.) – 179, 181–258 (5304) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3166.
2285. Комсомолець Запоріжжя [Текст] : орган Запоріз. обкому ЛКСМ України. –
Запоріжжя, 1958–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1958 № 1 (3 груд.) – 1959 123 (136) (16 жовт.) орган Запоріз. обкому та
міськкому ЛКСМ України.
1958, № 1–13 (31 груд.);
1959, № 1 (14) (1 січ.) – 123, 125, 130–154 (167) (30 груд.);
1960, № 1 (168) (1 січ.) – 157 (324) (30 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3526; 1960 Комсомолець Запоріжжя :
школярам та піонер. активістам див. № 2286; 1960 Науково-технічний тижневик див.
№ 4335.
2286. Комсомолець Запоріжжя [Текст] : школярам та піонер. активістам : орган
Запоріз. обкому ЛКСМ України. – Запоріжжя, 1960.
1960, № 1 (16 берез.), 2 (21 груд.).
2287. Комсомолець Полтавщини [Текст] : дод. : орган Полтав. обкому ЛКСМУ. –
Полтава, 1960.
1960, № 1 (31 лип.), 3, 4, 6 (7 листоп.).
2288. Комсомолець Полтавщини [Текст] : орган Полтав. обкому ЛКСМУ. –
Полтава, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (598) (22 квіт.) – 16 (613) (1 черв.) орган Полтав. обкому і
міськкому ЛКСМУ.
1958, № 1–106 (703) (28 груд.);
1959, № 1 (704) (1 січ.) – 131, 133–155 (858) (30 груд.);
1960, № 1 (859) (1 січ.) – 20, 22–39, 41–76, 100–152, 154, 155 (1013) (30 груд.).
Дод.: 1958-1960 Літературна сторінка див. № 3527; 1960 Комсомолець Полтавщини :

дод. див. № 2287.
Прим.: У 1941–1957 рр. газета не виходила.
2289. Комсомолія [у газ. «Переможець»] [Текст] : сторінка бойового життя
комсомольців і молоді р-ну. – Кобеляки, 1960.
1960, № 1 (2 серп.) – 5 (29 груд.).
2290. Комсомольская страница [у газ. «Бугская заря»] [Текст]. – Николаев, 1959.
1959, [б. N.] (3 сент.).
2291. Комсомольская страница [у газ. «За алюминий»] [Текст]. – Запорожье,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (24 апр.) – [б. N.] (11 сент.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (5 февр.) – [б. N.] (17 дек.) [6 вип.].
2292. Комсомольская страница [у газ. «Красное Приморье»] [Текст]. – Ногайск,
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1959, 1960.
1959, [б. N.] (16 окт.), 3–4 (25 окт.), 8 (12дек.), 9 (22 дек.);
1960, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (21 июля) [6 вип.].
2293. Комсомольская страница [у газ. «Курортная газета»] [Текст]. – Ялта, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (21 янв.) – [б. N.] (19 окт.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (10 февр.) – [б. N.] (30 авг.) [4 вип.].
2294. Комсомольская страница [у газ. «Советская здравница»] [Текст]. – Евпатория,

1958.
1958, [б. N.] (29 июня).
2295. Комсомольская страница [у газ. «Энергетик»] [Текст]. – Запорожье, 1958.
1958, [б. N.] (19 апр.), [б. N.] (18 окт.).
2296. Комсомольская страница [у газ. «Южная правда»] [Текст]. – Николаев,
1960.
1960, [б. N.] (25 февр.), [б. N.] (22 нояб.).
2297. Комсомольское племя [Текст] : орган Одес. обкома ЛКСМ Украины. –
Одесса, 1958–1960.
1958, № 66 (2451) (4 июня) – 154 (2538) (31 дек.);
1959, № 1 (2539) (1 янв.) – 154 (2692) (30 дек.);
1960, № 1 (2693) (1 янв.) – 156 (2848) (30 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3167.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див № 2375. Російською
мовою виходить з № 66 від 4 червня і продовжує валову нумерацію україномовного
видання.
2298. Комсомольско-молодежная страница [у газ. «За график цикличности»]
[Текст]. – Макеевка, 1957.
1957, [б. N.] (14 марта).
2299. Комсомольско-молодежная страница [у газ. «Красное Приморье»] [Текст].
– Ногайск, 1960.
1960, [б. N.] (30 июля) – [б. N.] (29 окт.) [4 вип.].
2300. Комсомольско-молодежная страница [у газ. «Энергетик»] [Текст]. –
Запорожье, 1958.
1958, [б. N.] (5 февр.).
2301. Комсомольська іскра [Текст] : орган Миколаїв. обкому ЛКСМ України. –
Миколаїв, 1958–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1958, № 1 (555) (30 листоп.) – 12 (566) (28 груд.);
1959, № 1 (567) (1 січ.) – 155 (681) (30 груд.);
1960, № 1 (682) (1 січ.) – 36, 39–55, 57–65, 67–156 (837) (30 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3528.
Прим.: У 1941–1957 рр. газета не виходила.
2302. Комсомольська сторінка [у газ. «Будівник комунізму»] [Текст]. –
Голованівськ, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (18 трав.) – [б. N.] (20 серп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (26 черв.).
2303. Комсомольська сторінка [у газ. «Вінницька правда»] [Текст]. – Вінниця,
1958.
1958, [б. N.] (15 квіт.).
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2304. Комсомольська сторінка [у газ. «Дубнівська правда»] [Текст]. – Дубно,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (10 верес.);
1960, [б. N.] (24 берез.).
2305. Комсомольська сторінка [у газ. «Електрик»] [Текст]. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (15 жовт.);
1958, [б. N.] (18 берез.);
1959, [б. N.] (23 черв.), [б. N.] (21 лип.).
2306. Комсомольська сторінка [у газ. «За вчительські кадри»] [Текст]. – Рівне,
1958.
1958, [б. N.] (30 квіт.).
2307. Комсомольська сторінка [у газ. «За комунізм»] [Текст]. – Бердянськ, 1960.
1960, [б. N.] (31 берез.).
2308. Комсомольська сторінка [у газ. «За передову науку»] [Текст]. –
Дніпропетровськ, 1957.
1957, [б. N.] (25 січ.).
2309. Комсомольська сторінка [у газ. «Заповіт Ілліча»] [Текст]. – Клевань, 1960.
1960, [б. N.] (26 берез.).
2310. Комсомольська сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Кіцмань, 1960.
1960, [б. N.] (28 січ.).
2311. Комсомольська сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Житомир,
1960.
1960, [б. N.] (4 серп.) – [б. N.] (24 листоп.) [4 вип.].
2312. Комсомольська сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Острог, 1960.
1960, [б. N.] (7 черв.).
2313. Комсомольська сторінка [у газ. «Кіровоградська правда»] [Текст]. –
Кіровоград, 1958.
1958, [б. N.] (5 квіт.) – [б. N.] (15 лип.) [4 вип.].
2314. Комсомольська сторінка [у газ. «Колгоспна нива»] [Текст]. –
Червоноармійськ, 1960.
1960, [б. N.] (9 черв.), [б. N.] (23 серп.).
2315. Комсомольська сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Брусилів,
1960.
1960, [б. N.] (16 лип.).
2316. Комсомольська сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Дашів,
1958.
1958, [б. N.] (20 берез.), [б. N.] (12 жовт.).
2317. Комсомольська сторінка [у газ. «Колгоспна праця»] [Текст]. – ВолодарськВолинський, 1960.
1960, [б. N.] (30 черв.) – [б. N.] (1 груд.) [4 вип.].
2318. Комсомольська сторінка [у газ. «Колгоспник Талалаївщини»] [Текст]. –
Талалаївка, 1959.
1959, [б. N.] (4 берез.), [б. N.] (1 листоп.).
2319. Комсомольська сторінка [у газ. «Колгоспник Черняхівщини»] [Текст]. –
Черняхів, 1960.
1960, [б. N.] (18 черв.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.].
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2320. Комсомольська сторінка [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. – Катеринопіль,
1960.
1960, [б. N.] (18 черв.).
2321. Комсомольська сторінка [у газ. «Колективіст Ємільчищини»] [Текст]. –
Ємільчине, 1960.
1960, [б. N.] (26 лип.) – [б. N.] (17 груд.) [4 вип.].
2322. Комсомольська сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. – Балта, 1960.
1960, [б. N.] (6 серп.) – [б. N.] (20 груд.) [6 вип.].
2323. Комсомольська сторінка [у газ. «Комуністичним шляхом»] [Текст]. –
Тульчин, 1960.
1960, [б. N.] (17 трав.).
2324. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Василівка, 1959.
1959, [б. N.] (27 верес.).
2325. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Степань, 1959.

1959, [б. N.] (20 листоп.), [б. N.] (26 груд.).
2326. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Косів, 1958.
1958, [б. N.] (14 верес.).
2327. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – ТилігулоБерезанка, 1959.
1959, [б. N.] (28 жовт.).
2328. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінське слово»] [Текст]. – Цюрупинськ,

1960.
1960, № 1 (23 серп.), 2 (29 жовт.).
2329. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінський заклик»] [Текст]. – Старобільськ,

1960.
1960, [б. N.] (21 трав.).
2330. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінський промінь»] [Текст]. – Костопіль,

1958, 1960.
1958, [б. N.] (17 серп.), [б. N.] (19 верес.);
1960, [б. N.] (16 квіт.) – [б. N.] (13 жовт.) [5 вип.].
2331. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Криве
Озеро, 1959.
1959, [б. N.] (21 жовт.), [б. N.] (11 листоп.).
2332. Комсомольська сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Стрий,
1958.
1958, № 2 (15 серп.).
2333. Комсомольська сторінка [у газ. «Нове село»] [Текст]. – Чернівці, 1958.
1958, [б. N.] (10 верес.).
2334. Комсомольська сторінка [у газ. «Патріот Батьківщини»] [Текст]. – Словечне,

1960.
1960, [б. N.] (26 квіт.) – [б. N.] (17 листоп.) [3 вип.].
2335. Комсомольська сторінка [у газ. «Передовик виробництва»] [Текст]. –
Запоріжжя, 1959.
1959, [б. N.] (21 листоп.).
2336. Комсомольська сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Новоайдар, 1960.
1960, [б. N.] (8 жовт.).
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2337. Комсомольська сторінка [у газ. «Переможець»] [Текст]. – Дніпропетровськ,

1957.
1957, [б. N.] (24 серп.).
2338. Комсомольська сторінка [у газ. «Переможець»] [Текст]. – Млинів, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (10 верес.);
1959, [б. N.] (26 черв.) – [б. N.] (20 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [7 вип.].
2339. Комсомольська сторінка [у газ. «Південна правда»] [Текст]. – Миколаїв,
1960.
1960, [б. N.] (22 листоп.).
2340. Комсомольська сторінка [у газ. «По шляху Леніна»] [Текст]. – Компаніївка,

1958, 1960.
1958, [б. N.] (19 січ.), [б. N.] (6 черв.);
1960, [б. N.] (26 берез.), [б. N.] (1 верес.).
2341. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор жовтня»] [Текст]. – Баранівка,
1960.
1960, [б. N.] (23 черв.), [б. N.] (24 груд.).
2342. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Жовтневе,
1960.
1960, [б. N.] (6 серп.).
2343. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Ромни, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (7 верес.);
1959, [б. N.] (17 лип.), [б. N.] (11 верес.);
1960, [б. N.] (18 лют.).
2344. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Гоща,
1958.
1958, [б. N.] (22 черв.);
1959, [б. N.] (22 квіт.) – [б. N.] (20 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (20 лют.), [б. N.] (9 черв.).
2345. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Чуднів,
1960.
1960, [б. N.] (30 черв.).
2346. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Гребінки,
1957–1960.
1957, [б. N.] (28 листоп.);
1958, [б. N.] (30 січ.), [б. N.] (30 берез.);
1959, [б. N.] (25 верес.);
1960, [б. N.] (21 трав.).
2347. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор ленінізму»] [Текст]. – Кременчук, 1960.

1960, [б. N.] (6 серп.).
2348. Комсомольська сторінка [у газ. «Прапор ленінізму»] [Текст]. –
Червоноармійськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (21 лют.), [б. N.] (11 квіт.);
1959, [б. N.] (28 серп.), [б. N.] (23 жовт.);
1960, [б. N.] (17 берез.).
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2349. Комсомольська сторінка [у газ. «Прибузький комунар»] [Текст]. –
Первомайськ, 1956.
1956, [б. N.] (29 лип.), [б. N.] (18 листоп.).
2350. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянська Буковина»] [Текст]. – Чернівці,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (28 листоп.), [б. N.] (15 груд.);
1960, [б. N.] (21 черв.).
2351. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянська Гуцульщина»]. – Жаб’є, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (15 трав.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (2 груд.);
1960, [б. N.] (11 черв.) – [б. N.] (10 груд.) [6 вип.].
2352. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянська Житомирщина»] [Текст]. –
Житомир, 1960.
1960, [б. N.] (16 квіт.) – [б. N.] (27 груд.) [10 вип.].
2353. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянське життя»] [Текст]. – Демидівка,
1960.
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (20 верес.). [5 вип.].
2354. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянське Полісся»] [Текст]. – Бараші,
1960.
1960, [б. N.] (14 лип.), [б. N.] (24 листоп.).
2355. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Рівне, 1960.
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (20 серп.) [4 вип.].
2356. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянський Малин»] [Текст]. – Малин,
1960.
1960, [б. N.] (17 груд.).
2357. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянський патріот»] [Текст]. –
Новоград-Волинський, 1960.
1960, [б. N.] (9 лип.), [б. N.] (20 верес.).
2358. Комсомольська сторінка [у газ. «Радянський селянин»] [Текст]. – Березне,
1960.
1960, [б. N.] (2 квіт.) – [б. N.] (29 жовт.) [3 вип.].
2359. Комсомольська сторінка [у газ. «Рідне слово»] [Текст]. – Кельменці, 1960.
1960, [б. N.] (9 лют.).
2360. Комсомольська сторінка [у газ. «Соціалістична перемога»] [Текст]. –
Радомишль, 1960.
1960, [б. N.] (19 квіт.), [б. N.] (2 лип.).
2361. Комсомольська сторінка [у газ. «Соціалістична перемога»] [Текст]. –
Соснове, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (27 листоп.);
1960, [б. N.] (25 лют.) – [б. N.] (22 груд.) [5 вип.].
2362. Комсомольська сторінка [у газ. «Соціалістична праця»] [Текст]. – Вільшана,

1957.
1957, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (27 груд.) [3 вип.].
2363. Комсомольська сторінка [у газ. «Соціалістичне село»] [Текст]. – Ружин,
1960.
1960, [б. N.] (11 черв.) – [б. N.] (29 листоп.) [4 вип.].
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2364. Комсомольська сторінка [у газ. «Соціалістичним шляхом»] [Текст]. –
Снігурівка, 1956, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (5 жовт.);
1959, [б. N.] (13 верес.), [б. N.] (18 жовт.);
1960, [б. N.] (20 груд.).
2365. Комсомольська сторінка [у газ. «Харківський електротранспорт»] [Текст].
– Харків, 1958.
1958, [б. N.] (15 трав.), [б. N.] (9 жовт.).
2366. Комсомольська сторінка [у газ. «Червоний колективіст»] [Текст]. – Ставище,

1957, 1958.
1957, [б. N.] (20 жовт.);
1958, [б. N.] (19 лют.) – [б. N.] (19 жовт.) [4 вип.].
2367. Комсомольська сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Рівне, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (13 груд.) [14 вип.];
1959, [б. N.] (4 січ.) – [б. N.] (15 груд.) [15 вип.];
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [20 вип.].
2368. Комсомольська сторінка [у газ. «Червоний степ»] [Текст]. – Велика
Білозерка, 1960.
1960, [б. N.] (30 серп.), [б. N.] (11 жовт.).
2369. Комсомольська сторінка [у газ. «Червоні зорі»] [Текст]. – Струсів, 1958.
1958, [б. N.] (29 жовт.).
2370. Комсомольська сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Київ,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (13 серп.);
1960, [б. N.] (11 черв.).
2371. Комсомольська сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Рокитне,
1959.
1959, [б. N.] (26 черв.).
2372. Комсомольська сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Кіровоград, 1958,

1960.
1958, [б. N.] (1 черв.), [б. N.] (11 черв.);
1960, [б. N.] (11 серп.).
2373. Комсомольська сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Корець, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (15 груд.);
1960, [б. N.] (1 верес.) – [б. N.] (29 жовт.) [3 вип.].
2374. Комсомольська та піонерська сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. –
Здолбунів, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (13 верес.);
1960, [б. N.] (22 квіт.), [б. N.] (18 жовт.).
2375. Комсомольське плем’я [Текст] : орган Одес. обкому ЛКСМУ. – Одеса,
1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (2078) (1 січ.) – 79 (2156) (1 лип.) орган Одес. обкому та
міськкому ЛКСМУ.
1956, № 1–121, 123–126, 128–157 (2234) (30 груд.);
1957, № 1 (2235) (1 січ.) – 152 (2385) (29 груд.);
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1958, № 1 (2386) (1 січ.) – 154 (2538) (31 груд.);
1959, № 1 (2539) (1 січ.) – 86, 89–111, 113, 115–123, 125–130, 132–154 (2692) (30 груд.);

1960, № 1 (2693) (1 січ.) – 7, 9–15, 17–36, 38–68, 70–74, 76, 78–103, 105–145, 147–
149, 151–156 (2848) (30 груд.).
Дод.: 1956, 1959 Літературна сторінка див. № 3529.
Прим.: З 4 червня 1958 р. газета паралельно виходить російською мовою див.
№ 2297.
2376. Комсомольський прапор [Текст] : орган Станіслав. обкому ЛКСМ України.
– Станіслав, 1958–1960.
1958, № 1 (1 груд.) – 12 (31 груд.);
1959, № 1 (13) (1 січ.) – 156 (168) (30 груд.);
1960, № 1 (169) (1 січ.) – 141, 143–156 (324) (30 груд.).
2377. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Вперед до комунізму»]
[Текст]. – Могилів-Подільський,1957, 1960.
1957, [б. N.] (22 берез.);
1960, [б. N.] (25 черв.) – [б. N.] (5 груд.) [3 вип.].
2378. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Голос робітника»] [Текст]. –
Харків, 1957–1960.
1957, [б. N.] (28 квіт.) – [б. N.] (12 лип.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (7 січ.) – [б. N.] (16 трав.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (24 берез.) – [б. N.] (27 жовт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (1 жовт.).
2379. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «За радянський верстат»]
[Текст]. – Харків, 1957.
1957, [б. N.] (16 трав.).
2380. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «За соціалістичні темпи»]
[Текст]. – Тишківка, 1957.
1957, [б. N.] (16 трав.).
2381. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «За якість»] [Текст]. –
Дніпропетровськ, 1958.
1958, [б. N.] (20 черв.).
2382. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. –
Чигирин, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (30 лип.);
1960, [б. N.] (30 січ.), [б. N.] (20 лют.).
2383. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Колгоспна праця»] [Текст].
– Вільшанка, 1958.
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (27лип.) [3 вип.].
2384. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. –
Софіївка, 1959.
1959, [б. N.] (1 берез.).
2385. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Колгоспний шлях»] [Текст]. –
Дзержинськ, 1960.
2386. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. –
Катеринопіль, 1958.
1958, [б. N.] (29 черв.).
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2387. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Колективна праця»] [Текст]. –
Кам’янка, 1960.
1960, [б. N.] (29 груд.).
2388. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. –
Вознесенськ, 1960.
1960, [б. N.] (1 груд.).
2389. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Василівка,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (11 листоп.);
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (18 серп.) [4 вип.].
2390. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. –
Сквира, 1957–1959.
1957, [б. N.] (22 берез.);
1958, [б. N.] (11 черв.);
1959, [б. N.] (27 листоп.).
2391. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. –
Тростянець, 1960.
1960, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (27 лют.).
2392. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Ленінське слово»] [Текст]. –
Обертин, 1957, 1959.
1957, [б. N.] (17 лют.), [б. N.] (10 берез.);
1959, [б. N.] (22 квіт.).
2393. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Нова Каховка»] [Текст]. –
Нова Каховка, 1960.
1960, [б. N.] (28 січ.).
2394. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Нове село»] [Текст]. – Чернівці,

1958.
1958, [б. N.] (5 черв.).
2395. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Котовськ,

1960.
1960, № 1 (17 груд.).
2396. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. –
Опішня, 1960.
1960, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (1 груд.) [10 вип.].
2397. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. –
Черкаси, 1958–1960.
1958, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (12 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (20 берез.);
1960, [б. N.] (22 верес.).
2398. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. –
Звенигородка, 1957.
1957, [б. N.] (19 лип.).
2399. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Прапор»] [Текст]. – Носівка,
1960.
1960, [б. N.] (14 трав.) – [б. N.] (27 груд.) [6 вип.].
2400. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Присивашська комуна»]
[Текст]. – Новотроїцьке, 1958.
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1958, [б. N.] (13 квіт.).
2401. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. –
Білопілля, 1960.
1960, [б. N.] (17 верес.).
2402. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Соціалістична перемога»]
[Текст]. – Куйбишеве, 1960.
1960, [б. N.] (3 берез.), [б. N.] (22 берез.).
2403. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Ударник Устимівщини»]
[Текст]. – Устимівка, 1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (12 серп.) – [б. N.] (11 жовт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (17 серп.);
1959, [б. N.] (21 черв.);
1960, [б. N.] (14 трав.).
2404. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. –
Самбір, 1960.
1960, [б. N.] (6 лют.), [б. N.] (10 груд.).
2405. Комсомольсько-молодіжна сторінка [у газ. «Шляхом комунізму»] [Текст].
– Томашпіль, 1959.
1959, [б. N.] (2 жовт.).
Комуна. – Золочів див. № 2453.
Комуна степу. – Андрієво-Іванівка див. № 2431.
2406. Комуна степу [Текст] : орган Генічес. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Генічеськ, 1956–1960.
1956, № 1 (4028) (1 січ.) – 88, 90–129, 131–150, 152–156 (4640) (30 груд.);
1957, № 1 (4641) (1 січ.) – 153 (4793) (29 груд.);
1958, № 1 (4795) (1 січ.) – 153 (5046) (28 груд.);
1959, № 1 (5047) (1 січ.) – 153 (6102) (29 груд.);
1960, № 1 (6103) (1 січ.) – 154 (5354) (29 груд.).
Комунар. – Березнегувате див. № 1595.
2407. Комунар [Текст] : виїзд. ред. в колгоспі «Перемога» : орган Балт. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Балта, 1959.
1959, [б. N.] (4 квіт.), [б. N.] (10 квіт.).
2408. Комунар [Текст] : виїзд. ред. в колгоспі «Україна» : орган Балт. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Балта, 1958.
1958, № 1 (12 черв.), 2 (16 черв.).
2409. Комунар [Текст] : листівка : орган Балт. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Балта, 1956, 1959.
1956, [б. N.] (5 серп.);
1959, [б. N.] (15 трав.).
2410. Комунар [Текст] : листівка : орган Сахновщин. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Сахновщина, 1957.
1957, [б. N.] (5 черв.).
2411. Комунар [Текст] : орган Балт. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Одес. обл. – Балта, 1956–1960.
1956, № 1 (3990) (1 січ.) – 147, 149–156 (4243) (30 груд.);
1957, № 1 (4244) (1 січ.) – 152, 154–156 (4399) (29 груд.);
1958, № 1 (4400) (1 січ.) – 154 (4553) (31 груд.);
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1959, № 1 (4554) (1 січ.) – 156 (4700) (31 груд.);
1960, № 1 (4710) (1 січ.) – 154 (4863) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1959 Комунар : листівка див. № 2409; 1956–1960 Літературна сторінка
див. 3531; 1958 Комунар : виїзд. ред. в колгоспі «Україна» див. № 2408; 1959 Комунар
виїзд. ред. в колгоспі «Перемога» див. № 2407; 1960 Комсомольська сторінка див. №
2322.
2412. Комунар [Текст] : орган Вознесен. райкому КП України та райради депутатів
трудящих Миколаїв. обл. – Вознесенськ, 1956–1960.
1956, № 1 (4886) (1 січ.) – 43, 45–90, 92–111, 113–136, 138–155 (5040) (30 груд.);
1957, № 1 (5041) (1 січ.) – 153 (5293) (29 груд.); 1958, № 1 (5294) (1 січ.) – 32, 34–
156 (5440) (28 груд.); 1959, № 1 (5441) (1 січ.) – 154 (5594) (29 груд.); 1960, № 1
(5595) (1 січ.), 2, 4–154 (6048) (29 груд.).
Дод.: 1956 Комунар : спец. вип. див. № 2425; 1957–1960 Літературна сторінка див.
№ 3532; 1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2388.
2413. Комунар [Текст] : орган Вороновиц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Вороновиця, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (2444) (1 січ.) – 65 (2507) (12 серп.) За сталінський урожай.
1956, № 1–104 (2546) (27 груд.); 1957, № 1 (2547) (1 січ.) – 104 (2648) (27 груд.);
1958, № 1 (2649) (1 січ.) – 149 (2797) (19 груд.); 1959, №
1 (2802) (1 січ.) – 106, 109 (2910) (13 верес.). Дод.: 1958
Літературна сторінка див. № 3533.
Прим.: У 1959 р. на № 109 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2414. Комунар [Текст] : орган Городенків. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Городенка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1144) (1 січ.) – 69 (1212) (20 лип.) Сталінський прапор.
1956, № 1–71, 73–137 (1280) (23 груд.); 1957, № 1 (1281) (1 січ.) – 153 (1433)
(29 груд.); 1958, № 1 (1434) (1 січ.) – 147 (1580) (17 груд.); 1959, № 1 (1586) (1
січ.) – 154 (1739) (29 груд.); 1960, № 1 (1740) (1 січ.) – 155 (1894) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3530, № 3912.
2415. Комунар [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна
Гельмязів. р-ну Черкас. обл. – Гельмязів, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (9 жовт.) – 1959 № 1 (5) (1 січ.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Паризької Комуни Гельмязів. р-ну Черкас. обл.
1958, № 1;
1959, № 1–4 (8) (20 листоп.);
1960, № 1 (9) (19 лют.) – 18 (26) (24 груд.).
2416. Комунар [Текст] : орган парткому та правління артілі «Ленінський шлях» с.
Дубова Уман. р-ну Черкас. обл. – Дубова, 1958–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 2 (28 трав.) – 1959 № 21 (38) (14 листоп.) орган парт. орг. і
правління колгоспу «Ленінський шлях» с. Дубова.
1958, № 2–8 (27 серп.);
1959, № 10 (26) (27 трав.) – 13, 14–17, 19–21 (є помилка у нумерації);
1960, № 1 (40) (13 січ.) – 5, 8–11, 13 (52) (6 листоп.).
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2417. Комунар [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Паризької
комуни Яготин. р-ну [Київ. обл.]. – Фарбоване, 1957–1960.
1957, № 1 (22 квіт.) – 14 (16 груд.);
1958, № 1 (10 січ.) – 7, 9, 10, 13, 15–17, 19–21, 23, 24 (38) (18 груд.);
1959, № 1 (39) (1 січ.) – 4, 6, 8–24 (62) (18 груд.);
1960, № 1 (63) (1 січ.) – 19 (81) (7 листоп.).
2418. Комунар [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. ХХ з’їзду
КПРС с. Северинівка Таращан. р-ну Київ. обл. – Северинівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (19 лют.) – 5, 7–12, 14–19 (7 груд.);
1960, № 1 (20) (15 січ.) – 22 (41) (28 груд.).
2419. Комунар [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Комунар»
Голованів. р-ну. Кіровоград. обл. – Голованівськ, 1958, 1959.
1958, № 2 (9) (11 жовт.), 3 (10) (23 груд.);
1959, № 2 (12) (24 січ.) – 11 (21) (25 серп.).
2420. Комунар [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Комунар» та
Данилів. і Забір. сільрад [Васильків. р-ну Київ. обл.]. – Забір’є, 1959.
1959, № 1 (15 січ.), 2 (29 січ.).
2421. Комунар [Текст] : орган парторганізації і правління Старосіл. колгоспу «За
комунізм» Коростишів. р-ну [Житомир. обл.]. – Старосільці, 1958–1960.
1958, № 2 (27) (16 січ.) – 4, 6–14, 16–24 (49) (16 груд.);
1959, № 1 (50) (1 січ.) – 5, 7–16, 18–24 (73) (16 груд.);
1960, № 1 (74) (1 січ.) – 12, 14–24 (97) (16 груд.) (у нумерації є помилки).
2422. Комунар [Текст] : орган парторганізації та дирекції радгоспу «Кожухівський»

Васильків. р-ну Київ. обл. – Кожухівка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 3 (10 берез.) – 17 (31 груд.) орган парт., профспілк. і комсомол.
орг. та дирекції радгоспу «Кожухівський», Васильків. р-ну Київ. обл.
1959, № 3, 4–11, 13–15, 17;
1960, № 1 (18) (16 січ.) – 9, 11–20 (36) (19 груд.).
2423. Комунар [Текст] : орган правління, парт. та комсомол. орг. колгоспу
«Комунар» Новомосков. р-ну Дніпропетр. обл. – Вільне, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (5 лют.), 2 (15 лют.) Комунаровець.
1957, № 1, 2, 3 (1 берез.) – 8 (20 лип.);
1958, № 1 (10) (18 січ.), 2, 4, 6–13, 17, 18, 20–25, 27, 28 (38) (31 груд.);
1959, № 1 (30) (20 січ.) – 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22 (60) (31 груд.);
1960, № 1 (61) (5 лют.), 3, 4, 7–10, 12, 15–17 (77) (7 листоп.).
2424. Комунар [Текст] : орган Сахновщин. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Сахновщина, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1216) (1 січ.) – 51, 53–75, 77–141 (1356) (28 груд.);
1957, № 1 (1357) (1 січ.) – 153 (1509) (29 груд.);
1958, № 1 (1510) (1 січ.) – 106, 108–153 (1662) (28 груд.);
1959, № 1 (1663) (1 січ.) – 153 (1815) (29 груд.);
1960, № 1 (1816) (1 січ.) – 153 (1969) (29 груд.).
Дод.: 1957 Комунар : листівка див. № 2410; 1957 Молодіжна сторінка див. № 4260;
1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3534.
Комунар. – [Сагунівка] див. № 616.
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2425. Комунар [Текст] : спец. вип. : орган Вознесен. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Вознесенськ, 1956.
1956, № 1 (24 квіт.) – 3 (28 квіт.).
2426. Комунарівець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Комунар» та сільради с. П’ятківки Бершад р-ну Вінниц. обл. – П’ятківка, 1957–1960.
1957, № 1 (15 лют.), 4–27 (1 груд.);
1958, № 1 (28) (10 січ.) – 6, 8–24 (51) (26 листоп.); 1959, №
1 (54) (7січ.) – 3, 5–16, 18, 20–22 (75) (26 груд.); 1960, № 1
(76) (3 січ.) – 3, 5–13, 15–20 (95) (19 груд.). Комунаровець.
– Вільне див. № 2423.
2427. Комунаровець [Текст] : орган парткому, завкому профспілки і завкому
комсомолу і упр. з-ду «Комунар». – Запоріжжя, 1957–1960.
1957, № 40 (58) (3 жовт.) – 53 (71) (31 груд.);
1958, № 1 (72) (9 січ.) – 47, 49, 50, 52 (122) (31 груд.);
1959, № 1 (123) (8 січ.) – 4, 6–11, 13–52 (174) (31 груд.);
1960, № 1 (175) (7 січ.) – 104 (278) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3535; 1958–1960 Технічна сторінка
див. № 5523.
2428. Комунаровець [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу
«Комунар» Ружичнян. р-ну. – [Ружична], 1957–1960.
1957, № 1 (5) (1 січ.) – 14 (18) (28 листоп.);
1958, № 1 (20) (1 січ.), 4–7, 9–11, 13–22 (41) (5 груд.);
1959, № 1 (42) (1 січ.) – 4, 6, 9–17, 20–22 (62) (24 груд.);
1960, № 1 (63) (1 січ.) – 13, 15–23 (85) (22 груд.).
2429. Комуніст [Текст] : бюл. : орган Мостів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Мостове, 1957.
1957, [б. N.] (23 лип.).
2430. Комуніст [Текст] : листівка : орган Мостів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Мостове, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (16 авг.), [б. N.] (29 серп.);
1958, [б. N.] (9 серп.).
2431. Комуніст [Текст] : орган Андрієво-Іванів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Андрієво-Іванівка, 1956–1958. –
Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2634) (1 січ.) – 91 (2724) (11 листоп.) Комуна степу. – Періодичн.:

1956 № 1 – 1957 № 104 (2841) (25 груд.) виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (2737) (27 груд.);
1957, № 1 (2738) (1 січ.) – 90, 92–104;
1958, № 1 (2843) (1 січ.) – 127, 129–154 (2996) (28 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Комуніст : спец. вип. див. № 2445; 1958 Андрієво-Іванівський
перець : спец. вип. див. № 16; 1958 Літературна сторінка див. № 3536.
Прим.: У 1959 р. на № 11 (3007) від 25 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2432. Комуніст [Текст] : орган Жмерин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Жмеринка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
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1956, № 1 (3043) (1 січ.) – 156 (3198) (30 груд.);
1957, № 1 (3199) (1 січ.) – 52, 54–155 (3353) (29 груд.);
1958, № 1 (3354) (1 січ.) – 153 (3506) (28 груд.);
1959, № 1 (3507) (1 січ.) – 152 (3659) (26 груд.);
1960, № 1 (3661) (1 січ.) – 86, 88–155 (3815) (31 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3537.
2433. Комуніст [Текст] : орган завод. парторганізації, завкому та дирекції з-ду
«Комуніст». – Кривий Ріг, 1956–1960. – Газ. виходить чотири рази на міс.
1956, № 1 (9) (7 січ.) – 51 (529) (30 груд.) (газета змінила вал. нумерацію);
1957, № 1 (530) (4 січ.) – 52 (581) (30 груд.);
1958, № 1 (582) (9 січ.) – 51 (631) (31 груд.);
1959, № 1 (632) (6 січ.) – 49 (680) (30 груд.);
1960, № 1 (681) (7 січ.) – 51 (731) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3538; 1956, 1957
Технічна сторінка див. № 5524.
2434. Комуніст [Текст] : орган Мостів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Мостове, 1956–1958.
Назва: 1956 № 1 (1965) (1 січ.) – 104 (2068) (27 груд.) Сталінський прапор.
1956, № 1–67, 69–73, 75–104;
1957, № 1 (2069) (1 січ.) – 104 (2172) (29 груд.);
1958, № 1 (2173) (1 січ.) – 120 (2292) (28 груд.).
Дод.: 1957 Комуніст : бюл. див. № 2429; 1957, 1958 Комуніст : листівка див.
2430; 1958 Літературна сторінка див. № 3539.
Прим.: У 1959 р. на № 13 (2305) від 20 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2435. Комуніст [Текст] : орган Ново-Україн. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Новоукраїнка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (4052) (1 січ.) – 1960 № 116 (4786) (29 верес.) Колгоспник.
1956, № 1–43, 45–52, 54, 57–69, 71–89, 91–156 (4207) (30 груд.);
1957, № 21 (4228) (17 лют.), 22, 40, 41, 61, 83, 108, 113–129, 131–156 (4363) (29 груд.);

1958, № 1 (4364) (1 січ.) – 153 (4516) (26 груд.);
1959, № 1 (4518) (1 січ.) – 152, 154 (4671) (29 груд.);
1960, № 1 (4672) (1 січ.) – 68, 70–150, 152–154 (4824) (29 жовт.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3512, № 3540.
2436 Комуніст [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Більшовик»
Залужжя Мукачів. р-ну. – Залужжя, 1957–1959.
1957, № 1 (7 листоп.) – 2 (12 груд.); 1958, № 1 (3)
(22 січ.) – 3 (5) (1 трав.); 1959, № 1 (6) (15 квіт.).
2437. Комуніст [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Заповіт
Леніна» с. Веселинівки Баришів. р-ну Київ. обл. – Веселинівка, 1957–1960.
1957, № 1 (19 берез.) – 8 (23 груд.);
1958, № 1 (8) (12 січ.) – 8, 10, 11 (19) (18 жовт.);
1959, № 1 (23) (1 січ.) – 10 (32) (17 верес.);
1960, № 1 (33) (27 січ.) – 10 (33) (10 груд.) (у вал. нумерації є помилка).
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2438. Комуніст [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Комуніст»
Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл. – Нікополь, 1958, 1959.
1958, № 1 (14 черв.) – 14 (15 груд.);
1959, № 15–16 (23 лют.) – 20, 20а (8 черв.).
2439. Комуніст [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Комуніст»
Капустинець Володар. р-ну Київ. обл. – Капустинці, 1960.
1960, № 1 (22 січ.) – 4, 6–15 (31 груд.).
2440. Комуніст [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Комуніст»
Седмищен. сільради Камінь-Кашир. р-ну. – Камінь-Каширський, 1957, 1958. – Газ.
виходить тричі на міс.
1957, № 1 (28 трав.) – 6, 8, 10–14, 16, 17 (груд.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 9, 11 (28) (25 квіт.).
2441. Комуніст [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Комуніст»
сільради с. Миколаївки Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Миколаївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (9 берез.) – 5, 7–13 (25 груд.);
1960, № 1 (14) (11 січ.) – 23 (36) (23 груд.).
2442. Комуніст [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Комунар»
Гейсиха Ставищен. р-ну Київ. обл. – Гейсиха, 1960.
1960, № 1 (14 листоп.) – 5, 9 (14) (31 берез.).
2443. Комуніст [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Україна»
Рахнів Польових Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Рахни-Польові, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 трав.) – 11 (12 груд.);
1960, № 1 (12) (12 січ.) – 13 (24) (24 груд.).
2444. Комуніст [Текст] : орган Підвисоц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Підвисоке, 1956, 1958, 1959.
1956, № 1 (1237) (1 січ.) – 49, 51–57, 59–74 (1310) (13 верес.);
1958, № 71 (1515) (28 серп.) – 110, 112–114, 116, 117 (1561) (28 груд.);
1959, № 1 (1562) (1 січ.) – 67, 69–85 (1646) (19 лип.).
Прим.: У 1959 р. на № 85 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2445. Комуніст [Текст] : спец. вип. : орган Андрієво-Іванів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Андрієво-Іванівка, 1957,
1958.
1957, № 1 (12 лип.);
1958, № 1 (5 серп.).
2446. Комуністична зоря [Текст] : орган Уланів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Уланів, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2624) (1 січ.) – 66 (2689) (16 серп.) Шляхом Сталіна.
1956, № 1–104 (2727) (27 груд.);
1957, № 1 (2728) (1 січ.) – 104 (2869) (27 груд.);
1958, № 1 (2870) (1 січ.) – 153 (3022) (28 груд.);
1959, № 1 (3023) (1 січ.) – 152 (3173) (29 груд.);
1960, № 1 (3174) (1 січ.) – 117, 119–153 (3326) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3541.
2447. Комуністична правда [Текст] : орган Бус. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Буськ, 1956–1960.
Назва: 1956 № 2 (1120) (5 січ.) – 1960 № 17 (1652) (9 лют.) Радянське слово.
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1956, № 2, 4–59, 61–79, 81–104 (1222) (27 груд.);
1957, № 1 (1223) (1 січ.) – 105 (1326) (29 груд.);
1958, № 1 (1327) (1 січ.) – 154 (1480) (31 груд.);
1959, № 1 (1481) (1 січ.) – 155 (1635) (29 груд.);
1960, № 1 (1636) (1 січ.)–154 (1789) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3542, № 3835.
2448. Комуністична праця [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. радгоспу
«Івківці» Прилуц. р-ну. – Івківці, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 квіт.) – 5 (24 лип.);
1960, № 1 (9) (23 січ.) – 2, 4–9 (17) (31 груд.).
2449. Комуністичним шляхом [Текст] : блискавка : орган Великотокмац. РК КП
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Великий Токмак, 1957.
1957, № 4 (3 лип.).
2450. Комуністичним шляхом [Текст] : листівка : орган Золочів. райкому Комуніст.

партії України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Золочів, 1958.
1958, [б. N.] (28 верес.), [б. N.] (16 листоп.).
2451. Комуністичним шляхом [Текст] : орган Велико-Лепетиc. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Велика Лепетиха, 1956–
1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (4040) (1 січ.) – 104 (4143) (27 груд.);
1957, № 1 (4144) (1 січ.) – 104 (4247) (29 груд.);
1958, № 1 (4248) (1 січ.) – 119 (4367) (28 груд.);
1959, № 1 (4368) (1 січ.) – 152 (4519) (29 груд.);
1960, № 1 (4520) (1 січ.) – 154 (4672) (29 груд.).
2452. Комуністичним шляхом [Текст] : орган Великотокмац. РК КП України та
райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Великий Токмак, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (4151) (1 січ.) – 132, 134–156 (4306) (30 груд.);
1957, № 1 (4307) (1 січ.) – 47, 49–51, 53–59, 61–70, 72–153 (4459) (29 груд.);
1958, № 1 (4460) (1 січ.) – 23, 26–153 (4612) (28 груд.);
1959, № 1 (4613) (1 січ.) – 153 (4754) (29 груд.);
1960, № 1 (4755) (1 січ.) – 155 (4909) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1957 Комуністичним шляхом : спец. вип. див. № 2464; 1956–1960
Літературна сторінка див. № 3543; 1957 Комуністичним шляхом : блискавка див.
2449; 1957 Комуністичним шляхом : спец. вип. на збиранні врожаю див. № 2463;
1957 Технічна сторінка див. № 5525; 1960 Сторінка для молоді див. № 5301.
2453. Комуністичним шляхом [Текст] : орган Золочів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Золочів, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2991) (1 січ.) – 1957 № 15 (3109) (10 лют.) Комуна. – Періодичн.:
1956 № 1 – 1957 № 104 (3198) (25 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (3094) (27 груд.);
1957, № 1 (3095) (1 січ.) – 47, 50–79, 82–104; 1958,
№ 1 (3199) (1 січ.) – 152 (3350) (28 груд.);
1959, № 1 (3351) (1 січ.) – 145, 147–153 (3503) (29 груд.);
1960, № 1 (3504) (1 січ.) – 154 (3457) (31 груд.).
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Дод.: 1958 Комуністичним шляхом : листівка див. № 2450; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3544.
2454. Комуністичним шляхом [Текст] : орган Олександрійс. міськкому КП
України і міськради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Олександрія, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (4208) (1 січ.) – 91 (4296) (29 лип.) Сталінський прапор. – Підзаг.:
1956 № 1 – 1958 № 96 (4610) (15 серп.) орган Олександрійс. міськкому та райкому
Комуніст. партії України, міськради та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл.

1956, № 1–141, 143–149, 151–156 (4361) (30 груд.);
1957, № 1 (4362) (1 січ.) – 153 (4514) (29 груд.);
1958, № 1 (4515) (1 січ.) – 142, 144–152 (4666) (28 груд.);
1959, № 1 (4667) (1 січ.) – 153 (4819) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3545, № 3914.
Прим.: У 1960 році влилася як частина у газету «Ленінський прапор» див. № 2780.
2455. Комуністичним шляхом [Текст] : орган парт. ком., правління колгоспу ім.
Гоголя та виконкому Великосорочин. сільради депутатів трудящих Миргород. р-ну
Полтав. обл. – Великі Сорочинці, 1958–1960.
Назва: 1958 № 6 (20) (5 лип.) – 1959 № 6 (40) (18 лют.) За високий урожай. –
Підзаг.: 1958 № 6 – 1959 № 3 (37) (27 січ.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Великосорочан. сільради депутатів трудящих Миргород. р-ну.
1958, № 6, 7, 9, 10 (24) (16 серп.);
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 28, 30–37 (72) (22 груд.);
1960, № 1 (73) (1 січ.) – 43 (115) (20 груд.).
2456. Комуністичним шляхом [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг.
радгоспу ім. Леніна Жовтн. р-ну Миколаїв. обл. – Калинівка, 1960. – Виходить двічі
на міс.
1960, № № 2 (19 лип.) – 10 (26 груд.).
2457. Комуністичним шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління
колгоспу «Більшовик» Ананьїв. р-ну. – Ананьїв, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (25 черв.) – 1959 № 2 (18 квіт.) орган правління і парторганізації
колгоспу «Шлях до комунізму» Ананьїв. р-ну.
1958, № 1–4 (24 жовт.);
1959, № 1 (13 берез.) – 2, 4, 6, 7, 10, 12–14 (18) (31 груд.) (вал. нумерація частково
відсутня);
1960, № 1 (19) (9 лют.) – 7 (25) (12 жовт.).
2458. Комуністичним шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Дзержинського [Ковел. р-ну Волин. обл.]. – Облапа, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 берез.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Кагановича с. Облапи Ковел. р-ну; № 2 (7) (13 серп.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Дзержинського с. Облапи Ковел. р-ну.
1957, № 1, 2;
1958, № 3 (7) (26 верес.).
2459. Комуністичним шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління
колгоспу «Україна» с. Гулівець Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Гулівці, 1958–1960.
1958, № 1 (6) (20 берез.) – 6, 8 (13) (7 груд.);
1959, № 2 (15) (26 лют.) – 15 (29) (18 груд.);
1960, № 1 (24 берез.) – 7 (39) (24 груд.) (вал. нумерація частково відсутня).
2460. Комуністичним шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
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ім. 12-річчя Жовтня с. Маньківки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Маньківка, 1958–1960.
1958, № 1 (10 берез.) – 7 (23 жовт.);
1959, № 1 (8) (13 лют.), 2, 13–17 (29) (30 груд.);
1960, № 1 (30) (19 січ.), 2, 4–13 (42) (28 верес.).
2461. Комуністичним шляхом [Текст] : орган правління, парт. і комсомол. орг.
колгоспу ім. Сталіна Великоолександрів. р-ну Херсон. обл. – Велика Олександрівка,
1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.), 3–7, 9–14 (3 серп.);
1958, № 1 (18) (29 січ.) – 7 (24) (21 жовт.);
1959, № 1 (25) (1 трав.) – 3 (27) (10 лип.);
1960, № 6 (30) (24 серп.) – 8, 10–12 (41) (26 груд.).
2462. Комуністичним шляхом [Текст] : орган Тульчин. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Тульчин, 1956–1960.
1956, № 1 (3752) (1 січ.) – 156 (3908) (30 груд.);
1957, № 1 (3909) (1 січ.) – 88, 90–154 (4062) (29 груд.);
1958, № 1 (4063) (1 січ.) – 48, 50–85, 87–113, 115–138, 142–153 (4242) (31 груд.);
1959, № 1 (4243) (1 січ.) – 24, 26, 27, 30–36, 38–40, 46–78, 80–86, 88–102, 104–106,
110, 111, 116–151 (4393) (26 груд.);
1960, № 1 (4395) (1 січ.) – 5, 7–155 (4549) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3546; 1958 Комуністичним
шляхом : спец. вип. див. № 2465; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2323.
2463. Комуністичним шляхом [Текст] : спец. вип. на збиранні врожаю : орган
Великотокмац. РК КП України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. –
Великий Токмак, 1957.
1957, № 2 (28 черв.).
2464. Комуністичним шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Великотокмац. РК КП
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Великий Токмак, 1956, 1957.
1956, [б. N.] (8 груд.);
1957, [б. N.] (18 жовт.).
2465. Комуністичним шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Тульчин. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Тульчин, 1958.
1958, [б. N.] (17 черв.) – [б. N.] (24 черв.) [3 вип.].
2466. Консервник [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки та дирекції
Херсон. консерв. з-ду ім. Сталіна. – Херсон, 1957–1960. – Газ. виходить щотижнево.
1957, № 1 (22 черв.) – 26 (24 груд.);
1958, № 1 (27) (1 січ.) – 51 (77) (30 груд.);
1959, № 1 (78) (10 січ.) – 52 (129) (31 груд.);
1960, № 1 (130) (9 січ.) – 52 (181) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3547.
2467. Консервщик Дуная [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции
Измаил. консерв. комбината Одес. обл. – Измаил, 1960. – Газ. выходит один раз в
неделю.
1960, № 1 (18 марта) – 10, 12–14, 17–37, 39–41 (23 дек.).
2468. Константиновский химик [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза
упр. Константинов. хим. з-да им. Сталина. – Константиновка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (576) (5 янв.) – 35 (610) (1 сент.) Знамя стахановца. 1956,
№ 1–21, 23–35–52 (627) (29 дек.);
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1957, № (1 (628) (5 янв.) – 52 (679) (31 дек.);
1958, № 1 (680) (11 янв.) – 49 (728) (31 дек.);
1959, № 1 (729) (11 янв.) – 45, 47–50 (778) (31 дек.);
1960, № 1 (779) (8 янв.) – 5, 9–21, 23–34, 36–39, 41–51 (329) (31 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3168.
2469. Кооперативна торгівля [Текст] : орган парт. орг., правління райспоживспілки

райкому профспілки працівників спожив. кооперації Славут. р-ну Хмельниц. обл. –
Славута, 1957.
1957, № 4 (30 верес.).
2470. Кооперативна торгівля [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та правління
Перемишлян. райспоживспілки [Перемишлян. р-ну Львів. обл.]. – Перемишляни,
1957.
1957, № 7 (23 лип.), 12 (23 груд.).
2471. Кооператор [Текст] : орган парт. орг., правління та райкому профспілки
Шполян. райспоживспілки. – Шпола, 1957, 1958.
1957, № 3 (20 лип.);
1958, № 1 (4) (5 квіт.).
2472. Кооператор [Текст] : орган парт. орг., правління Бабан. райспоживспілки
райкому профспілки працівників спожив. кооперації. – Бабанка, 1957.
1957, № 1 (20 листоп.) – 8 (17 груд.).
2473. Коперативна торгівля [Текст] : орган правління, парт. і профспілк. орг.
Садгір. райспоживспілки Чернівец. обл. – Садгора, 1957.
1957, № 1 (1 трав.).
2474. Кораблестроитель [Текст] : орган партийн., профсоюз., комсомол. орг. и
дирекции Николаев. кораблестроит. ин-та им. адмирала С. О. Макарова. – Николаев,
1960.
1960, № 1 (9 июня) – 7, 9–22 (29 дек.).
2475. Коростишівська правда [Текст] : орган Коростишів. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Коростишів, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3339) (1 січ.) – 51, 54–156 (3493) (30 груд.);
1957, № 1 (3494) (1 січ.) – 50, 53–155 (3648) (29 груд.);
1958, № 1 (3649) (1 січ.) – 117, 119–127, 129–139, 141–155 (3803) (31 груд.);
1959, № 1 (3804) (1 січ.) – 153 (3956) (29 груд.);
1960, № 1 (3957) (1 січ.) – 155 (4111) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3548.
2476. Котовець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Котовського [Кам’янець-Поділ. р-ну] Хмельниц. обл. – Гуменці, 1956–1960.
1956, № 3 (14 груд.);
1957, № 5 (1 січ.) – 7, 9–20, 22–24 (15 груд.);
1958, № 1 (25) (10 січ.) – 11, 26–28 (53) (29 груд.);
1959, № 1 (54) (16 січ.) – 27 (80) (31 груд.);
1960, № 1 (81) (18 січ.) – 16 (96) (31 груд.).
2477. Котовець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Котовського

Кам’яногірки Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Кам’яногірка, 1959, 1960.
1959, № 1 (30 трав.) – 15 (30 груд.); 1960, № 1 (26 січ.) – 18 (33) (26 груд.)
(у нумерації є помилки).
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2478. Котовець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Котовського та
сільради с. Джулинки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Джулинка, 1959, 1960.

Підзаг.: 1959 № 1 (7 січ.) – 12 (12 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Котовського та сільради с. Б. Бершадських Бершад. р-ну Вінниц. обл.
1959, № 1–16 (17 груд.);
1960, № 2 (18) (22 січ.), 5–19 (35) (2 груд.).
2479. Кочегарка [Текст] : листовка : орган Горлов. горкома КП Украины и
Горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Горловка, 1960.
1960, [б. N.] (30 нояб.).
2480. Кочегарка [Текст] : орган Горлов. горкома КП Украины и Горсовета
депутатов трудящихся Сталин. обл. – Горловка, 1956–1960.
1956, № 1 (9667) (1 янв.) – 3, 5–259 (9924) (30 дек.);
1957, № 17 (9941) (25 янв.), 19–28, 31, 32, 34–47, 50–106, 198–221, 223–257 (10180)
(31 дек.);
1958, № 1 (10181) (1 янв.) – 133, 135–256 (10436) (31 дек.);
1959, № 1 (10437) (1 янв.) – 12, 15–104, 106–112, 114–151, 153–159, 161–256 (10682)

(30 дек.);
1960, № 1 (10683) (1 янв.) – 6, 8–258 (10940) (31 дек.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Кочегарка : спец. вып. див. № 2482; 1956–1960
Литературная страница див. № 3169; 1958, 1960 Кочегарка : прил. див. № 2481; 1960
Кочегарка : листовка див. № 2479.
2481. Кочегарка [Текст] : прил. : орган Горлов. горкома КП Украины и Горсовета
депутатов трудящихся Сталин. обл. – Горловка, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (2 февр.);
1960, [б. N.] (30 нояб.).
2482. Кочегарка [Текст] : спец. вып. : орган Горлов. горкома КП Украины и
Горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Горловка, 1956–1958, 1960.
1956, № 1 (7 авг.), 3 (нояб.);
1957, № 7 (16 окт.) – 9 (19 нояб.);
1958, № 1 (11) (12 марта), 2 (12 апр.), 8 (18) (16 авг.);
1960, № 3 (28 дек.).
2483. Країна Рад [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Країна Рад»
Машів. р-ну. – [Машівка], 1958–1960.
1958, № 3 (3) (2 жовт.) – 4, 6, 7, 9, 10 (10) (12 груд.);
1959, № 1 (12) (5 січ.) – 2, 4–9, 14–21, 23–28, 30–34 (40) (22 груд.);
1960, № 1 (41) (1 січ.) – 4, 6–14, 17–19, 21, 24, 25, 28, 30–32 (72) (26 груд.).
2484. Краматорская правда [Текст] : орган Краматор. горкома КП Украины и
горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Краматорск, 1956–1960. – Газ.
выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (5343) (1 янв.) – 156 (5498) (23 дек.);
1957, № 1 (5499) (1 янв.) – 10, 12–155 (5653) (29 дек.);
1958, № 1 (5654) (1 янв.), 3–105, 107–153 (5806) (28 дек.);
1959, № 1 (5807) (1 янв.) – 155 (5961) (30 дек.);
1960, № 1 (5962) (1 янв.) – 155 (6116) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3170; 1958 Краматорская правда :
спец. вып. див. № 2485.
2485. Краматорская правда [Текст] : спец. вып. : орган Краматор. горкома КП
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Украины и горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Краматорск, 1958.
1958, [б. N.] [б. д.].
2486. Краматорский металлург [Текст] : орган завод. партийн. ком., завкома
профсоюза и упр. з-да им. Куйбышева. – Краматорск, 1956–1960.
Назва: 1956, № 1 (2490) (7 янв.) – 37 (2526) (15 сент.) Стахановец металлургии.
1956, № 1–52 (2541) (30 дек.);
1957, № 1 (2542) (5 янв.) – 25, 27–52 (2593) (25 дек.);
1958, № 1 (2594) (1 янв.) – 65, 67–87 (2680) (31 дек.);
1959, № 1 (2681) (6 янв.) – 102 (2782) (31 дек.);
1960, № 1 (2783) (6 янв.) – 103 (2885) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5400, № 5438.
Красная звезда. – Алчевск див. № 2487
2487. Красная звезда [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты
«Никанор» треста «Ворошиловуголь». – Ворошиловск, 1956–1960.
Місце вид.: 1959 № 29 (253) (16 июля) – 1960 № 26 (305) (7 июля) Алчевск.
1956, № 1 (69) (7 янв.) – 19, 21–24, 26–49, 51, 52 (120) (27 дек.);
1957, № 3 (123) (17 янв.) – 10, 12–24, 26–52 (172) (24 дек.);
1958, № 1 (173) (1 янв.) – 49, 51, 52 (224) (25 дек.);
1959, № 1 (225) (1 янв.) – 53 (277) (31 дек.);
1960, № 1 (278) (6 янв.) – 34, 36–50 (328) (29 дек.).
2488. Красная звезда [Текст] : орган Чугуев. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Харьков. обл. – Чугуев, 1956–1960. – Газ.
выходит трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (2550) (1 янв.) – 1957 № 104 (2757) (29 дек.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–104 (2653) (27 дек.);
1957, № 1 (2654) (1 янв.) – 104;
1958, № 1 (2758) (1 янв.) – 104, 106–122, 124–152 (2909) (28 дек.);
1959, № 1 (2910) (1 янв.) – 153 (3062) (26 дек.);
1960, № 1 (3064) (5 янв.) – 136, 139–153 (3215) (29 дек.).
Дод.: 1958–1960 Литературная страница див. № 3171.
2489. Красное знамя [Текст] : листовка-бюл. – Евпатория, 1958.
1958, [б. N.] (1 окт.) – [б. N.] (10 дек.) [4 вип.].
2490. Красное знамя [Текст] : орган Авдеев. райкома Коммунист. партии Украины
райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Авдеевка, 1956, 1958–1960. –
Выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (2258) (1 янв.) – 93, 95–142 (2399) (30 дек.);
1958, № 1 (2554) (1 янв.) – 46, 48–153 (2706) (28 дек.);
1959, № 1 (2707) (1 янв.) – 51, 53–67, 70–115, 117–152 (2858) (29 дек.);
1960, № 1 (2858) (1 янв.) – 127, 129–155 (3013) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3172.
2491. Красное знамя [Текст] : орган Александров. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Александровка, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (1222) (1 янв.) – 1957 № 104 (1429) (29 дек.) орган Александров.
райкома Коммунист. партии Украины и район. Совета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
1956, № 1–41, 44–99, 101–104 (1325) (27 дек.);
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1957, № 1 (1326) (1 янв.) – 4, 6–94, 96–104;
1958, № 67 (1496) (8 июня) – 83, 87, 96, 117, 141, 151–153 (1582) (28 дек.);
1959, № 1 (1584) (1 янв.) – 62, 64–152 (1733) (26 дек.);
1960, № 1 (1735) (1 янв.) – 153 (1887) (29 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Литературная страница див. № 3174.
2492. Красное знамя [Текст] : орган Евпатор. горкома и райкома Коммунист.
партии Украины, горсовета и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. –
Евпатория, 1956–1960. – Газ. выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Підзаг.: 1956 № 1 (1059) (1 янв.) – 1959 № 155 (1577) (29 дек.) орган Евпатор.
райкома Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл.
1956, № 1–18, 20–40, 42–99, 101–104 (1162) (27 дек.);
1957, № 1 (1163) (1 янв.) – 81, 83–104 (1266) (28 дек.);
1958, № 1 (1267) (1 янв.) – 156 (1422) (28 дек.);
1959, № 1 (1423) (1 янв.) – 155;
1960, № 1 (6312) (1 янв.) – 25, 27–61, 63–115, 117–156 (6467) (29 дек.).
Дод.: 1958 Красное знамя: листовка : бюл. див. № 2489; 1958–1960 Литературная
страница див. № 3173; 1960 Красное знамя : спец. вып. див. № 2497.
2493. Красное знамя [Текст] : орган партийн. ком., завкома профсоюза химиков,
завкома ЛКСМУ и дирекции Рубежан. химкомбината. – Рубежное, 1956–1960.
1956, № 1 (3295) (3 янв.) – 104 (2514) (29 дек.);
1957, № 2 (2516) (5 янв.) – 42, 44–104 (3487) (24 дек.);
1958, № 1 (3488) (1 янв.) – 10, 12–31, 33–40, 44–104 (3675) (27 дек.);
1959, № 1 (3677) (1 янв.) – 22, 24–60, 62–103 (3775) (27 дек.);
1960, № 1 (3776) (1 янв.) – 33, 35–103 (3928) (28 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Техническая страница див. № 5401.
2494. Красное знамя [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Большевик» Бородин. р-на Одес. обл. – [Николаевка], 1957–1960.
1957, № 6 (17 окт.) – 10 (25 дек.);
1958, № 12 (28 февр.) – 19 (15 авг.);
1959, № 15 (41) (18 сент.) – 17, 19 (45) (16 дек.);
1960, № 1 (47) (10 янв.) – 16, 19 (64) (25 нояб.).
2495. Красное знамя [Текст] : орган Старо-Крым. райкома КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся. – Старый Крым, 1956–1959.
1956, № 1 (1184) (1 янв.) – 59, 61–126 (1309) (29 дек.);
1957, № 1 (1310) (1 янв.) – 154 (1463) (29 дек.);
1958, № 1 (1464) (1 янв.) – 155 (1618) (28 дек.);
1959, № 1 (1619) (1 янв.) – 118 (1736) (4 окт.).
Дод.: 1958 Литературная страница див. № 3175.
Прим.: На № 118 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2496. Красное знамя [Текст] : орган Харьков. обкома. и горкома Коммунист.
партии Украины, облсовета и горсвета депутатаов трудящихся. – Харьков, 1956–1960.
1956, № 1 (4231) (1 янв.) – 259 (4489) (30 дек.);
1957, № 1 (4490) (1янв.) – 258 (4697) (31 дек.);
1958, № 1 (4698) (1 янв.) – 257 (4954) (31 дек.);
1959, № 1 (4955) (1 янв.) – 235, 237–252 (1606) (30 дек.);
1960, № 1 (1607) (1 янв.) – 26, 28–257 (5564) (31 дек.).
2497. Красное знамя [Текст] : спец. вып. : орган Евпатор. горкома и райкома
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Коммунист. партии Украины, горсовета и райсовета депутатов трудящихся Крым.
обл. – Евпатория, 1960.
1960, [б. N.] (26 марта).
2498. Красное Приморье [Текст] : орган Примор. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Запорож. обл. – Ногайск, 1956–1960. –
Газ. выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (1521) (1 янв.), 2, 4–19, 21, 23–87, 89–104 (1624) (27 дек.);
1957, № 1 (1625) (1 янв.) – 86, 88–104 (1727) (29 дек.);
1958, № 1 (1727) (1 янв.) – 114 (1841) (28 дек.);
1959, № 1 (1842) (1 янв.) – 30, 32–152 (1993) (29 дек.);
1960, № 1 (1994) (1 янв.) – 155 (2148) (31 дек.).
Дод.: 1958 Красное Приморье : спец. вып. див. № 2499; 1959, 1960 Комсомольская
страница див. № 2292; 1959 Литературная страница див. № 3176; 1960 Комсомольскомолодежная страница див. № 2299.
2499. Красное Приморье [Текст] : спец. вып. : орган Примор. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Запорож. обл. – Ногайск, 1958.
1958, № 4 (17 июля), 5 (21 июля).
2500. Красный партизан [Текст] : орган парторганизации совхоза «Красный
партизан» Нижне-Серогоз. р-на Херсон. обл. – [Вербы], 1960.
1960, № 1 (10 авг.) – 9 (30 дек.).
2501. Красный Перекоп [Текст] : орган Красноперекоп. райкома КП Украины
райсовета депутатов трудящихся. – Красноперекопск, 1956–1959. – Газ. выходит
три раза в неделю.
1956, № 1 (975) (1 янв.) – 14, 16–18, 20–104 (2107) (27 дек.);
1957, № 1 (2108) (1 янв.) – 104 (2215) (29 дек.); 1958, № 1
(2216) (1 янв.) – 155 (2370) (31 дек.); 1959, № 1 (2371) (1 янв.)
– 155 (2525) (29 дек.).
Дод.: 1958 Красный Перекоп : спец. вып. див. № 2502; 1959 Литературная
страница див. № 3177.
2502. Красный Перекоп [Текст] : спец. вып. : орган Красноперекоп. райкома КП
Украины и райсовета депутатов трудящихся. – Красноперекопск, 1958.
1958, [б. N.] (28 июля), [б. N.] (30 июля).
2503. Кременчугстрой [Текст] : орган парткома, объединен. постройкома и упр.
Кременчуггэсстроя. – Хрущев, 1956–1958, 1960.
1956, № 58 (136) (22 июля), 59 (137) (26 июля);
1957, № 1 (182) (1 янв.) – 6, 8–10, 12–31, 33–36, 38–76, 78–91, 94, 96, 98–102 (283)
(28 дек.); 1958, № 1 (284) (1 янв.) – 102 (385) (27
дек.);
1960, № 1 (490) (1 янв.) – 11, 14–16, 18–103 (592) (28 дек.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Литературная страница див. № 3178; 1957 Техническая
страница див. № 5402.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 2504.
2504. Кременчукбуд [Текст] : орган парткому, об’єдн. будівкому і упр.
Кременчукгесбуду. – Хрущов, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 50 (128) (24 черв.) – 74 (152) (16 верес.) орган парткому, будівкому
і буд.-монтаж. упр. «Кременчукгесбуд»; 1958 № 34 (317) (26 квіт.) – 1959 № 67 (452)
(19 серп.) орган парткому, об’єдн. будівкому і упр. буд-ва Кременчуц. ГЕС.
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1956, № 50–56, 60–71, 73–86, 88–102 (180) (23 груд.);
1957, № 2 (183) (4 січ.) – 10, 79, 80, 99 (280) (18 груд.);
1958, № 1 (284) (1 січ.) – 102 (385) (27 груд.);
1959, № 1 (386) (1 січ.) – 18, 20–102, 104 (489) (26 груд.);
1960, № 1 (490) (1 січ.) – 103 (592) (28 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3549.
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 2503.
2505. Кременчуцький машинобудівник [Текст] : орган парткому, завкому
профспілки та дирекції Кременчуц. з-ду шлях. машин ім. Сталіна. – Кременчук, 1960.
1960, № 1 (2 верес.) – 12, 14–18 (30 груд.).
2506. Кривбасівець [Текст] : орган парткому, рудкому профспілки та рудоупр.
ім. Орджонікідзе. – Кривий Ріг, 1956–1958,1960. – Газ. виходить чотири рази на міс.
1956, № 1 (7) (3 січ.) – 48, 50 (56) (30 груд.);
1957, № 1 (57) (6 січ.) – 50 (106) (30 груд.);
1958, № 1 (107) (5 січ.) – 48 (154) (23 груд.);
1960, № 1 (207) (5 січ.) – 51 (256) (27 груд.).
Дод.: 1956, 1957 Літературна сторінка див. № 3550; 1958 Технічна сторінка див.
5526.
2507. Криворізька зоря [Текст] : орган Криворіз. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Кривий Ріг, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1876) (1 січ.) – 87 (1962) (31 серп.) Сталінець. – Періодич.: 1956
1–87 газ. виходить тричі на міс.
1956, № 1–103, 105–139 (2014) (31 груд.);
1957, № 1 (2015) (4 січ.) – 154 (2168) (29 груд.);
1958, № 1 (2169) (1 січ.) – 9, 11–22, 24–154 (2322) (31 груд.);
1959, № 71 (2323) (19 черв.) – 74, 76–130, 132–139 (2461) (27 листоп.).
Дод.: 1956 Літературна сторінка див. № 3907.
Прим.: У 1959 р. на № 139 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2508. Криворізький будівельник [Текст] : орган партбюро, будівкому профспілки
та адмін. тресту «Криворізжитлобуд». – Кривий Ріг, 1960.
1960, № 1 (17 квіт.) – 10, 12–36 (18 груд.).
2509. Криворізький коксовик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та упр.
Криворіз. коксохім. з-ду. – Кривий Ріг, 1956, 1957. – Газ. виходить один раз на
тиждень.
1956, № 1 (17 серп.) – 19 (30 груд.);
1957, № 1 (20) (8 січ.) – 41 (60) (15 жовт.).
Дод.: 1957 Технічна сторінка див. № 5527.
2510. Кримська правда [Текст] : орган Крим. обкому і Сімфероп. міськкому
Комуніст. партії України, облради і міськради депутатів трудящих. – Сімферополь,
1959, 1960.
1959, № 245 (10934) (16 груд.) – 255 (10944) (30 груд.);
1960, № 1 (10945) (1 січ.) – 258 (11202) (30 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3551.
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 2513. Українською
мовою газета виходить з 16 грудня 1959 р. зі збереження нумерації російськомовного
видання. З 16 грудня 1959 р. у газету «Кримська правда» влилася газета «Радянський
Крим» див. № 5010.
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2511. Кримський комсомолець [Текст] : орган Крим. обкому ЛКСМ України. –
Сімферополь, 1960.
1960, № 1 (3374) (1 січ.) – 17, 19–92, 95, 101–106, 108, 112–115, 117–154, 156 (3579)
(30 груд.).
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 2515. Газета
продовжує валову нумерацію російськомовного видання.
2512. Крылья Украины [Текст] : орган политотд. укр. упр. ГВФ и территор. ком.
Союза авиаработников. – Киев, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (1979) (7 янв.) – 1957 № 96 (2169) (31 дек.) орган политотд. укр.
упр. ГВФ и республик. ком. Союза авиаработников.
1956, № 1–13, 15–29, 31–64, 66–89, 91–96 (2073) (30 дек.);
1957, № 1 (2074) (9 янв.) – 20, 24–55, 65–96;
1958, № 1 (2170) (7 янв.) – 95 (2265) (31 дек.);
1959, № 1 (2266) (7 янв.) – 102 (2365) (25 дек.);
1960, № 1 (2366) (1 янв.) – 100 (2465) (27 дек.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Техническая страница див. № 5403; 1957, 1959, 1960
Литературная страница див. № 3179.
2513. Крымская правда [Текст] : орган Крым. обкома и Симфероп. горкома
Коммунист. партии Украины, обл. и горсоветов депутатов трудящихся. –
Симферополь, 1956–1960.
1956, № 1 (9921) (1 янв.) – 256 (10176) (30 дек.);
1957, № 1 (10177) (1 янв.) – 257 (10433) (31 дек.);
1958, № 1 (10434) (1 янв.) – 256 (10689) (31 дек.);
1959, № 1 (10690) (1 янв.) – 173, 175–252 (10941) (26 дек.);
1960, № 1 (10945) (1 янв.) – 258 (11202) (30 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3180; 1957, 1959, 1960 Крымская
правда : спец. вып. див. № 2514.
Прим.: З 16 грудня 1959 р. газета паралельно виходить українською мовою див.
№ 2510.
2514. Крымская правда [Текст] : спец. вып. : орган Крым. обкома и Симфероп.
горкома Коммунист. партии Украины, обл. и гор. Советов депутатов трудящихся. –
Симферополь, 1957, 1959, 1960.
1957, № 1 (18 марта) – 9 (29 марта);
1959, № 3 (21 марта), 23, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39 (31 дек.);
1960, № 40 (9 янв.) – 43 (3 февр.).
2515. Крымский комсомолец [Текст] : орган Крым. обкома ЛКСМ Украины. –
Симферополь, 1956–1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (2802) (1 янв.) – 1958 № 146 (3259) (3 дек.) орган Крым. обкома
и Симфероп. горкома ЛКСМУ.
1956, № 1–20, 23–33, 35–126, 128, 130–156 (2957) (28 дек.);
1957, № 1 (2958) (1 янв.) – 156 (3113) (29 дек.);
1958, № 1 (3114) (1 янв.) – 156 (3269) (28 дек.);
1959, № 1 (3270) (1 янв.) – 154 (3423) (30 дек.);
1960, № 1 (3374) (1 янв.) – 156 (3579) (30 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3181.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою з 1 січня 1960 р. див. № 2511.
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2516. Кувынтул Адевэрулуй [Текст] : органул комитетулуй районал
ал ПК Украиней ши Советулуй районал Новоселица де депутаць ай
оаменилор мунчий режиуня Чернеуць. – Новоселиця, 1957–1960. –
Мова вид.: молдав. 1957, № 45 (1191) 92 июния) – 96, 99–105 (1251)
(29 дечемб.);
1958, № 1 (1252) (1 ян.) – 10 (1261) (24 ян.);
1959, № 21 (1424) (20 фебр.) – 151 (1554) (29 дечемб.);
1960, № 1 (1555) (1 ян.) – 115, 117–153 (1707) (29 дечемб.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] див. № 4434.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою «Слово правди» див. № 5150.

2517. Куйбишевець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Куйбишева Новомосков. р-ну Дніпропетр. обл. – Орлівщина, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 квіт.) – 3, 5, 7–9,15,16 (31 груд.);
1960, № 1 (17) (13 лют.) – 7, 9, 10, 13, 14 (30) (3 листоп.).
2518. Куйбишовець [Текст] : орган первин. парторганізації, правління колгоспу
ім. Куйбишева та Будо-Літків. сільради Лугин. р-ну Житомир. обл. – Будо-Літки,
1957, 1958.
1957, № 4 (8 жовт.);
1958, № 4 (9) (22 квіт.) – 9 (14) (11 груд.).
2519. Купищанський колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління
колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС і Купищан. сільради Коростен. р-ну [Житомир. обл.]. –
Купище, 1958–1960. – Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (1) (24 квіт.) – 6, 8, 9, 11 (11) (25 листоп.);
1959, № 1 (12) (13 лют.) – 4, 6 (17) (18 верес.);
1960, № 1 (19) (29 жовт.) – 4 (22) (16 груд.).
2520. Кураховская ГРЭС [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и упр.
ГРЭС.– Курахово, 1957–1960. – Выходит один раз в неделю.
1957, № 1 (20 авг.) – 8, 10–20 (31 дек.);
1958, № 2 (22) (14 янв.) – 29, 31–52 (72) (31 дек.);
1959, № 1 (73) (6 янв.) – 51 (123) (31 дек.);
1960, № 1 (124) (13 янв.) – 48 (170) (31 дек.).
2521. Курортная газета [Текст] : орган Крым. обл. и Ялтин. горкома КП Украины,
Крым. обл. и Ялтин. горсоветов депутатов трудящихся. – Ялта, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 66 (3677) (1 апр.) – 1959 № 193 (4573) (30 сент.) орган Ялтин.
горкома КП Украины и горсовета депутатов трудящихся.
1956, № 66–170, 173, 174, 176–193 (3804) (30 сент.);
1957, № 1 (3869) (1 янв.) – 257 (4125) (31 дек.);
1958, № 1 (4126) (1 янв.) – 121, 123–255 (4380) (31 дек.);
1959, № 1 (4381) 91 янв.) – 120, 122–124, 126–163, 166, 168–176, 178–190, 192, 193;
1960, № 1 (4638) (1 янв.) – 231, 133–235, 237–257 (4294) (30 дек.).
Дод.: 1956, 1959, 1960 Литературная страница див. № 3182; 1958, 1959 Комсомольская

страница див. № 2293; 1958 Курортная газета : спец. вып. див. № 2522.
2522. Курортная газета [Текст] : спец. вып. : орган Ялтин. горкома КП Украины
горсовета депутатов трудящихся. – Ялта, 1958.
1958, [б. N.] (9 дек.).
2523. Кутський перець [Текст] : щоміс. сатир. листок Кут. район. газ. «Наша
перемога». – Кути, 1956, 1957.
1956, № 1 (груд.);
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1957, № 4 (берез.), 5 (квіт.).
2524. Лампочка Ілліча [Текст] : орган парт. ком., завкому та дирекції Львів.
електроламп. з-ду. – Львів, 1956–1960.
1956, № 1 (19 лип.) – 16, 18–22 (29 груд.);
1957, № 1 (23) (10 січ.) – 41, 43–48 (70) (23 груд.);
1958, № 1 (71) (1 січ.) – 34, 36–51 (121) (31 груд.);
1959, № 1 (122) (8 січ.) – 32, 34, 37, 39–47, 49–52 (128) (31 груд.) (у вал. нумерації є
помилки);
1960, № 1 (129) (7 січ.) – 10, 12–51 (204) (30 груд.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 3552.
2525. Ленинец [Текст] : листовка : орган Зуйс. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Зуя, 1957.
1957, [б. N.] (30 сент.) – [б. N.] (5 жовт.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (янв.).
2526. Ленинец [Текст] : орган Зуйс. райкома Коммунист. партии Украины и
райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Зуя, 1956–1959.
1956, № 65 (1404) (16 авг.) – 104 (1443) (28 дек.);
1957, № 1 (1444) (1 янв.) – 104 (1548) (29 дек.);
1958, № 1 (1549) (1 янв.) – 52, 54–104 (1652) (28 дек.);
1959, № 1 (1653) (1 янв.) – 78 (1730) (27 сент.).
Дод.: 1957, 1958 Ленинец : листовка див. № 2525.
Прим.: На № 78 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2527. Ленинец [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты им.
Ленина. – Макеевка, 1956–1960.
1956, № 1 (69) (1 янв.) – 49 (117) (23 дек.);
1957, № 1 (118) (1 янв.) – 51 (168) (25 дек.);
1958, № 1 (169) (1 янв.) – 50 (211) (21 дек.);
1959, № 1 (212) (1 янв.) – 49 (260) (20 дек.);
1960, № 1 (261) (1 янв.) – 49 (309) (22 дек.).
Дод.: 1956 Ленинец : спец. вып. див. № 2545; 1956, 1957 Литературная страница
див. № 3184; 1958 Молодежная страница див. № 4228; 1958 Техническая страница
див. № 5405.
2528. Ленинец [Текст] : орган партийн. ком. и правления колхоза им. Ленина
Новоиванов. р-на. – Новоивановка, 1960.
1960, № 1 (20 мая) – 8 (30 дек.).
2529. Ленинец [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им. Ленина
Арцыз. р-на Одес. обл. – [Виноградовка], 1959.
1959, № 1 (16) (17 янв.) – 6, 11–12, 14, 15 (30) (17 сент.).
2530. Ленинец [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им. Ленина
Белгород-Днестров. р-на Одес. обл. – [Шабо], 1957–1960.
1957, № 12 (30 нояб.);
1958, № 16 (31 янв.) – 21, 23–26, 28–32, 34, 36 (21 окт.);
1959, № 55 (30 мая), 65–74 (20 дек.);
1960, № 75 (1 янв.) – 109 (23 дек.).
Прим.: У газеті тільки валова нумерація.
2531. Ленинец [Текст] : орган партийн. орг. и правления сельхозартели им.
Ленина Сарат. р-на Одес. обл. – [Надежда], 1959, 1960.
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1959, № 1 (27 февр.) – 2, 11 (17 авг.);
1960, № 2 (17) (23 янв.), 4–15 (30) (22 дек.).
2532. Ленинец [Текст] : орган партийн., профсоюз. и комсомол. орг. совхоза
«Водяное» [Каменско-Днепров. р-на Запорож. обл.]. – Водяное, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 дек.) – 2 (31 дек.) орган партийн., профорганизации и
дирекции совхоза «Водяное».
1957, № 1, 2;
1958, № 3 (17 янв.) – 18 (31 дек.);
1959, № 1 (19) (17 янв.) – 16 (34) (18 дек.);
1960, № 17 (35) (17 февр.), 2 (36) (2 марта) – 4, 6–14 (31 дек.).
2533. Ленинец [Текст] : орган партийн., профсоюз. и комсомол. орг. совхоза
«Троицкий» Беляев. р-на. – [Троицкое], 1960.
1960, № 1 (3) (15 янв.) – 4 (6) (19 апр.).
2534. Ленинец [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и дирекции Ордена
Ленина з-да им. Ленина. – Днепропетровск, 1956–1960. – Газ. выходит два раза в
неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (2926) (1 янв.) – 1960 № 41 (3171) (24 мая) газ. выходит один
раз в неделю.
1956, № 1–51 (2976) (22 дек.);
1957, № 1 (2977) (1 янв.) – 52 (3028) (31 дек.);
1958, № 1 (3029) (11 янв.) – 28, 30–50 (3078) (27 дек.);
1959, № 1 (3079) (1 янв.) – 52 (3130) (26 дек.);
1960, № 1 (3131) (1 янв.) – 41, 43–102 (3232) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1957 Ленинец : спец. вып. див. № 2544; 1956–1960 Литературная
страница див. № 3183; 1957, 1958 Техническая страница див. № 5404.
2535. Ленинец [Текст] : орган парткома и правления сельхозартели им. Ленина
Бахчисарайс. р-на. – Куйбышево, 1958–1960.
1958, № 1 (15 мая) – 7, 9–13, 15 (19 дек.);
1959, № 1 (16) (1 янв.) – 6, 8, 11, 12, 18, 21 (36) (27 дек.);
1960, № 6 (42) (17 июля).
2536. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. В. И.
Ленина Мелитоп. р-на Запорож. обл. – Мелитополь, 1959, 1960.
1959, № 1 (7 июня), 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 (31 дек.);
1960, № 1 (14) (7 янв.) – 16, 19, 20 (32) (9 дек.).
2537. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Ленина
Азов. р-на Крым. обл. – Азовское, 1958, 1959.
1958, № 1 (1) (1 мая) – 3, 5–7 (7) (31 окт.);
1959, № 2 (9) (10 февр.) – 6 (13) (16 мая).
2538. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Ленина
Нижегор. р-на Крым. обл. УССР. – Нижегорский, 1957, 1958.
1957, № 10 (10) (22 окт.), 11 (11) (7 нояб.);
1958, № 5 (17) (8 июля), 6 (18) (14 июля).
2539. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Ленина
[Октябр. р-на Крым. обл.]. – Пятихатка, 1957–1959.
1957, № 2 (2) (7 янв.) – 9, 11–13 (13) (17 окт.);
1958, № 1 (14) (2 янв.) – 4, 6, 7, 9–11 (24) (16 дек.);
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1959, № 1 (24) (14 янв.), 3 (26) (8 марта) (у нумерації є помилки).
2540. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Ленина с.
Броска Измаил. р-на. – Броска, 1960.
1960, № 2 (21) (22 марта) – 6, 11–18, 20, 21, 23–28 (47) (20 дек.).
2541. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Ленина
Сак. р-на Крым. обл. – Саки, 1959.
1959, № 1 (7 июля), 2 (31 июля);
1960, № 10 (14) (7 дек.).
2542. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Ленина
[Свердлов. р-на Луган. обл.]. – [Свердловск], 1959, 1960.
1959, № 1 (28 июля) – 4, 6–11 (25 дек.);
1960, № 1 (11) (26 янв.) – 3, 5–14 (21) (17 дек.)
2543. Ленинец [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им. Ленина
Судак. р-на Крым. обл. – Судак, 1959, 1960.
1959, № 4 (10) (27 июля), 5, 7 (13) (7 нояб.);
1960, № 1 (14) (17 марта), 3 (16) (22 апр.).
2544. Ленинец [Текст] : спец. вып. : орган ЗПК, завкома профсоюза и дирекции
Ордена Ленина з-да им. Ленина. – Днепропетровск, 1956, 1957.
1956, № 1 (21 апр.);
1957, № 1 (12 февр.).
2545. Ленинец [Текст] : спец. вып. : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
ш[ахты] им. Ленина. – Макеевка, 1956.
1956, [б. N.] (21 окт.) – [б. N.] (6 нояб.) [10 вип.].
2546. Ленинская заря [Текст] : орган первич. партийн. орг. и правления колхоза
«Победа» Бородин. р-на Одес. обл. – [Вознесенка Вторая], 1958–1960.
1958, № 2 (16 сент.);
1959, № 8 (15 мая), 15–17, 19, 20 (31 дек.);
1960, № 1 (21) (7 янв.) – 6, 8–13 (33) (7 нояб.).
2547. Ленинская правда [Текст] : листовка : орган Бахчисарайс. райкома
Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. –
Бахчисарай, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (10 янв.) – [б. N.] (9 окт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (19 марта).
2548. Ленинская правда [Текст] : орган Бахчисарайс. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Бахчисарай, 1956– 1960. –
Выходит три раза в неделю.
Назва: 1956 № 1 (1212) (1янв.) – 124 (1336) (30 нояб.) За сталинский урожай. –
Періодичн.: 1956 № 1–35 (1247) (22 апр.) выходит два раза в неделю.
1956, № 1–136 (1348) (28 дек.);
1957, № 1 (1349) (1 янв.) – 155 (1502) (29 дек.);
1958, № 1 (1503) (1 янв.) – 156 (1658) (30 дек.);
1959, № 1 (1659) (1 янв.) – 20, 22–156 (1814) (31 дек.);
1960, № 1 (1815) (1 янв.) – 120, 122–154 (1968) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Литературная страница див. № 3117, № 3185; 1958, 1959
Ленинская правда : листовка див. № 2547.
2549. Ленинская правда [Текст] : орган парткома и правления колхоза им.
Калинина Татарбунар. р-на Одес. обл. – [Желтый Яр], 1960.
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1960, № 1 (12 окт.).
2550. Ленинская правда [Текст] : орган парторганизации, правления колхоза
«Родина» Евгенов. сельсовета депутатов трудящихся Бородин. р-на Одес. обл. –
[Евгениевка], 1957–1960.
1957, № 24 (7 нояб.) – 27 (25 дек.);
1958, № 1 (28) (22 янв.) – 5, 7, 9, 12–14 (39) (5 авг.);
1959, № 11 (49) (5 сент.) – 15, 17, 18 (56) (21 дек.);
1960, № 3 (59) (14 янв.) – 11 (67) (1 мая).
2551. Ленинская правда [Текст] : орган Снежнян. райкома КПУ и райсовета
депутатов трудящихся Сталин. обл. – Снежное, 1956–1960. – Газ. выходит трижды в
неделю.
Назва: 1956 № 1 (2781) (1 янв.) – 95 (2875) (8 авг.) Стахановская вахта.
1956, № 1–156 (2936) (30 дек.);
1957, № 1 (2937) (1 янв.) – 64, 68–153 (3089) (29 дек.);
1958, № 1 (3090) (1 янв.) – 154 (3243) (28 дек.);
1959, № 1 (2344) (1 янв.) – 21, 23–33, 35–153 (3394) (29 дек.);
1960, № 1 (3395) (1 янв.) – 30, 32–155 (3549) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3186, № 3257.
2552. Ленински път [Текст] : орган Болградския райком на КП Украина и
райсовета на депутатите на трудещите се Одеска област. – Болград, 1957–1960. –
Выходит три раза в неделю. – Мова вид.: болгар.
1957, № 104 (1426) (1 сент.) – 120, 122, 125–131, 134–144, 147–152, 154–156 (1478)
(29 дек.);
1958, № 2 (1480) (3 янв.) – 18, 20–48, 50–52, 54–80, 82–153, 155, 156 (1634) (29 дек.);

1959, № 1 (1635) (1 янв.) – 40, 42–44, 46–89, 91–93, 95–153, 155 (1789) (29 дек.);
1960, № 1 (1791) (1 янв.) – 13, 15, 16, 18–75, 77–133, 135, 138–143, 145–155 (1945)
(29 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3187.
Прим.: Газета паралельно виходить російською мовою див. № 2559.
2553. Ленинский колхозник [Текст] : орган Ленин. райкома КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Ленино, 1956–1960. – Газ. выходит три
раза в неделю.
Місце вид.: 1956 № 16 (2021) (23 февр.) – 1957 № 46 (2153) (9 июня) Семь
Колодезей.
1956, № 16, 69–88, 90–103 (2107) (27 дек.);
1957, № 1 (2108) (1 янв.), 2, 4, 6–21, 23–82, 84–92, 94–104 (2221) (25 дек.);
1958, № 1-2 (2213) (1 янв.) – 9, 11–15, 17–25, 27–50, 52–57, 59–91, 93–103, 105, 107–
109, 111–120 (2331) (28 дек.);
1959, № 1 (2332) (1 янв.) – 32, 34–156 (2487) (29 дек.);
1960, № 1 (2488) (1 янв.) – 154 (2641) (29 дек.).
Дод.: 1957, 1958 Ленинский колхозник : спец. вып. див. № 2554; 1958–1960
Литературная страница див. № 3188.
Ленинский колхозник. – Семь Колодезей див. № 2553.
2554. Ленинский колхозник [Текст] : спец. вып. : орган Ленин. райкома КП
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Ленино, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (6 янв.), [б. N.] (14 окт.);
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1958, [б. N.] (10 мая).
2555. Ленинский призыв [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты им. Киселева треста «Чистяковантрацит». – Чистяково, 1957–1960.
1957, № 9 (19 марта), 10, 38–49 (25 дек.);
1958, № 1 (50) (1 янв.) – 11, 19, 26, 29, 44, 47–53 (102) (31 дек.);
1959, № 1 (103) (6 янв.) – 52 (154) (30 дек.);
1960, № 1 (155) (6 янв.) – 20, 22–46, 48–51 (205) (28 дек.).
2556. Ленинский призыв [Текст] : орган Рубежан. горкома Коммунист. партии
Украины и горсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Рубежное, 1956–1960. – Газ.
выходит трижды в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (6212) (1 янв.) – 1958 № 29 (6552) (7 марта) орган Рубежан.
горкома Коммунист. партии Украины и горсовета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
1956, № 1–62, 64–77, 79–156 (6367) (28 груд.);
1957, № 1 (6368) (1 янв.) – 156 (6523) (29 дек.);
1958, № 1 (6524) (1 янв.) – 5, 7–10, 12–38, 40–73, 75–86, 88–152, 154 (6676) (26 дек.);

1959, № 1 (6678) (1 янв.) – 64, 66–156 (6834) (30 дек.);
1960, № 1 (6835) (1 янв.) – 5, 7–43, 45–155 (6989) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3189.
2557. Ленинский путь [Текст] : листовка : орган Алуштин. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Алушта, 1959.
1959, [б. N.] (23 февр.).
2558. Ленинский путь [Текст] : орган Алуштин. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Алушта, 1956–1960.
1956, № 1 (1221) (1 янв.) – 66, 68–88, 91–156 (1376) (30 дек.);
1957, № 1 (1377) (1 янв.) – 128, 130–156 (1532) (29 дек.);
1958, № 1 (2639) (1 янв.) – 155 (2793) (31 дек.);
1959, № 1 (2794) (1 янв.) – 156 (2948) (29 дек.);
1960, № 1 (2949) (1 янв.) – 155 (3103) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3190; 1959 Ленинский путь :
листовка див. № 2557.
Прим.: У 1958–1960 рр. у валовій нумерації є помилки.
2559. Ленинский путь [Текст] : орган Болград. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Одес. обл. – Болград, 1956–1960. – Выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (1169) (1 янв.) – 84, 87–155 (1323) (30 дек.);
1957, № 1 (1324) (1 янв.) – 137, 139–144, 146–156 (1478) (29 дек.);
1958, № 1 (1479) (1 янв.) – 53, 55–156 (1634) (28 дек.);
1959, № 1 (1635) (1 янв.) – 44, 46–89, 91–156 (1790) (30 дек.);
1960, № 1 (1791) (1 янв.) – 65, 67–92, 94–126, 128–140, 142–155 (1945) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3191.
Прим.: З 1 вересня 1957 р. газета виходить двома мовами: російською і
болгарською див. № 2552.
2560. Ленинский путь [Текст] : орган Больше-Новоселков. райкома КП Украины
райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Большая Новоселка, 1956–1960. –
Выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (1213) (1 янв.) – 35, 37–104 (1316) (27 дек.);
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1957, № 1 (1317) (1 янв.), 6–104 (1420) (29 дек.);
1958, № 1 (1577) (1 янв.) – 156 (1732) (29 дек.);
1959, № 1 (1577) (1 янв.) – 156 (1732) (29 дек.);
1960, № 1 (1733) (1 янв.) – 156 (1888) (29 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3192.
2561. Ленинский путь [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты
«Центральная Боковская» треста «Боковоантрацит». – Боково-Антрацит, 1956, 1958–
1960.
1956, № 1 (64)(1 янв.) – 54, 57–70 (133) (31 дек.);
1958, № 1 (238) (2 янв.) – 36, 38–44, 46–70, 73, 74, 76–83, 85–99, 101–104 (341) (28 дек.);

1959, № 1 (342) (1 янв.) – 46, 48–77, 79–83, 85–104 (445) (30 дек.);
1960, № 1 (446) (6 янв.) – 24, 26–52 (497) (28 дек.).
2562. Ленинский путь [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им.
Куйбышева Липец. р-на. – Липцы, 1957.
Періодичн.: 1957 № 2 (8 марта) – 6 (21 мая) газ. выходит два раза в мес., 1957
8 (11 июня) газ. выходит три раза в мес.
1957, № 2, 4–6, 8, 9 (18 июня).
Прим.: Див. № 5553.
2563. Ленинский путь [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза
«Ленинский путь» Червон. р-на Сум. обл. – [Лужки], 1956–1960.
1956, № 1 (7 дек.) – 2 (20 дек.);
1957, № 3 (1 янв.) – 34 (25 дек.);
1958, № 2 (36) (10 янв.) – 16, 18, 19, 21–23 (57) (5 дек.);
1959, № 2 (58) (11 февр.) – 5, 7, 9, 10, 13–21 (78) (23 дек.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (79) (1 янв.) – 28 (106) (8 дек.).
2564. Ленинский путь [Текст] : орган партийн. орг., правления колхоза им. Карла
Маркса и сельсовета с. Залинейного Зачепилов. р-на Харьков. обл. – Залинейное,
1956–1959. – Газ. выходит два раза в мес.
Періодичн.: 1956 № 1 (17 дек.) – 1957 № 13 (7 нояб.) газ. выходит три раза в мес.
1956, № 1;
1957, № 2 (15 марта) – 13;
1958, № 1 (14) (27 февр.) – 12 (24) (16 дек.);
1959, № 1 (25) (27 февр.) – 3 (27) (5 июля).
2565. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Авангард» Мелитоп. р-на. – Мелитополь, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 нояб.) орган правления и партийн. орг. сельхозартели им.
Булганина; 1957 № 23 (31 окт.) – 1958 № 23 (23 дек.) орган партийн. орг. и правления
сельхозартели «Авангард» Мелитоп. р-на.
1956, № 1;
1957, № 2 (8 дек.) – 14, 16–19, 22, 23, 25–27 (31 дек.);
1958, № 1 (29) (17 янв.) – 18, 20–23;
1959, № 2–3 (24–25) (23 февр.), 4, 6, 7, 9–12, 14–22 (23 дек.);
1960, № 1 (11 янв.) – 17 (31 дек.).
2566. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Герои Сиваша» [Красноперекоп. р-на Крым. обл.]. – Ишунь, 1957, 1958.
1957, № 4 (16 окт.) – 7 (14 дек.);
1958, № 3 (10) (12 июля), 4, 6 (4 дек.).
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2567. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
В. И. Ленина Никопол. р-на. – Никополь, 1958–1960.
1958, № 1 (18 июня) – 12 (31 дек.);
1959, № 1 (13) (13 янв.) – 9, 11, 12, 16–24 (36) (30 дек.);
1960, № 1-2 (36) (23 янв.) – 24, 26–36 (72) (30 дек.)
2568. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
ХХ съезда КПСС Николаев. сельсовета Тельманов. р-на Сталин. обл. – Гранитное,
1958.
1958, № 1 (20) (10 янв.), 2–7, 8, 10–14 (33) (10 сент.).
Прим.: див. №. 1203.
2569. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Ленина Володар. р-на. – Пархомовка, 1957–1960.
1957, № 1 (16 апр.) – 3 (29 мая);
1958, № 1 (13) (25 янв.) – 6 (18) (29 июля);
1959, № 2 (22) 21 апр.);
1960, № 1 (23) (5 февр.) – 5 (27) (1 мая).
2570. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Ленина Зажиточ. сельсовета Тельман. р-на Сталин. обл. – Зажиточное, 1957–1960. –
Выходит два раза в мес.
Підзаг.: 1957 № 5 (3 апр.) – 1958 № 16 (14 сент.) орган парторганизации, правления
колхоза им. Ленина Зажиточ. сельсовета Примор. р-на.
1957, № 5–12 (17 сент.);
1958, № 13 (22 апр.) – 16;
1959, № 12 (45) (25 авг.), 14–19 (52) (22 дек.);
1960, № 1 (53) (8 янв.) – 21 (73) (23 дек.).
Прим.: У 1959 р. Приморський район ліквідовано.
2571. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Сталина (с. Орловка) Ямпол. р-на Сум. обл. – Орловка, 1957.
1957, № 6 (29 мая).
2572. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Крым» Джанкойс. р-на Крым. обл. – Медведевка, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 3 (28 июня) орган партийн. орг. и правления колхоза им. Молотова
Джанкойс. р-на Крым. обл.; № 4 (22 июля) орган партийн. орг. и правления колхоза
Медведевки Джанкойс. р-на Крым. обл.
1957, № 3–13 (31 дек.);
1958, № 1 (15 янв.) – 4 (17) (21 февр.).
2573. Ленинский путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Путь к коммунизму» Евпатор. р-на. – Евпатория, 1958, 1960.
1958, № 1 (6) (1 янв.) – 5 (10) (28 авг.);
1960, № 1 (22) (31 янв.) – 6, 7, 11 (31) (14 дек.).
2574. Ленинский путь [Текст] : орган первич. партийн. орг. и правления колхоза
им. Ленина с. Липецкого Котов. р-на Одес. обл. – Липецкое, 1957.
1957, № 1 (25 авг.).
2575. Ленинский путь [Текст] : орган Путивл. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Сум. обл. – Путивль, 1956–1960.
1956, № 1 (1179) (1 янв.) – 104 (1282) (23 дек.);
1957, № 1 (1283) (1 янв.) – 104 (1386) (29 дек.);
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1958, № 1 (1387) (1 янв.) – 94, 96–155 (1540) (28 дек.);
1959, № 1 (1541) (1 янв.) – 70, 72–156 (1696) (30 дек.);
1960, № 1 (1697) (1 янв.) – 156 (1852) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Литературная страница див. № 3193; 1960 Молодежная
страница див. № 4229.
2576. Ленинский путь [Текст] : орган Староверов. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Харьков. обл. – Староверовка, 1956–
1959. – Газ. выходит трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (2634) (1 янв.) – 1958 № 78 (2919) (25 сент.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–9, 11–104 (2734) (27 дек.);
1957, № 1 (2739) (1 янв.) – 104 (2841) (25 дек.);
1958, № 1 (2842) (1 янв.) – 114 (2955) (28 дек.);
1959, № 1 (2955) (1 янв.) – 68, 70–101 (3056) (26 авг.).
Дод.: 1958 Ленинский путь : спец. вып. див. № 2577.
Прим.: У 1959 р. на № 101 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2577. Ленинский путь [Текст] : спец. вып. : орган Староверов. райкома
Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Харьков. обл. –
Староверовка, 1958.
1958, № 1 (16 апр.).
2578. Ленинским путем [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Заря коммунизма» Енакиев. горисполкома Сталин. обл. – Малоорловка, 1957–1960.
1957, № 15 (12 нояб.);
1958, № 20 (23 янв.), 23–29 (5 июля);
1959, № 16 (47) (16 июня) – 25, 27–29, 32, 33 (64) (24 дек.);
1960, № 1 (65) (9 янв.) – 29 (93) (15 дек.).
2579. Ленинское знамя [Текст] : ежедн. газ. Киев. воен. округа. – Киев, 1956–
1960.
1956, № 1 (3342) (1 янв.) – 305 (3646) (30 дек.);
1957, № 1 (3647) (1 янв.) – 46, 48–305 (3951) (31 дек.);
1958, № 1 (3952) (1 янв.) – 306 (4257) (31 дек.);
1959, № 1 (4259) (3 янв.) – 307 (4564) (31 дек.);
1960, № 1 (4565) (1 янв.), 3–5, 7–119, 121–132, 134–307 (4469) (31 дек.).
Дод.: 1958 Страница сержанта див. № 5308; 1959, 1960 Литературная страница
див. № 3195; 1960 Военкор Ленинского знамени : ежемес. военкоров. страница : прил.
к газ. «Ленинское знамя» див. № 155.
2580. Ленинское знамя [Текст] : листовка : орган Сак. РК КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Саки, 1959.
1959, [б. N.] (13 марта) – [б. N.] (21 нояб.) [3 вип.].
2581. Ленинское знамя [Текст] : листовка-бюл. : орган Сак. РК КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Саки, 1958.
1958, [б. N.] (31 янв.) – [б. N.] (30 нояб.) [4 вип.].
2582. Ленинское знамя [Текст] : орган Знобь-Новгород. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Сум. обл. – Знобь-Новгородское,
1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1073) (1 янв.) – 88 (1160) (1 нояб.) Сталинский путь.
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1956, № 1–54, 56–104 (1186) (27 дек.);
1957, № 1 (1187) (1 янв.) – 104 (1290) (29 дек.);
1958, № 1 (1291) (1 янв.) – 114 (1404) (28 дек.);
1959, № 1 (1405) (1 янв.) – 16, 18–68, 70–153 (1557) (29 дек.);
1960, № 1 (1558) (1 янв.) – 152 (1800) (29 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3194.
2583. Ленинское знамя [Текст] : орган партбюро, рабкома и дирекции совхоза
«Лисичанський». – Лисичанск, 1959.
1959, № 1 (5 мая), 2, 12 (27 окт.).
2584. Ленинское знамя [Текст] : орган партийн. бюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты 1-2 «Красный Октябрь». – Енакиево, 1956, 1958–1960. – Выходит по
четвергам.
1956, № 1 (689) (1 янв.) – 52 (746) (20 дек.);
1958, № 1 (794) (1 янв.) – 3, 5–37, 39–49 (842) (27 дек.);
1959, № 1 (843) (3 янв.) – 51 (893) (26 дек.);
1960, № 1 (894) (7 янв.) – 10, 12–50 (943) (22 дек.).
2585. Ленинское знамя [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Знамя Ленина» Акимов. р-на Запорож. обл. – Акимовка, 1957–1960.
1957, № 1 (9 сент.) – 10 (19 дек.);
1958, № 2 (12) (31 янв.) – 3, 5–9, 12–16 (25) (26 дек.);
1959, № 1 (26) (1 янв.) – 19 (44) (31 дек.);
1960, № 1 (45) (14 янв.) – 2, 4–22 (66) (31 дек.).
2586. Ленинское знамя [Текст] : орган Приазов. РК КПУ и райсовета депутатов
трудящихся Запорож. обл. – Приазовское, 1956–1960. – Газ. выходит трижды в
неделю.
Назва: 1956, № 1 (3144) (1 янв.) – 104 (3247) (30 дек.). Сталинское знамя.
1956, № 1–4, 6–52, 54–56, 58–72, 75–104;
1957, № 1 (3248) (1 янв.) – 59, 61–64, 66–104 (3351) (29 дек.);
1958, № 1 (3352) (1 янв.) – 50, 52–61, 63–116 (3467) (28 дек.);
1959, № 1 (3468) (1 янв.) – 152 (3608) (29 дек.);
1960, № 1 (3609) (1 янв.) – 4, 6–118, 120–122, 124–154 (3768) (29 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3196.
2587. Ленинское знамя [Текст] : орган Сак. РК КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Крым. обл. – Саки, 1956–1960.
1956, № 1 (1874) (1 янв.) – 59, 61–67, 69–94, 96–104 (1977) (30 дек.);
1957, № 1 (1978) (1 янв.) – 121, 124–136 (2113) (29 дек.);
1958, № 1 (2114) (1 янв.) – 4, 6–156 (2269) (28 дек.);
1959, № 1 (2270) (1 янв.) – 64, 66–82, 84–156 (2425) (29 дек.);
1960, № 1 (2426) (1 янв.) – 61, 63–95, 97–156 (2581) (29 дек.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Литературная страница див. № 3197; 1958 Ленинское
знамя : листовка-бюл. див. № 2581; 1959 Ленинское знамя : листовка див. № 2580.
2588. Ленинское знамя [Текст] : орган Татарбунар. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Татарбунары, 1956–1960. –
Газ. выходит трижды в неделю.
Назва: 1956 № 1 (1029) (1 янв.) – 89 (1117) (4 нояб.) Знамя Советов.
1956, № 1, 3–40, 42–104 (1132) (27 дек.);
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1957, № 1 (1133) (1 янв.) – 105 (1237) (25 дек.);
1958, № 1 (1238) (1 янв.) – 55, 57–110, 112–116 (1351) (31 дек.);
1959, № 1 (1352) (4 янв.) – 22, 24–68, 71–93, 95–131, 134–139, 142–152 (1502) (29
дек.); 1960, № 1 (1503) (1 янв.) – 103, 105–116, 118, 120–127, 129–133, 135–154
(1656) (31 дек.). Дод.: 1956 Знамя Советов : листовка див. № 1218.
2589. Ленинское слово [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
Ордена Ленина шахты № 27 треста «Снежнянантрацит». – Новый Донбасс, 1956–
1960. – Газ. выходит еженедельно.
1956, № 1 (12 июля) – 20, 22–25 (25 дек.);
1957, № 1 (26) (1 янв.) – 22, 24–53 (78) (31 дек.);
1958, № 1 (79) (7 янв.) – 15, 17–51 (129) (23 дек.);
1959, № 1 (130) (1 янв.) – 23, 25–43, 45–52 (181) (31 дек.);
1960, № 1 (182) (6 янв.) – 29, 31–38 (219) (30 дек.).
2590. Ленінець [Текст] : бюл. – Василівка, 1957.
1957, № 1 (16 квіт.).
2591. Ленінець [Текст] : листівка : орган Нововодолаз. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Нова Водолага, 1956.
1956, [б. N.] (7 лют.), [б. N.] (15 берез.);
1958, [б. N.] (3 черв.).
2592. Ленінець [Текст] : листівка : орган Олес. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Олесько, 1959.
1959, [б. N.] (26 квіт.).
2593. Ленінець [Текст] : орган бюро парт. орг., шахткома профспілки та адмін.
шахти «Ново-Дружевська» тресту «Лисичанськвугілля». – Ново-Дружевка, 1957–
1960.
1957, № 1 (21 лют.) – 42 (24 груд.);
1958, № 1 (43) (1 січ.) – 48 (90) (30 груд.);
1959, № 1 (91) (8 січ.), 2, 5–44, 46, 47 (137) (25 груд.);
1960, № 1 (137) (1 січ.) – 20, 22–44 (180) (31 груд.).
2594. Ленінець [Текст] : орган Василів. РК КП України та райради депутатів
трудящих Запоріз. обл. – Василівка, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3586) (1 січ.) – 35, 38, 40–123 (3808) (30 груд.);
1957, № 1 (3809) (1 січ.) – 15, 17–39, 41–46, 48–154 (3952) (29 груд.);
1958, № 1 (3953) (1 січ.) – 154 (4206) (31 груд.);
1959, № 1 (4207) (1 січ.) – 153 (4360) (29 груд.);
1960, № 1 (4361) (1 січ.) – 154 (4514) (29 груд.).
Дод.: 1956–1958 Ленінець : спец. вип. на жнивах див. № 2677; 1956, 1958–1960
Літературна сторінка див. № 3553; 1957 Ленінець : бюл. див. № 2590; 1959
Комсомольська сторінка див. № 2324; 1959, 1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка
див. № 2389.
2595. Ленінець [Текст] : орган Васильків. райкому Комуніст. партії України і
район. Ради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Васильківка, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1917) (1 січ.) – 104 (2020) (27 груд.);
1957, № 1 (2021) (1 січ.) – 104 (2124) (29 груд.);
1958, № 1 (2125) (1 січ.) – 42, 45–52, 55–153 (2277) (28 груд.);
1959, № 1 (2278) (1 січ.) – 45, 47–80, 82–105, 108, 110–123, 125–152 (2429) (29 груд.);
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1960, № 1 (2430) (1 січ.) – 64, 67–154 (2581) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3554.
2596. Ленінець [Текст] : орган Нововодолаз. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Нова Водолага, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3002) (1 січ.) – 42, 44–52, 54–104 (3105) (27 груд.);
1957, № 2 (3107) (4 січ.) – 48, 50–104 (3209) (29 груд.);
1958, № 1 (3210) (1 січ.) – 151 (3360) (28 груд.);
1959, № 1 (3361) (1 січ.) – 20, 22–152 (3512) (29 груд.);
1960, № 1 (3513) (1 січ.) – 154 (3669) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Ленінець : листівка див. № 2591; 1958 Літературна сторінка див.
3556.
2597. Ленінець [Текст] : орган Новомиргород. РК КП України та райради
депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Новомиргород, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2889) (1 січ.) – 61 (2949) (29 лип.) За соціалістичну перебудову. –

Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (3095) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–68, 70–90, 92–105 (2993) (30 груд.);
1957, № 1 (2994) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (3096) (1 січ.) – 154 (3249) (28 груд.);
1959, № 1 (3250) (1 січ.) – 153 (3402) (30 груд.);
1960, № 1 (3403) (1 січ.) – 155 (3557) (29 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3557.
2598. Ленінець [Текст] : орган Олес. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Львів. обл. – Олесько, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1265) (1 січ.) – 72 (1336) (6 верес.) Сталінець.
1956, № 1–53, 62–104 (1368) (27 груд.);
1957, № 1 (1369) (1 січ.) – 47, 49–105 (1473) (29 груд.);
1958, № 1 (1474) (1 січ.) – 121 (1589) (28 груд.);
1959, № 1 (1590) (1 січ.) – 107, 109–155 (1754) (29 груд.);
1960, № 1 (1755) (1 січ.) – 154 (1907) (29 груд.).
Дод.: 1956 Сталінець : спец. вип. див. № 5277; 1958, 1959 Ленінець : спец. вип. див.
№ 2678; 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3558; 1959 Ленінець : листівка див.
№ 2592.
2599. Ленінець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг., правління колгоспу ім.
Леніна та виконкому Верхнє-Терсян. сільради Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. – Верхня
Терса, 1958–1960.
1958, № 1 (21 лип.) – 15 (20 груд.);
1959, № 1 (16) (1 січ.) – 11, 13, 15–21 (36) (24 груд.);
1960, № 1 (37) (9 січ.) – 25 (61) (21 груд.).
2600. Ленінець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна Горностаїв. р-ну. – Горностаївка, 1957–1960.
1957, № 1 (15 січ.) – 4 (19 черв.);
1958, № 9 (14 берез.), 12 (29 серп.);
1959, № 8 (23) (21 жовт.) – 10 (25) (30 груд.);
1960, № 1 (26) (9 лют.), 6, 8 (33) (3 груд.).
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2601. Ленінець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна Новомиколаїв. р-ну Запоріз. обл. – Софіївка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 квіт.) – 11 (30 серп.);
1958, № 1 (12) (17 січ.) – 15, 17, 18 (29) (30 груд.);
1959, № 1 (30) (31 січ.) – 6 (32) (18 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (32) (1 січ.), 3–13 (44) (3 груд.).
2602. Ленінець [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Триліський» Фастів. р-ну. – Триліси, 1960.
1960, № 1 (21 лип.) – 9, 11 (30 груд.).
2603. Ленінець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна Комишеват. р-ну Запоріз. обл. – Комишуваха, 1957–1960.
1957, № 6 (1 січ.) – 7, 9–11, 14–35 (25 груд.);
1958, № 1 (36) (27 лют.) – 17 (31 груд.) (вал. нумерація частково відсутня);
1959, № 1 (1 берез.) – 20 (37) (31 груд.) (вал. нумерація частково відсутня);
1960, № 1 (38) (7 січ.) – 15, 17, 18 (55) (24 листоп.).
2604. Ленінець [Текст] : орган парт., комсомол. орг., правління колгоспу ім.
Леніна та Ясенів. сільради депутатів трудящих Золочів. р-ну Львів. обл. – Ясенівці,
1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 3 (9) (1 трав.) – 1960 № 1 (21) (1 січ.) орган парт., комсомол. орг.,
правління колгоспу ім. Леніна та Червонен. сільради депутатів трудящих Золочів. р-ну
Львів. обл.
1959, № 3–6, 8–13–14 (19–20) (12 груд.);
1960, № 1, 3–7, 9–14 (34) (22 груд.).
2605. Ленінець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна Драбів. р-ну Черкас. обл. – [Демки], 1959, 1960.
1959, № 6 (31 трав.) – 16 (28 груд.);
1960, № 1 (17) (19 січ.) – 9, 11–16 (32) (24 листоп.).
2606. Ленінець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна Троїц. р-ну Луган. обл. – Тарасівка, 1958–1960.
1958, № 1 (2 верес.) – 3, 6, 7 (14 груд.);
1959, № 1 (9) (25 січ.) – 4, 6, 7, 12–14 (22) (25 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (24) (19 січ.) – 6, 9–13 (36) (9 груд.).
2607. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Здобуток Жовтня»
Коломац. р-ну Харків. обл. – [Коломак], 1957–1959. – Газ. виходить тричі на міс.
1957, № 1 (15 лют.) – 27, 29–30 (26 груд.);
1958, № 1 (31) (4 січ.) – 28 (57) (13 груд.);
1959, № 1 (58) (7 лют.) – 12 (69) (15 серп.).
2608. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна Адамів.
сільради Іванів. р-ну. – Адамівка, 1958. – Виходить двічі на міс.
1958, № 6 (19 листоп.).
2609. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Голопристан. р-ну Херсон. обл. – [Чулаківка], 1958–1960.
1958, № 4 (5 квіт.), 9–11 (20 лип.);
1959, № 14 (33) (4 жовт.) – 17 (36) (17 груд.);
1960, № 1 (37) (1 січ.) – 2, 4, 5 (41) (18 груд.).
2610. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна Заліщиц.
р-ну. – [Кошилівці], 1959.
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1959, № 2 (5 черв.) – 4 (29 лип.).
2611. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна Клеван.
р-ну Ровен. обл. – Клевань, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (15 січ.) – 1958 № 10 (31) (22 лип.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Леніна Деражнян. р-ну Ровен. обл.
1957, № 2, 12, 14, 16, 20, 21 (30 верес.);
1958, № 1 (22) (1 січ.) – 2, 6, 9, 10;
1959, № 5 (42) (15 жовт.) – 6 (43) (7 листоп.);
1960, № 1 (44) (1 січ.) – 2 (45) (9 лют.).
Прим.: У січні 1959 р. Деражнянський район ліквідовано.
2612. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Котельва Котелев. р-ну Полтав. обл. – Котельва, 1957–1960.
1957, № 1 (30 січ.) – 10, 12–14, 16–32 (23 груд.); 1958, № 1 (33)
(4 берез.) – 3, 6–11, 13–15 (47) (5 груд.); 1959, № 1 (49) (1 січ.)
– 6, 8–15 (63) (7 листоп.); 1960, № 1 (64) (1 січ.) – 10 (73) (7
листоп.).
2613. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна НовоВоронцов. р-ну. – [Нововоронцовка], 1957.
1957, № 3 (18 січ.) – 8 (13 серп.).
2614. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Прогрес» Кегичів.
р-ну Харків. обл. – [Кегичівка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 лют.) – 28 (18 груд.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Хрущова Кегичів. р-ну Харків. обл.
1957, № 1–28;
1958, № 1 (29) (16 січ.) – 18 (45) (6 листоп.);
1959, № 1 (46) (26 січ.) – 15 (60) (12 груд.);
1960, № 1 (61) (11 січ.) – 22 (86) (22 груд.).
2615. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Червоний прапор»
Липец. р-ну. – Липці, 1957–1959. – Виходить тричі на міс.
Назва: 1957 № 1 (3 берез.) – 9 (5 лип.) Червоний прапор.
1957, № 1–10, 12, 13, 15–19 (25 груд.);
1958, № 1 (20) (15 січ.) – 2, 4, 5, 11, 14 (33) (7 листоп.);
1959, № 1 (36) (22 квіт.).
2616. Ленінець [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Леніна та виконкому
сільради с. Сербичани. – Сербичани, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 лют.), 6, 7, 9–15, 17 (10 груд.);
1958, № 1 (18) (18 січ.) – 2, 4 (21) (22 серп.).
2617. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. правління колгоспу «Здобуток Жовтня»
Краснокут. р-ну. – [Покровка], 1959.
1959, № 1 (1) (1 жовт.).
2618. Ленінець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна Обазів.
сільради Полтав. обл. – [Абазівка], 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (7 квіт.) – 13 (4 серп.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Леніна та виконкому Кіров. сільради, Полтав. р-ну.
1959, № 1–26 (16 груд.);
1960, № 1 (27) (1 січ.) – 4, 6–14, 16–34 (60) (26 груд.).
2619. Ленінець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна Скалат.
р-ну. – Скалат, 1957–1960.
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1957, № 5 (8 берез.) – 13 (31 груд.);
1958, № 1 (14) (20 лют.) – 8 (21) (1 серп.);
1959, № 1 (20) (25 лют.) – 3, 5, 6 (24) (28 жовт.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (25) (14 черв.).
2620. Ленінець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна та
виконкому Червонослобід. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. –
Змагайлівка; Червона Слобода 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 6 (21) (12 квіт.) – 16 (31) (30 верес.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Леніна та виконкому Змагайлів. сільради депутатів трудящих Черкас. рну Черкас. обл.
1958, № 6, 8–14, 16;
1959, № 12 (49) (7 верес.) – 21 (58) (19 груд.);
1960, № 1 (84) (14 січ.) – 21, 23–28 (83) (23 груд.) (у вал. нумерації є помилки.). 2621.
Ленінець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна та сільради с.
Домантова Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – Домантове, 1959, 1960. –
Виходить двічі на міс.
1959, № 4 (26) (9 лип.) – 5 (27) (30 лип.);
1960, № 1 (28) (12 січ.) – 8 (35) (28 листоп.).
2622. Ленінець [Текст] : орган парт. орг., сільради та правління колгоспу ім.
Леніна с. Висоцьк Дубровиц. р-ну Ровен. обл. – Висоцьк, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (1 трав.) – 10, 12, 13, 20 (14) (20 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (15) (1 січ.) – 7, 9, 10 (27) (5 верес.) (у нумерації є помилки).
2623. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна
Здолбунів. р-ну Ровен. обл. – [Миротин], 1958, 1959. – Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (10 груд.);
1959, № 1 (2) (28 трав.), 3 (4) (21 лип.).
2624. Ленінець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Пам’ять Леніна»
Буки Маньків. р-ну Черкас. обл. – Буки, 1958–1960. – Виходить двічі на міс.
1958, № 4 (22) (22 квіт.), 9 (27) (19 серп.); 1959, № 11 (43) (13 черв.), 13, 14, 17,
19 (51) (23 жовт.);
1960, № 1 (53) (22 лют.), 3–5, 9, 10, 12, 13, 15, 16 (68) (24 груд.).
Прим.: До 1959 р. село належало до Букського району. У листопаді 1959 р. район
ліквідовано.
2625. Ленінець [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Ульянов. цукрокомбінату
Кіровоград. обл. – Ульяновка, 1957, 1958, 1960.
1957, № 13 (28 верес.) – 16 (28 листоп.);
1958, № 1 (17) (28 січ.), 3, 5–8, 9, 11–16, 18, 19, 21–23 (39) (31 груд.);
1960, № 1 (64) (15 січ.) – 22 (85) (31 груд.).
2626. Ленінець [Текст] : орган партбюро, дирекції та робіткому Петрів. Ордена
Леніна МТС Сиваш. р-ну Херсон. обл. – [Петрівка], 1957.
1957, № 1 (1 серп.), 4 (15 верес.).
2627. Ленінець [Текст] : орган парткому і правління колгоспу ім. Леніна Чернігів.
р-ну Запоріз. обл. – Новомихайлівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (6 черв.) – 17 (23 груд.);
1960, № 1 (18) (17 січ.) – 12, 14–22 (39) (30 груд.).
2628. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Леніна Синів.
сільради Л[ипово]-Долин. р-ну Сум. обл. – [Синівка], 1959, 1960.
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1959, № 1 (14) (19 лют.) – 3 (15) (8 квіт.);
1960, № 1 (19) (3 лют.) – 5, 7, 9 (26) (20 жовт.).
2629. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Леніна та
сільради с. Яруги Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Яруга, 1959, 1960.
1959, № 1 (30 верес.) – 5 (31 груд.);
1960, № 1 (6) (23 січ.) – 17 (22) (17 груд.).
2630. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Дзержинського та Компаніїв. сільради Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл. –
Компаніївка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (25 січ.) – 11 (15 трав.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Маленкова та Компаніїв. сільради Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл.
1957, № 2–4, 11, 22, 24, 25 (22 груд.);
1958, № 1 (26) (9 січ.) – 15 (40) (29 листоп.);
1959, № 1 (41) (1 січ.) – 15 (55) (25 груд.);
1960, № 1 (56) (1 січ.) – 9 (64) (7 листоп.).
2631. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Апостолів. р-ну. – Апостолове, 1957–1960.
1957, № 12 (5 трав.) – 14, 17–23, 25–35 (25 груд.);
1958, № 1 (36) (5 січ.) – 20, 22, 25–34 (69) (5 груд.);
1959, № 1 (71) (1 січ.) – 12, 14–24, 26–28, 31–36 (106) (15 груд.);
1960, № 1 (107) (1 січ.) – 8, 10–21, 23–36 (142) (15 груд.).
2632. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Балт. р-ну Одес. обл. – [Піщана], 1957–1960.
1957, № 1 (20 лип.) – 16 (19 груд.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 6, 8–34 (50) (20 груд.);
1959, № 1 (51) (1 січ.) – 14, 16–19, 21–23, 25–32 (82) (29 груд.);
1960, № 1 (83) (14 січ.) – 33 (122) (22 груд.).
2633. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Великотокмац. р-ну. – Кохане, 1957–1960.
1957, № 1 (13 верес.) – 3, 5–8, 10–12 (31 груд.);
1958, № 1 (13) (16 січ.) – 4, 6–8, 10–19, 21–25, 27–32 (44) (31 груд.);
1959, № 1 (45) (9 січ.) – 2, 4–31, 33, 35, 36 (80) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (81) (12 січ.) – 34 (114) (31 груд.).
2634. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Іванів. р-ну Одес. обл. – [Северинівка], 1957, 1959,1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 трав.) – 7 (17 груд.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Леніна Адамів. сільради Іванів. р-ну.
1957, № 1–7;
1959, № 1 (9) (14 черв.) – 9 (17) (23 груд.);
1960, № 1 (18) (13 січ.) – 3, 5–7, 9 (26) (15 жовт.).
2635. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
[Новобуз. р-ну Миколаїв. обл.]. – [Новий Буг], 1960.
1960, № 1(1) (21 квіт.) – 6 (6) (17 серп.).
2636. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Голосків Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. – Голосків, 1956–1960.
1956, № 2 (15 груд.);
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1957, № 2 (5) (16 січ.) – 4, 6–9, 11–17 (20) (23 груд.);
1958, № 1 (27) (22 лют.), 3–9, 30–31 (56) (26 груд.);
1959, № 1 (57) (12 січ.) – 23 (79) (31 груд.);
1960, № 1 (80) (14 січ.) – 9, 11–20 (100) (31 груд.).
2637. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Ківшовата Таращан. р-ну Київ. обл. – Ківшовата, 1959, 1960.
1959, № 1 (16 лют.) – 6, 8–21 (25 листоп.);
1960, № 1 (21) (30 січ.) – 24 (44) (24 груд.).
2638. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Старовижів. р-ну. – Стара Вижівка, 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (3 берез.) – 7 (7 листоп.);
1958, № 1 (8) (23 лют.) – 4 (11) (24 черв.);
1960, № 1 (17) (3 лют.), 2 (18) (12 берез.).
2639. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. 1 Травня с.
Насташка Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Насташка, 1957–1960.
Назва: 1957 № 5 (30 квіт.) – 11 (28 черв.) Молотовець. – Підзаг.: 1957 № 5–17 (20
верес.) орган парторганізації і правління колгоспу ім. Молотова с. Насташка
Рокитнян. р-ну Київ. обл.
1957, № 5–11 (28 черв.)–22 (25 груд.);
1958, № 1 (23) (1 січ.) – 23 (45) (19 груд.);
1959, № 1 (46) (1 січ.) – 23 (68) (21 груд.);
1960, № 1 (69) (5 січ.) – 15, 19, 21–24 (93) (10 груд.) (у нумерації є помилки).
2640. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Свердлова
с. Іванова Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Іванів, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 3 (18) (28 берез.) – 16 (31) (23 груд.) орган парторганізації і
правління колгоспу «40-річчя Жовтня» с. Іванова Калинів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 3, 4, 6, 8–16;
1959, № 1 (32) (22 січ.) – 9, 11–21 (52) (28 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (54) (30 січ.) – 6, 8–20 (71) (30 груд.) (у нумерації є помилки).
2641. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Червоний
пахар» с. Перемоги Баришів. р-ну Київ. обл. – Перемога, 1956–1960.
1956, № 1 (15 груд.);
1957, № 3 (1 берез.) – 5, 7–10 (23 верес.);
1958, № 1 (11) (15 січ.), 2, 4–7, 9–17 (21) (26 листоп.);
1959, № 1 (22) (3 січ.) – 9 (36) (2 верес.);
1960, № 3 (40) (16 берез.) – 7, 9 (46) (17 груд.).
2642. Ленінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Шлях до
комунізму» Бороків. сільради Верхньодніпров. р-ну. – Вільні Хутори, 1958, 1959.
1958, № 1 (12 лип.);
1959, № 1 (2) (25 лют.) – 6 (8) (31 груд.).
2643. Ленінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна
Пархомівки Володар. р-ну Київ. обл. – Пархомівка, 1959, 1960.
1959, № 22 (7 листоп.); 1960, № 1 (24) (1 січ.) – 12 (35) (14 груд.).
2644. Ленінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна
сільради с. Підлуби Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Підлуби, 1957–1960.
1957, № 20 (24 верес.) – 25 (13 груд.);
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1958, № 1 (26) (3 січ.) – 13, 15–19 (44) (7 груд.);
1959, № 1 (45) (9 січ.) – 4, 6–13, 15, 17–19,21 (65) (19 груд.);
1960, № 1 (66) (6 січ.) – 5, 7–23 (88) (20 груд.).
2645. Ленінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та
Заріцьк. сільради депутатів трудящих [Іршав. р-ну Закарпат. обл.]. – Заріччя, 1958–
1960.
1958, № 4 (10 берез.) – 5 (14 квіт.);
1959, № 6 (20) (23 трав.) – 12 (26) (30 листоп.);
1960, № 1 (27) (19 січ.) – 4, 6–21 (47) (31 груд.).
2646. Ленінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та
Ленін. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Ленінське, 1957–1960.
1957, № 1 (10 берез.) – 28 (31 груд.);
1958, № 1 (29) (21 лют.), 5, 7–10, 12, 13, 15, 17 (45) (11 жовт.);
1959, № 12 (62) (10 черв.) – 27 (77) (31 груд.);
1960, № 1 (78) (16 січ.) – 29 (106) (27 груд.).
2647. Ленінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та
сільради с. Горностайполя Чорнобил. р-ну Київ. обл. – Горностайпіль, 1959, 1960.
1959, № 1 (10 квіт.) – 7, 9, 12 (21 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 5 (13) (15 січ.), 6, 9–15 (27) (2 груд.) (у нумерації є помилки).
2648. Ленінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та
сільради с. Чапаєвки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Чапаєвка, 1957–1960.
1957, № 1 (27 берез.), 3–13, 15–21 (30 груд.);
1958, № 1 (22) (20 січ.) – 16 (36) (14 листоп.);
1959, № 2 (40) (4 берез.) – 3, 5–11, 13, 14 (52) (13 груд.);
1960, № 1 (54) (13 січ.) – 3, 5–19 (72) (21 листоп.).
2649. Ленінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Радянська
Україна» та Великообзир. сільради депутатів трудящих Камінь-Кашир. р-ну. –
Великий Обзир, 1958. – Газ. виходить тричі на міс. 1958, № 2 (1 трав.) – 4, 5–8 (30
серп.).
2650. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Ленінська
«Искра» с. Мазінки Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Мазінки, 1958.
1958, № 14 (32) (9 черв.) – 16, 18 (36) (26 верес.).
2651. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Авангард»
Червоноарм. р-ну Запоріз. обл. – Червоноармійське, 1958–1960.
1958, № 1 (1 січ.) – 9, 11–22 (4 груд.);
1959, № 1 (21) (6 січ.) – 4, 6–15 (35) (31 груд.);
1960, № 2 (37) (23 берез.) – 8 (43) (4 листоп.).
2652. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Куйбишева

Яришівки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Яришівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (3 черв.) – 21 (26 груд.); 1960, № 1 (22) (9 січ.) – 32
(53) (27 груд.).
2653. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Бородян. р-ну Київ. обл. – [Бородянка], 1958–1960.
1958, № 6 (18) (9 лип.), 8 (20) (14 серп.);
1959, № 15 (37) (7 листоп.) – 17, 18 (40) (19 груд.);
1960, № 1 (41) (16 січ.) – 3, 5–16, 18–23 (63) (30 листоп.).
2654. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
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В-Тарасів. сільради [Томаків. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Вищетарасівка, 1957–1960.
1957, № 5 (28 лют.) – 20, 22–34 (20 груд.); 1958, № 1 (1 січ.) – 22 (56) (20 груд.);
1959, № 1 (57) (13 січ.) – 19 (75) (22 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (76) (1січ.) – 33 (108) (26 груд.).
2655. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Любомл. р-ну. – Любомль, 1957–1960.
1957, № 1 (20 січ.) – 5, 7, 9, 11–14 (25 груд.);
1958, № 1 (15) (25 січ.), 3–10 (24) (7 листоп.);
1959, № 1 (25) (1 січ.) – 7 (31) (22 груд.);
1960, № 1 (32) (1 трав.) – 12 (43) (15 груд.).
2656. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Оріхів. р-ну Запоріз. обл. – Новоіванівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (23 берез.) – 9 (25 листоп.);
1959, № 1 (10) (17 січ.) – 10 (19) (7 листоп.).
2657. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Вороньків Бориспіл. р-ну Київ. обл. – Вороньків, 1959, 1960.
1959, № 1 (6 серп.), 3, 5–10 (30 груд.); 1960, № 1 (11) (18 січ.) –
12, 14–21 (31) (3 груд.).
2658. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Тягун Іллінец. р-ну Вінниц. обл. – Тягун, 1959, 1960.
1959, № 1 (20 серп.) – 7 (20 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (8) (8 січ.) – 10, 12, 13, 15–21, 41 (21) (6 серп.) (у нумерації є помилки).
2659. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Феневичі Іванків. р-ну Київ. обл. – Феневичі, 1958–1960.
1958, № 1(1) (17 жовт.), 2 (7 листоп.); 1959, № 1 (3) (6 лют.)
– 4, 6, 7 (9) (30 груд.);
1960, № 2 (11) (27 лют.) – 10, 12, 14, 15 (24) (17 груд.).
2660. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Цекинівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Цекинівка, 1957–1960.
1957, № 4 (28 верес.) – 7 (26 груд.);
1958, № 1 (8) (5 лют.), 3–13 (19) (29 груд.);
1959, № 1 (20) (30 січ.) – 10 (29) (30 груд.);
1960, № 1 (30) (30 січ.) – 14 (42) (29 груд.).
2661. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Сватів. р-ну. – Нижня Дуванка, 1957–1960.
1957, № 8 (16 верес.), 11 (14 груд.);
1958, № 1 (12) (22 січ.), 2, 7, 8 (19) (9 серп.);
1959, № 1 (21) (7 лют.), 4, 6–11 (32) (7 листоп.);
1960, № 1 (33) (5 січ.) – 11 (43) (9 груд.).
2662. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
Ходорів. р-ну Львів. обл. – Заріччя, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (31 серп.) – 1959 № 2 (5) (7 листоп.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Леніна Ходорів. р-ну Дрогобиц. обл.
1958, № 1, 2 (25 жовт.);
1959, № 1 (3) (20 берез.) – 3 (6) (31 груд.);
1960, № 1 (7) (23 лют.), 2 (8) (5 квіт.).
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2663. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 31 річниці
Жовтня [Перечин. р-ну Закарпат. обл.]. – Дубриничі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (17 лют.) орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та
Дубриниц. сільради; 1957 № 14 (15 серп.) – 1959 № 12 (44) (7 листоп.) орган
парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та Дубриниц. сільради депутатів
трудящих Перечин. р-ну.
1957, № 2, 14–17 (7 листоп.);
1958, № 1 (18) (2 лют.) – 15 (32) (10 груд.);
1959, № 1 (33) (1 січ.) – 12;
1960, № 1 (45) (19 лют.) – 7 (51) (30 жовт.).
2664. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Радянська
Україна» Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Іллінці; Павлівка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 квіт.), 2 (21 квіт.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Молотова с. Павлівки; 1957 № 3 (1трав.) – 7 (6 лип.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Молотова Іллін. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–5, 7–17 (28 груд.);
1958, № 1(18) (18 січ.) – 20 (37) (30 груд.);
1959, № 1 (20) (20 січ.) – 5, 7 (45) (16 черв.) (у вал. нумерації є помилки).
2665. Ленінець [Текст] : орган парторганізації та правління Кулябів. колгоспу
«Червоний прапор» Яготин. р-ну. – Кулябівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (24 берез.), 3–14 (31 груд.);
1960, № 1 (15) (23 груд.) – 4 (18) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
2666. Ленінець [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Песець Новоушиц. р-ну. – Песець, 1957–1960.
1957, № 1 (2 лют.) – 13 (8 груд.); 1958, № 1 (14)
(27 лют.) – 19 (32) (31 груд.); 1959, № 1 (33) (14
січ.) – 22 (54) (29 груд.); 1960, № 1 (55) (14 січ.)
– 15 (69) (25 груд.).
2667. Ленінець [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу «Шлях
Леніна» с. Лип’янки Шполян. р-ну. – Лип’янка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (27 серп.) – 1959 № 10 (18) (31 жовт.) орган первин. парт. орг.
правління колгоспу ім. Леніна с. Лип’янки, Златопіл. р-ну.
1957, № 1–4 (22 листоп.); 1958, № 1 (26 квіт.), 3 (18 серп.)
(вал. нумерація відсутня); 1959, № 6 (14) (11 черв.), 8–10;
1960, № 1 (9 берез.) – 3 (12 верес.) (вал. нумерація частково відсутня).
Прим.: У листопаді 1959 р. Златопільський район ліквідовано.
2668. Ленінець [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
та Пісків. сільради депутатів трудящих Горохів. р-ну Волин. обл. – Піски, 1957–1960.

Підзаг.: 1957 № 1 (13 січ.) – 1959 № 9 (43) (31 серп.) орган первин. парторганізації
правління колгоспу ім. Леніна та Пісків. сільради депутатів трудящих Берестечків. рну Волин. обл.
1957, № 1–24 (25 груд.);
1958, № 1 (24) (1 січ.), 2, 4–8, 21, 23 (27) (4 берез.);
1959, № 6 (41) (22 лип.), 7, 9, 11, 12 (46) (23 груд.) (43) (31 серп.);
1960, № 1 (47) (26 квіт.), 2, 4, 6, 7, 9 (55) (16 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Берестечківський район ліквідовано.
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2669. Ленінець [Текст] : орган первин. парторганізації, правління колгоспу ім.
Петровського [Бережан. р-ну Терноп. обл.]. – [Лапшин], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 11 (31 лип.) орган первин. парторганізації, правління
колгоспу ім. Ковпака та сільради с. Лапшин; 1957 № 12 (15 серп.) – 1958 № 1 (21) (1
січ.) орган первин. парторганізації, правління колгоспу ім. Ковпака.
1957, № 1–19 (15 груд.);
1958, № 1–15 (35) (5 груд.);
1959, № 1 (37) (1 січ.) – 10 (46) (13 серп.).
2670. Ленінець [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Миколаїв. р-ну Львів. обл. – Миколаїв, 1960.
1960, № 1 (1) (22 черв.) – 7 (7) (17 груд.).
2671. Ленінець [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Стрижавка Ставищен. р-ну Київ. обл. – Стрижавка, 1960.
1960, № 3 (25 черв.) – 17 (10 груд.).
2672. Ленінець [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім. Леніна
Ананьїв. р-ну. – [Мардарівка], 1959, 1960.
1959, № 1 (1 берез.) – 3, 5–10 (29 груд.);
1960, № 1 (11) (4 лют.), 3 (13) (17 берез.).
2673. Ленінець [Текст] : орган Ратнів. райкому Комуніст. партії України і райради
депутатів трудящих Волин. обл. – Ратне, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (992) (1 січ.) – 87 (1078) (28 жовт.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–104 (1095) (27 груд.);
1957, № 1 (1096) (1 січ.) – 104 (1199) (26 груд.);
1958, № 1 (1200) (1 січ.) – 82, 85–104 (1303) (28 груд.);
1959, № 1 (1304) (1 січ.) – 19, 21–42, 45–104 (1407) (26 груд.);
1960, № 1 (1408) (1 січ.) – 138 (1545) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3559.
2674. Ленінець [Текст] : орган ректорату, парткому, профкому та місцевкому
Вищої парт. шк. при ЦК КП України. – Київ, 1956–1960. – Виходить тричі на міс.
Назва: 1956 № 1 (241) (1 січ.) – 20 (260) (17 лип.) За сталінські кадри. – Підзаг.:
1956 № 1 – 1958 № 25 (319) (24 груд.) орган ректорату, парткому та профкому Вищої
парт. шк. при ЦК КП України.
1956, № 1–20, 1 (261) (11 верес.) – 7 (267) (18 груд.);
1957, № 1–15, 18, 19, 21, 22, 26, 27 (294) (25 груд.);
1958, № 1 (295) (1 січ.) – 15, 18–22, 24, 25;
1959, № 1 (320) (1 січ.) – 12, 17–25 (344) (31 груд.);
1960, № 1 (345) (19 січ.) – 12, 15–24, 26–29 (373) (26 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3555, № 3405.
Прим.: Після зміни назви у 1956 р. поточна нумерація почалася з № 1, а валова
продовжилася з попередньої назви.
2675. Ленінець [Текст] : орган Самгородоц. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Самгородок, 1956, 1957.
Назва: 1956 № 1 (938) (1 січ.) – 68 (1005) (19 серп.) Сталінський заклик.
1956, № 1–49, 51–95, 97–104 (1041) (27 груд.); 1957, № 1 (1042) (1 січ.) – 96
(1137) (30 листоп.).
Прим.: У 1957 р. на № 96 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
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2676. Ленінець [Текст] : орган Тетіїв. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Тетіїв, 1956–1960.
1956, № 1 (2657) (1 січ.) – 104 (2760) (27 груд.);
1957, № 1 (2761) (1 січ.) – 104 (2864) (29 груд.);
1958, № 1 (2865) (1 січ.) – 120 (2984) (28 груд.);
1959, № 1 (2985) (1 січ.) – 151 (3135) (26 груд.);
1960, № 1 (3137) (1 січ.) – 65, 67–154 (3290) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3560.
2677. Ленінець [Текст] : спец. вип. на жнивах. – Василівка, 1956–1958.
1956, № 2 (6 лип.) – 5, 8, 9 (31 лип.);
1957, № 1 (27 черв.), 2 (2 лип.);
1958, № 1 (26 черв.), 3, 7 (4 серп.).
2678. Ленінець [Текст] : спец. вип. : орган Олес. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Олесько, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (12 квіт.) – [б. N.] (12 серп.) [7 вип.];
1959, 1 (15 квіт.).
2679. Ленінець [у газ. «Червоний прапор»] [Текст] : комсомольсько-молодіжна
сторінка – Мала Виска, 1960.
1960, № 1 (30 лип.).
2680. Леніновим шляхом [Текст] : орган Корнин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Корнин, 1956, 1957.
1956, № 1 (1229) (1 січ.) – 36, 39, 40, 43–54, 56–103 (1330) (27 груд.);
1957, № 1 (1331) (1 січ.) – 25, 28–41, 46–95 (1495) (24 листоп.).
Прим.: У 1957 р. на № 95 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2681. Леніновим шляхом [Текст] : орган Корсунь-Шевченків. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – КорсуньШевченківський, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (4401) (1 січ.) – 32, 36–130, 132–156 (4556) (30 груд.);
1957, № 1 (4557) (1 січ.) – 49, 151–153 (4709) (29 груд.);
1958, № 2 (4711) (3 січ.) – 26, 28–38, 42–111, 113–145, 147–153 (4862) (28 груд.);
1959, № 1 (4863) (1 січ.) – 3, 5–16, 19, 21, 23–26, 28, 29, 31, 32, 34–54, 56–67, 71–
78, 80–86, 88–100, 102, 104–144, 146, 148–152 (5014) (29 груд.);
1960, № 1 (5015) (1 січ.) – 77, 79–94, 96–124, 126–128, 130–134, 136, 137, 139–154
(5188) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3561; 1957 Молодіжна сторінка див.
4261.
2682. Леніновим шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Заповіт
Леніна» с. Топильна Шполян. р-ну Черкас. обл. – Топильна, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 квіт.) – 4 (23 серп.) орган парт. орг, правління колгоспу ім.
Леніна та сільради депутатів трудящих с. Топильна Вільшан. р-ну Черкас. обл.; 1957
№ 7 (27 верес.) – 1959 № 19 (60) (7 листоп.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Леніна с. Топильна Вільшан. р-ну Черкас. обл., 1959 № 20 (61) (1 груд.) орган парт.
орг., правління колгоспу ім. Леніна с. Топильна Шполян. р-ну Черкас. обл.
1957, № 1, 3, 4, 7, 9, 11 (31 груд.);
1958, № 1 (12) (15 січ.) – 22, 24–27 (38) (16 груд.);
1959, № 1 (39) (1 січ.) – 10, 12–21 (62) (16 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 4 (66) (12 лют.), 7–17, 19–21, 23, 24 (86) (6 листоп.).
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Прим.: У листопаді 1959 р. Вільшанський район ліквідовано.
2683. Ленінська зірка [Текст] : листівка : орган Чернігів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Чернігівка, 1956, 1959.
1956, [б. N.] (7 груд.);
1959, [б. N.] (16 берез.), [б. N.] (26 берез.).
2684. Ленінська зірка [Текст] : орган Золотників. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Золотники, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1053) (1 січ.) – 69, 71–103 (1155) (27 груд.);
1957, № 1 (1156) (1січ.) – 30, 33–104 (1259) (29 груд.);
1958, № 1 (1260) (1 січ.) – 3, 5–11, 13–103 (1362) (25 груд.);
1959, № 1 (1364) (1 січ.) – 69, 71–105 (1468) (29 груд.);
1960, № 1 (1469) (1 січ.) – 137 (1606) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3562.
2685. Ленінська зірка [Текст] : орган Козин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Козин, 1956–1958.
1956, № 1 (1112) (1 січ.) – 74, 77–103 (1215) (23 груд.);
1957, № 1 (1217) (1 січ.) – 105 (1321) (29 груд.);
1958, № 1 (1322) (1 січ.) – 92, 94–104 (1425) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 10 (1434) від 29 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2686. Ленінська зірка [Текст] : орган Чернігів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Чернігівка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1207) (1 січ.) – 104 (1373) (27 груд.);
1957, № 1 (1374) (1 січ.) – 104 (1477) (25 груд.);
1958, № 1 (1478) (1 січ.) – 114 (2674) (28 груд.);
1959, № 1 (2675) (1 січ.) – 152 (2826) (29 груд.);
1960, № 1 (2827) (1 січ.) – 154 (2980) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1959 Ленінська зірка : листівка див. № 2683; 1958, 1959 Ленінська зірка :

спец. вип. див. № 2687; 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3563.
2687. Ленінська зірка [Текст] : спец. вип. : орган Чернігів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Чернігівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (20 берез.), 5–7, 9, 10 (груд.);
1959, № 2 (12) (лют.) – 4, 6–7 (17) (верес.).
2688. Ленінська зміна [Текст] : орган Харків. обкому ЛКСМУ. – Харків, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1332) (1 січ.) – 111, 113–156 (1487) (30 груд.);
1957, № 3 (1490) (4 січ.) – 13, 17, 18, 22–156 (1643) (29 груд.);
1958, № 1 (1644) (1 січ.) – 156 (1799) (28 груд.);
1959, № 1 (1800) (1 січ.) – 84, 86, 89–96, 99, 101–145, 147–156 (1955) (30 груд.);
1960, № 1 (1956) (1 січ.) – 156 (2111) (30 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3564.
2689. Ленінська зоря [Текст] : листівка : орган Коршів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Коршів, 1956–1958.
1956, [б. N.] [б. д.], [б. N.] (22 груд.);
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1957, [б. N.] (10 квіт.), [б. N.] [б. д.];
1958, № 2 (13 лют.).
2690. Ленінська зоря [Текст] : орган Златопіл. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Златопіль, 1956–1959. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956, № 1 (2785) (1 січ.) – 74 (2858) (13 верес.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–51, 53–104 (2888) 27 груд.);
1957, № 1 (2889) (1 січ.) – 105 (2993) (29 груд.);
1958, № 1 (2994) (1 січ.) – 154 (3147) (31 груд.);
1959, № 1 (3148) (1 січ.) – 135 (3282) (15 листоп.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3565.
Прим.: У 1959 р. на № 135 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2691. Ленінська зоря [Текст] : орган Копайгород. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Копайгород, 1956–1959. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1199) (1 січ.) – 104 (1302) (27 груд.);
1957, № 1 (1303) (1 січ.) – 104 (1406) (29 груд.);
1958, № 1 (1407) (1 січ.) – 116 (1522) (28 груд.);
1959, № 1 (1523) (1 січ.) – 110 (1632) (13 верес.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3566.
Прим.: У 1959 р. на № 110 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2692. Ленінська зоря [Текст] : орган Коршів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Коршів, 1956–1958.
1956, № 1 (1050) (1 січ.) – 104 (1153) (27 груд.);
1957, № 1 (1154) (1 січ.) – 104 (1247) (29 груд.);
1958, № 1 (1248) (1 січ.) – 104 (1351) (28 груд.).
Дод.: 1956–1958 Ленінська зоря : листівка див. № 2689; 1956, 1957 Ленінська зоря :
спец. вип. див. № 2707; 1956, 1957 Літературна сторінка див. № 3567.
Прим.: У 1959 р. на № 22 (1373) від 12 березня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2693. Ленінська зоря [Текст] : орган Лазірків. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Полтав. обл. – Лазірки, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1194) (1 січ.) – 58 (1251) (19 лип.) Сталінець.
1956, № 1–32, 34–104 (1297) (27 груд.);
1957, № 1 (1298) (1 січ.) – 92, 94–104 (1401) (29 груд.);
1958, № 1 (1402) (1 січ.) – 102 (1503) (21 груд.);
1959, № 1 (1506) (1 січ.) – 104 (1609) (26 груд.);
1960, № 1 (1610) (1 січ.) – 6, 8–137 (1846) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3568.
2694. Ленінська зоря [Текст] : орган Лозно-Олександрів. райкому Комуніст. партії
України та виконкому райради депутатів трудящих Луган. обл. –
Лозноолександрівка, 1956–1959. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (2572) (1 січ.) – 1958 № 29 (2808) (7 берез.) орган ЛозноОлександрів. райкому Комуніст. партії України та виконкому райради депутатів
трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–87, 89–104 (2675) (27 груд.);
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1957, № 1 (2676) (1 січ.) – 6, 8–104 (2779) (25 груд.);
1958, № 1 (2780) (1 січ.) – 97, 99–156 (2935) (30 груд.);
1959, № 3 (2938) (7 січ.) – 31, 34–68, 70–116 (3051) (30 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 116 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2695. Ленінська зоря [Текст] : орган Макарів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Макарів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2624) (1 січ.) – 78 (2701) (30 верес.) Сталінський заклик.
1956, № 1–34, 36–104 (2727) (30 груд.);
1957, № 1 (2728) (1 січ.) – 74, 76–104 (2831) (29 груд.);
1958, № 1 (2832) (1 січ.) – 148, 150–153 (2988) (28 груд.);
1959, № 1 (2989) (1 січ.) – 79, 81–145, 147–152–153 (3141) (29 груд.);
1960, № 2 (3143) (5 січ.) – 155 (3296) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3569.
2696. Ленінська зоря [Текст] : орган Недригайлів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Сум. обл. – Недригайлів, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1166) (1 січ.) – 87 (1250) (28 жовт.) Сталінський клич.
1956, № 1–104 (1267) (27 груд.);
1957, № 1 (1268) (1січ.) – 105 (1372) (29 груд.);
1958, № 1 (1373) (1 січ.) – 98, 100–105, 107–156 (1527) (31 груд.);
1959, № 1 (1528) (2 січ.) – 116, 118–155 (1682) (29 груд.);
1960, № 1 (1683) (1 січ.) – 64, 66–156 (1838) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3570.
2697. Ленінська зоря [Текст] : орган Новомилятин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Новий Милятин, 1956–1958. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1(999) (1 січ.) – 1957 № 104 (1206) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–64, 66–69, 71–75, 77–103 (1101) (23 груд.);
1957, № 1 (1103) (1 січ.) – 33, 35–41, 43–88, 91–104;
1958, № 1 (1207) (1 січ.) – 5, 7, 8, 10–72, 74–77, 79–84, 86, 87, 90–122, 124–153 (1359)

(28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 28 (1533) від 6 березня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2698. Ленінська зоря [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «40-річчя
Жовтня» та виконкому Лукім. сільради, Оржиц. р-ну Полтав. обл. – [Лукім’я], 1957–
1960. – Виходить щодекадно.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 лют.) – 26 (25 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Будьонного та Лукім. сільради Оржиц. р-ну.
1957, № 1–31 (25 груд.);
1958, № 1–29, 31, 33, 34 (65) (15 груд.);
1959, № 2 (67) (25 січ.) – 33 (98) (25 груд.);
1960, № 2 (100) (15 січ.) – 33 (131) (30 груд.).
2699. Ленінська зоря [Текст] : орган парт. орг., робіткому профспілки та дирекції
Цибулів. МТС Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – Цибулів, 1957, 1958.
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1957, № 9 (4 листоп.) – 11 (15 груд.);
1958, № 1 (12) (1 січ.) – 2, 4–6 (17) (12 берез.).
2700. Ленінська зоря [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Жданова
Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – Монастирище, 1960.
1960, № 1 (26 берез.) – 10 (6 листоп.).
2701. Ленінська зоря [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Ілліча
Леонівки Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Леонівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 лют.), 3–5 (7 трав.); 1960, № 3 (16) (1 квіт.) – 5,
7–11, 13, 14 (27) (20 верес.).
2702. Ленінська зоря [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна

Саливонки Гребінків. р-ну Київ. обл. – Саливонки, 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 10, 12–21 (25 груд.);
1958, № 1 (22) (3 січ.) – 11, 14, 16–22, 25, 26 (45) (20 груд.);
1959, № 1 (46) (1 січ.) – 4, 7, 9–12, 14–18, 20–24 (67) (19 груд.);
1960, № 1 (67) (14 січ.) – 14, 16, 17, 19–21 (88) (15 груд.).
2703. Ленінська зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Нового Міста Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Нове Місто, 1959, 1960.
1959, № 1 (14 лип.) – 4, 6–12 (30 груд.);
1960, № 1 (13) (14 січ.) – 24 (36) (31 груд.).
2704. Ленінська зоря [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінський шлях» с. Красилівка Ставищен. р-ну Київ. обл. – Красилівка, 1960.
1960, № 1 (11 листоп.) – 5 (23 груд.).
2705. Ленінська зоря [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім.
Калініна Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Чорнобай], 1959, 1960. – Виходить двічі на
міс.
1959, № 4 (31 серп.), 6 (7 жовт.);
1960, № 12 (20) (29 лип.) – 17 (25) (8 груд.).
2706. Ленінська зоря [Текст] : орган Степан. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Степань, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (964) (1 січ.) – 72 (1035) (6 верес.) Сталінська правда.
1956, № 1–104 (1067) (27 груд.);
1957, № 1 (1068) (1 січ.) – 104 (1169) (29 груд.);
1958, № 1 (1170) (1 січ.) – 104 (1273) (28 груд.);
1959, № 1 (1274) (1 січ.) – 101, 103–128 (1401) (29 груд.);
1960, № 1 (1402) (1 січ.) – 154 (1555) (29 груд.).
Дод.: 1959 Комсомольська сторінка див. № 2325; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3571.
2707. Ленінська зоря [Текст] : спец. вип. : орган Коршів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Коршів, 1956, 1957.
1956, № 2 (5 лют.) – 10, 12 (12 верес.);
1957, [б. N.] (11 січ.), 2 (15 лют.).
2708. Ленінська іскра [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Шевченка
Бистриц. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Бистрик, 1956, 1957, 1959, 1960.
1956, № 1 (18 листоп.) – 6 (23 груд.);
1957, № 1 (7) (1 січ.) – 38 (44) (24 груд.);
1959, № 7 (65) (23 лип.) – 21 (79) (30 груд.);
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1960, № 1 (80) (7 січ.) – 23, 25–34 (113) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
2709. Ленінська кузня [Текст] : орган парткому, завкому, ком. комсомолу та
дирекції з-ду «Ленінська кузня». – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (6 верес.) – 16 (27 груд.);
1957, № 1 (17) (1 січ.) – 52 (68) (31 груд.);
1958, № 1 (69) (9 січ.) – 51 (119) (25 груд.);
1959, № 1 (120) (1 січ.) – 53 (172) (31 груд.);
1960, № 1 (174) (11 січ.) – 53 (225) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5528.
2710. Ленінська молодь [Текст] : орган Львів. обкому ЛКСМ України. – Львів,
1956–1960.
1956, № 1 (977) (1 cіч.) – 84, 86–97, 99–123, 125–155, 157 (1133) (30 груд.);
1957, № 1 (1134) (1 січ.) – 12, 14–39, 41–53, 55–81, 83–130, 132, 133, 136–154 (1287) (29 груд.);

1958, № 1 (1288) (1 січ.) – 154 (1441) (31 груд.);
1959, № 1 (1442) (1 січ.) – 3, 5–33, 35–154 (1595) (30 груд.);
1960, № 1 (1596) (1 січ.) – 157 (1752) (30 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3572.
2711. Ленінська перемога [Текст] : орган Містків. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Луган. обл. – Містки, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (3584) (1 січ.) – 1957 № 104 (3791) (29 груд.) орган Містків.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград.
обл.
1956, № 1–83, 85–104 (3687) (27 груд.);
1957, № 1 (3688) (1 січ.) – 42, 44–104;
1958, № 25 (3816) (23 берез.) – 78, 81–84, 89, 90, 92–119 (3910) (28 груд.);
1959, № 1 (3911) (1 січ.) – 62, 64, 66–115 (4025) (27 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 115 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2712. Ленінська перемога [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна Барвінків. р-ну. – [Барвінкове], 1957. – Газ. виходить двічі на міс.
1957, № 2 (4) (14 лют.) – 4 (6) (29 берез.).
2713. Ленінська перемога [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Гаврилів. МТС Барвінків. р-ну. – [Гаврилівка], 1957. – Виходить двічі на міс.
1957, № 1 (24 квіт.) – 7 (25 груд.).
2714. Ленінська перемога [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
радгоспу «Барвінківський». – [Іванівка], 1959, 1960. – Газ. виходить двічі на міс.
1959, № 1 (3 лип.) – 4, 6, 7 (31 груд.);
1960, № 1 (30 січ.) – 6 (56) (17 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
2715. Ленінська перемога [Текст] : орган Поморян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Поморяни, 1956–1958. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1122) (1 січ.) – 103 (1224) (27 груд.);
1957, № 1 (1225) (1 січ.) – 105 (1329) (29 груд.);
1958, № 1 (1330) (1 січ.) – 25, 27–61, 63–75, 77–82 (1412) (28 верес.).
Прим.: У 1958 р. на № 82 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2716. Ленінська правда [Текст] : листівка : орган Хуст. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Хуст, 1959.
1959, [б. N.] (верес.).
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2717. Ленінська правда [Текст] : орган Великовисків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Велика Виска, 1956– 1958.
– Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2769) (1 січ.) – 13, 15–104 (2872) (27 груд.);
1957, № 1 (2873) (1 січ.), 2, 4–97, 99–104 (2976) (29 груд.);
1958, № 1 (2977) (1 січ.) – 30, 32–51, 53–63, 65–75 (3051) (18 верес.).
Прим.: У 1958 р. на № 78 (3054) від 28 вересня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2718. Ленінська правда [Текст] : орган Гельмязів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Гельмязів, 1956–1960. – Газ.
виходить у вівторок, четвер і суботу.
Назва: 1956 № 1 (2645) (1 січ.) – 1958 № 16 (2868) (20 лют.) Колгоспник
Гельмязівщини. – Періодич.: 1956 № 1 – 1958 № 16 газ. виходить в четвер і неділю.
1956, № 1–65, 67, 69–104 (2748) (27 груд.);
1957, № 1 (2749) (1 січ.) – 90, 92–104 (2852) (29 груд.);
1958, № 1 (2853) (1 січ.) – 6, 8–16–27, 29–119 (2970) (28 груд.);
1959, № 1 (297) (1 січ.) – 58, 60–153 (3123) (29 груд.);
1960, № 1 (3124) (1 січ.) – 65, 67–128, 130–154 (3277) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3573; 1959 «Ленінська правда» в
колгоспі ім. Карла Маркса с. Келеберда : виїзд. ред. район. газ. «Ленінська правда»
див. № 2755; 1960 «Ленінська правда» в Ліпляв. колгоспі «Дніпро» : виїзд. ред. район.
газ. «Ленінська правда» див. № 2756.
2719. Ленінська правда [Текст] : орган Дергачів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Дергачі, 1956–1960. – Газ.
виходить в середу, п’ятницю і неділю.
Назва: 1956, № 1 (2324) (1 січ.) – 90 (2413) (4 листоп.) Сталінським шляхом. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104–105 (2532) (25 груд.) газ. виходить в неділю і четвер.

1956, № 1–9, 11–33, 35–104 (2427) (27 груд.);
1957, № 1 (2428) (1 січ.) – 104–105;
1958, № 1 (2532) (1 січ.) – 27, 29–71, 73–146, 148–152 (2683) (28 груд.);
1959, № 1 (2684) (1 січ.) – 153 (2836) (29 груд.);
1960, № 1 (2837) (1 січ.) – 153 (2989) (29 груд.).
Дод.: 1958 Бюлетень по продуктивності тваринництва в колгоспах і радгоспах
Дергачів. району див. № 84; 1958 Включайтесь в місячник книги! : листівка див. №
151; 1958 Молодіжна сторінка див. № 4262; 1959 Літературна сторінка див. № 3574.
2720. Ленінська правда [Текст] : орган Косів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Косів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1497) (1 січ.) – 1957 № 104 (1703) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1 – 104 (1599) (27 груд.);
1957, № 1 (1600) (1 січ.) – 80, 82–104;
1958, № 1 (1704) (1 січ.) – 113, 115–153 (1855) (28 груд.);
1959, № 1 (1856) (1 січ.) – 154 (2006) (29 груд.);
1960, № 1 (2007) (1 січ.) – 154 (2160) (31 груд.).
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Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 3575; 1958 Комсомольська сторінка
див. № 2326.
2721. Ленінська правда [Текст] : орган Летичів. райкому Комуніст. партії України
і райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Летичів, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1172) (1 січ.) – 91 (1353) (11 листоп.) За Батьківщину.
1956, № 1–104 (1365) (27 груд.);
1957, № 1 (1366) (1 січ.) – 46, 48–105 (1469) (29 груд.);
1958, № 1 (1470) (1 січ.) – 152 (1621) (28 груд.);
1959, № 1 (1622) (1 січ.) – 153 (1774) (29 груд.);
1960, № 1 (1775) (1 січ.) – 143, 145–154 (1928) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3576.
2722. Ленінська правда [Текст] : орган Межиріц. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Межиріч, 1956–1958.
1956, № 1 (1034) (1 січ.) – 73, 75–104 (1137) (30 груд.);
1957, № 1 (1138) (1 січ.) – 103 (1240) (29 груд.);
1958, № 1 (1241) (1 січ.) – 103 (1343) (29 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 10 (1354) від 29 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2723. Ленінська правда [Текст] : орган Михайлів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Михайлівка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2546) (1 січ.) – 104 (2649) (27 груд.) Шляхом Сталіна.
1956, № 1–104;
1957, № 1 (2650) (1 січ.) – 74, 76–104 (2752) (29 груд.);
1958, № 1 (2753) (1 січ.) – 113, 115, 116 (2968) (28 груд.);
1959, № 1 (2970) (1 січ.) – 55, 57–115, 117–152 (3121) (29 груд.);
1960, № 1 (3122) (1 січ.) – 155 (3246) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3577, № 4033; 1956 Шляхом
Сталіна : спец. вип. див. № 6168; 1957, 1958 Ленінська правда : спец. вип. див. № 2751.

2724. Ленінська правда [Текст] : орган Ободів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Ободівка, 1956–1958.
1956, № 1 (2299) (1 січ.) – 93, 95–104 (2402) (27 груд.);
1957, № 1 (2403) (1 січ.) – 104 (2506) (29 груд.);
1958, № 1 (2507) (1 січ.) – 113 (2619) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 11 (1629) від 25 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
2725. Ленінська правда [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Ленінський шлях» Корец. р-ну. – Корець, 1960.
1960, № 1 (16 лип.) – 4 (11 жовт.).
2726. Ленінська правда [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна»
Чигирин. р-ну Черкас. обл. – Тіньки, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 12 (55) (15 верес.) –15, 17, 19 (62) (31 груд.);
1960, № 1 (63) (20 січ.), 3–24 (55) (30 груд.).
2727. Ленінська правда [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та
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дирекції Ротмистрів. МТС Смілян. р-ну Черкас. обл. – Ротмистрівка, 1957. –
Виходить тричі на міс.
1957, № 4 (20 груд.) – 5 (30 груд.).
2728. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Леніна

Струтинки Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Струтинка, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 верес.) – 2 (10 листоп.); 1960, № 1 (3) (27 січ.) – 8
(10) (6 груд.).
2729. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Калініна Ново-Псков. р-ну. – Риб’янцеве, 1958–1960.
1958, № 1 (29 січ.), 3, 5, 7, 8 (25 верес.);
1959, № 1 (9) (13 лют.) – 3, 9–14,16 (32) (1 жовт.);
1960, № 1 (38) (16 січ.) – 12, 14–21 (58) (17 груд.).
2730. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Олександрівки Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Олександрівка, 1957–1960.
1957, № 6 (5 жовт.) – 10 (5 груд.);
1958, № 11 (22) (10 черв.) – 18 (29) (7 листоп.);
1959, № 1 (30) (10 січ.) – 12 (41) (21 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1(42) (7 січ.), 4–7, 9–21 (62) (20 груд.).
2731. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Ленінський шлях» Новояричів. р-ну. – [Верхня Білка], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (17 січ.) – 4 (31 трав.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Ленінський шлях» та Верхнєбілків. сільради Новояричів. р-ну.
1957, № 1–6 (21 серп.);
1958, № 1 (7) (8 квіт.), 2 (8) (7 листоп.);
1959, № 1 (9) (1 січ.).
2732. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Зоря» та Поморян. селищради. – Поморяни, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 6 (20 квіт.) орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Ворошилова та Поморян. селищради.
1957, № 6, 8 (16 груд.);
1958, № 2 (12) (8 берез.), 7 (14) (13 черв.).
2733. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Леніна і Анадол. сільради Волновас. р-ну. – Анадоль, 1957–1960.
1957, № 22 (12 жовт.) – 28 (12 груд.);
1958, № 1 (29) (1 січ.) – 27 (54) (19 груд.);
1959, № 1 (55) (1 січ.), 3–21, 23–29 (86) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (87) (11 січ.) – 4, 6, 7, 9–22 (108) (31 груд.).
2734. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червоний
партизан» та Попов. сільради [Ковел. р-ну Волин. обл.]. – Поповичі, 1959, 1960.

1959, № 4 (2 лип.), 5 (28 жовт.);
1960, № 4 (11) (11 серп.).
2735. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Ілліча Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Дем’янці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 9 (8 лип.) орган парторганізації та правління артілі «Пам’ять
Ілліча» та сільради с. Дем’янці Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.; 1958 № 13 (37)
(7 черв.) – 24 (48) (17 листоп.) орган парторганізації та правління артілі «Пам’ять
Ілліча» с. Дем’янці Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.
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1957, № 9;
1958, № 13–16, 19, 21–24;
1959, № 15 (66) (26 листоп.) – 17 (68) (21 груд.);
1960, № 1 (69) (7 січ.) – 22 (90) (19 груд.).
2736. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Україна» Великобілозер. р-ну Запоріз. обл. – Велика Білозерка, 1959, 1960.
1959, № 1 (3 квіт.) – 9, 11–18 (23 груд.);
1960, № 1 (19) (1 січ.) – 21 (39) (10 груд.).
2737. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Дружба» с. Пилипи-Борівські Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Пилипи-Борівські, 1959,
1960.
1959, № 1 (11 берез.) – 9, 11, 12, 14–17 (29 груд.);
1960, № 1 (18) (15 берез.) – 10, 12, 13, 15–17 (34) (17 груд.).
2738. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Аджам. сільради Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл. – Аджамка, 1957, 1959,
1960.
1957, № 3 (15 черв.) – 8 (10 груд.);
1959, № 13 (24) (15 верес.) – 20 (31) (14 груд.);
1960, № 1 (33) (4 січ.) – 30, 32 (64) (31 груд.).
2739. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Новгородків. сільради Новгородків. р-ну. Кіровоград. обл. – Новгородка,
1957–1960.
1957, № 1 (2 берез.) – 27 (23 груд.);
1958, № 1 (28) (1 січ.) – 33 (60) (31 груд.);
1959, № 1 (61) (14 січ.) – 17, 19–22, 24, 25 (83) (24 груд.);
1960, № 1 (84) (1 січ.) – 11, 13–18 (101) (7 листоп.).
2740. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Комуніст» с. Бохоники Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Бохоники, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 19 (17 листоп.) – 1958 № 26 (50) (14 верес.) орган парт. орг. та
правління колгоспу ім. 8 березня с. Бохоники.
1957, № 19–21–23 (14 груд.);
1958, № 2 (26) (14 січ.), 5–14, 16–21, 23–26;
1959, № 12 (72) (24 квіт.) – 36 (95) (26 груд.);
1960, № 1 (96) (7 січ.) – 36 (131) (28 груд.).
2741. Ленінська правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» с. Розкопане Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Розкопане, 1958–1960.
1958, № 1 (9 квіт.) – 11 (31 груд.);
1959, № 1 (12) (16 лют.) – 16 (27) (7 листоп.);
1960, № 1 (28) (7 січ.) – 4 (31) (16 берез.).
2742. Ленінська правда [Текст] : орган Піщан. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Піщана, 1956, 1957.
Назва: 1956 № 1 (2228) (1 січ.) – 89 (2316) (4 листоп.) Колгоспна правда.
1956, № 1–78, 80–95, 97–104 (2331) (27 груд.);
1957, № 1 (2332) (1 січ.) – 89, 91–95 (2426) (28 листоп.).
Дод.: 1957 Ленінська правда : спец. вип див. № 2752.
Прим.: У 1957 р. на № 95 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
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2743. Ленінська правда [Текст] : орган Сквир. райкому Комуніст. партії України
район. Ради депутатів трудящих Київ. обл. – Сквира, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (3718) (1 січ.) – 79 (3796) (20 серп.) Сталінський шлях.
1956, № 1–37, 39–72, 74–137 (3854) (28 груд.); 1957, № 1 (3855) (1 січ.) – 4,
6–153 (4007) (29 груд.); 1958, № 1 (4008) (1 січ.) – 153 (4160) (28 груд.); 1959,
№ 1 (4161) (1 січ.) – 153 (4313) (29 груд.);
1960, № 1 (4314) (1 січ.) – 53, 55–141, 143–154 (4467) (29 груд.).
Дод.: 1957–1959 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2390; 1960
Літературна сторінка див. № 3578.
2744. Ленінська правда [Текст] : орган Сокал. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Сокаль, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1080) (1 січ.) –132 (1210) (5 груд.) Соціалістична перебудова.
1956, № 1–11, 13–16, 18–33, 35–41, 44, 46–65, 67–83, 85–90, 92–141 (1220) (28
груд.); 1957, № 1 (1221) (1 січ.) – 51, 53–130, 153 (1373) (29 груд.); 1958, № 1 (1374)
(1 січ.) – 40, 42–57, 59–77, 79–155 (1528) (28 груд.); 1959, № 1 (1529) (1 січ.) – 12,
14–154 (1683) (29 груд.); 1960, № 1 (1684) (1 січ.), 3–14, 17–154 (1857) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3579, № 3877.
2745. Ленінська правда [Текст] : орган Сум. обкому і міськкому Комуніст. партії
України, облради та міськради депутатів трудящих. – Суми, 1956–1960.
1956, № 1 (3968) (1 січ.) – 255 (4222) (30 груд.); 1957, № 1
(4223) (1 січ.) – 257 (4479) (31 груд.); 1958, № 1 (4480) (1
січ.) – 257 (4736) (31 груд.); 1959, № 1 (4737) (1 січ.) – 146,
148–254 (4990) (30 груд.); 1960, № 1 (4991) (1 січ.) – 257
(5247) (30 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3580; 1956, 1957 Молодіжна
сторінка див. № 4263.
2746. Ленінська правда [Текст] : орган Тилігуло-Березан. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Тилігуло-Березанка,
1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1201) (1 січ.) – 1957 № 106 (1409) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–103 (1303) (27 груд.); 1957,
№ 1 (1304) (1 січ.) – 81, 83–106;
1958, № 1 (1410) (1 січ.) – 152 (1561) (28 груд.);
1959, № 1 (1562) (1 січ.) – 21, 23–154 (1715) (29 груд.);
1960, № 1 (1716) (1 січ.) – 155 (1877) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1957 Ленінська правда : спец. вип. див. № 2753; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3581; 1959 Комсомольська сторінка див. № 2327.
2747. Ленінська правда [Текст] : орган Тростянец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Сум. обл. – Тростянець, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1240) (1 січ.) – 44, 48–128 (1367) (30 груд.);
1957, № 1 (1368) (1 січ.) – 111, 113–153 (1527) (29 груд.);
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1958, № 1 (1528) (1 січ.) – 13, 15–156 (1682) (28 груд.);
1959, № 1 (1683) (1 січ.) – 139, 141–156 (1836) (29 груд.);
1960, № 1 (1837) (1 січ.) – 86, 88–108, 110–154 (1990) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3582; 1960 Комсомольсько-молодіжна

сторінка див. № 2391; 1960 Ленінська правда : спец. вип. див. № 2754.
2748. Ленінська правда [Текст] : орган Хуст. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Хуст, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1115) (1 січ.) – 126 (1240) (19 жовт.) Сталінське слово.
1956, № 1–156 (1270) (30 груд.);
1957, № 1 (1271) (1 січ.) – 132, 134–154 (1434) (29 груд.);
1958, № 1 (1435) (1 січ.) – 153 (1587) (28 груд.);
1959, № 1 (1588) (1 січ.) – 153 (1745) (29 груд.);
1960, № 1 (1746) (1 січ.) – 154 (1998) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3583; 1956 Сталінське слово : спец.
вип. див. № 5280; 1959 Ленінська правда : листівка див. № 2716.
2749. Ленінська правда [Текст] : орган Шум. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Шумськ, 1956–1960.
1956, № 1 (1113) (1 січ.) – 103 (1215) (23 груд.);
1957, № 1 (1217) (1 січ.) – 4, 6–104 (1320) (29 груд.);
1958, № 1 (1321) (1 січ.) – 7, 9–37, 39–84, 87–91, 93–103 (1423) (25 груд.);
1959, № 1 (1425) (1 січ.) – 134 (1558) (29 груд.);
1960, № 1 (1559) (1 січ.) – 153 (1711) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3584.
2750. Ленінська правда [Текст] : орган Ярун. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Ярунь, 1956–1958.
Назва: 1956 № 1 (3628) (1 січ.) – 1957 № 19 (3750) (3 берез.) Соціалістичний шлях.

1956, № 1–104 (3731) (27 груд.);
1957, № 1 (3732) (1 січ.) – 105 (3836) (29 груд.);
1958, № 1 (3837) (1 січ.) – 48 (3884) (8 черв.).
Прим.: У 1958 р. на № 48 у видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2751. Ленінська правда [Текст] : спец. вип. : орган Михайлів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Михайлівка, 1957, 1958.
1957, № 1 (28 черв.) – 4 (24 лип.); [б. N.] (лип.);
1958, № 1 (30 черв.) – 3 (5 серп.).
2752. Ленінська правда [Текст] : спец. вип. : орган Піщан. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Піщана, 1957.
1957, № 1 (14 трав.).
2753. Ленінська правда [Текст] : спец. вип. : орган Тилігуло-Березан. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – ТилігулоБерезанка, 1956, 1957.
1956, [б. N.] (5 лют.) – [б. N.] (28 лип.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (7 верес.).
2754. Ленінська правда [Текст] : спец. вип. : орган Тростянец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Сум. обл. – Тростянець, 1960.
1960, [б. N.] (15 трав.).
2755. «Ленінська правда» в колгоспі ім. Карла Маркса с. Келеберда [Текст] : виїзд.

ред. район. газ. «Ленінська правда» [Гельмязів. р-ну Черкас. обл.]. – Келеберда, 1959.
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1959, № 1 (1 лип.).
2756. «Ленінська правда» в Ліпляв. колгоспі «Дніпро» [Текст] : виїзд. ред.
район. газ. «Ленінська правда». – [Ліпляве], 1960.
1960, № 1 (1 листоп.).
2757. Ленінське плем’я [Текст] : орган Вінниц. обкому ЛКСМ України. –
Вінниця, 1958–1960.
1958, № 1 (2591) (5 груд.) – 11 (2601) (28 груд.);
1959, № 1 (2602) (1 січ.) – 155 (2656) (30 груд.);
1960, № 1 (2657) (1 січ.) – 31, 33–50, 52–137, 139–155 (2911) (30 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3585.
Прим.: У 1941–1957 рр. газета не виходила.
2758. Ленінське слово [Текст] : [листівка] : орган Козлів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Козлів, 1957.
1957, [б. N.] [квіт.].
2759. Ленінське слово [Текст] : орган Козлів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Козлів, 1956–1960.
1956, № 75 (1077) (16 верес.) – 104 (1006) (27 груд.);
1957, № 1 (1107) (1 січ.) – 104 (1210) (29 груд.);
1958, № 1 (1211) (1 січ.) – 14, 16–104 (1314) (28 груд.);
1959, № 1 (1315) (1 січ.) – 135 (1449) (29 груд.);
1960, № 1 (1450) (1 січ.) – 130, 132–153 (1602) (29 груд.).
Дод.: 1957 Ленінське слово : [листівка] див. № 2758; 1957 Ленінське слово : спец.
вип. на жнивах. див. № 2764; 1957, 1959 Молодіжна сторінка див. № 4264; 1959, 1960
Літературна сторінка див. № 3586.
2760. Ленінське слово [Текст] : орган Обертин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Обертин, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (944) (1 січ.) –56 (999) (12 лип.) Сталінська перемога.
1956, № 1–10, 12–14, 16–56, 58–99, 101–104, 106–128 (1071) (30 груд.);
1957, № 1 (1072) (1 січ.) – 154 (1225) (29 груд.); 1958, № 1 (1226) (1 січ.) –
153 (1378) (28 груд.); 1959, № 1 (1379) (1 січ.) – 154 (1532) (29 груд.); 1960,
№ 1 (1533) (1 січ.) – 155 (1686) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1959 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2392; 1957, 1958, 1960
Літературна сторінка див. № 3587; 1958 Молодіжна сторінка див. № 4265.
2761. Ленінське слово [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Леніна Очаків. р-ну Миколаїв. обл. – Очаків, 1960.
1960, № 1 (20 жовт.) – 3 (8 груд.).
2762. Ленінське слово [Текст] : орган Плисків. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Плисків, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (2957) (1 січ.) – 66, 68–104 (3060) (27 груд.);
1957, № 1 (3061) (1 січ.) – 26, 28–103 (3163) (25 груд.);
1958, № 1 (3165) (1 січ.) – 99, 101–117 (3281) (28 груд.);
1959, № 1 (3282) (1 січ.) – 67, 69–152 (3433) (29 груд.);
1960, № 1 (3434) (1 січ.) – 152 (3585) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3588.
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2763. Ленінське слово [Текст] : орган Цюрупин. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Херсон. обл. – Цюрупинськ, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1209) (1 січ.) – 1959 № 44 (4154) (12 квіт.) Промінь соціалізму.
1956, № 1–51, 53–85, 88–104 (1312) (27 груд.);
1957, № 1 (1313) (1 січ.) – 88, 90–104 (3990) (25 груд.);
1958, № 1 (3991) (1 січ.) – 16, 18–34, 36–120 (4110) (28 груд.);
1959, № 1 (4111) (1 січ.) –46, 48–138, 140–145, 147–153 (4263) (29 груд.);
1960, № 1 (4264) (1 січ.) – 6, 8–70, 73–122, 124–126, 128–131, 133, 135–146, 148–
154 (4415) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3787; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2328.
2764. Ленінське слово [Текст] : спец. вип. на жнивах : орган Козлів. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Козлів, 1957.
1957, [б. N.] (8 лип.).
2765. Ленінський заклик [Текст] : листівка : орган Отинян. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Отиня, 1956.
1956, № 1 (22 січ.) – 3 (15 берез.).
2766. Ленінський заклик [Текст] : орган Отинян. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Отиня, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1043) (1 січ.) – 100, 102–104 (1146) (27 груд.);
1957, № 1 (1147) (1 січ.) – 104 (1254) (29 груд.);
1958, № 1 (1255) (1 січ.) – 104 (1358) (28 груд.);
1959, № 1 (1359) (1 січ.) – 137 (1495) (29 груд.);
1960, № 1 (1496) (1 січ.) – 154 (1649) (29 груд.).
Дод.: 1956 Ленінський заклик : листівка див. № 2765; 1958 Літературна сторінка
див. № 3589.
2767. Ленінський заклик [Текст] : орган Старобіл. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Луган. обл. – Старобільськ, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (5006) (1 січ.) – 1958 № 29 (5342) (7 берез.) орган Старобіл.
райкому Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Ворошиловград.
обл.
1956, № 1–17, 19–62, 64–114 (5119) (21 верес.);
1957, № 1 (5162) (1 січ.) – 153 (5314) (29 груд.);
1958, № 1 (5315) (1 січ.) – 112, 115–153 (5487) (28 груд.);
1959, № 1 (5468) (1 січ.) – 154 (5621) (30 груд.);
1960, № 1 (5622) (1 січ.) – 127, 129–155 (5776) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3590; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2329.
2768. Ленінський заповіт [Текст] : орган Ходорів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Ходорів, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1120) (1 січ.) – 156 (1275) (30 груд.) Сталінське слово. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1959 № 64 (1647) (31 трав.) орган Ходорів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–156;
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1957, № 1–154 (1429) (29 груд.);
1958, № 1 (1430) (1 січ.) – 154 (1583) (31 груд.);
1959, № 1 (15840 (1 січ.) – 155 (1738) (29 груд.);
1960, № 1 (1739) (1 січ.) – 6, 8–154 (1891) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3591.
2769. Ленінський клич [Текст] : орган Микулинец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Микулинці, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1114) (1 січ.) – 103 (1242) (27 груд.);
1957, № 1 (1243) (1 січ.) – 104 (1343) (29 груд.);
1958, № 1 (1344) (1 січ.) – 78, 80–117 (1458) (26 груд.);
1959, № 1 (1459) (1 січ.) – 21, 23–49, 51–153 (1611) (29 груд.);
1960, № 1 (1612) (1 січ.) – 46, 48–154 (1765) (29 груд.).
Дод.: 1958 Економічна сторінка див. № 631; 1958, 1959 Літературна сторінка див.
№ 3592.
2770. Ленінський клич [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Мічуріна
Скалат. р-ну. – Скалат, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (17 верес.) – 19 (15 груд.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Тимошенка Гримайлів. р-ну; 1958 № 2 (20) (24 січ.) – 9 (27) (2 черв.) орган парт.
орг. і правління колгоспу ім. Мічуріна Гримайлів. р-ну.
1957, № 14–19;
1958, № 2, 3, 5, 9;
1959, № 1 (15 верес.) – 2 (27 жовт.);
1960, № 1 (3) (9 січ.) – 4, 6 (11) (8 груд.).
Прим.: У 1959 р. валова нумерація починається з № 1. У березні 1959 р.
Гримайлівський район ліквідовано.
2771. Ленінський клич [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Борівки, Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Борівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (13 черв.) – 3, 5–13 (24 груд.);
1959, № 1 (14) (14 січ.) – 2 (15) (28 січ.).
2772. Ленінський кооператор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та правління
Щирец. райспоживспілки. – Щирець, 1957.
1957, № 2 (25 листоп.) – 5 (7 листоп.).
2773. Ленінський прапор [Текст] : бюл. : орган Ново-Воронцов. РК КП України
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нововоронцовка, 1957.
1957, [б. N.] [б. д.].
Ленінський прапор. – Виноградів див. № 4650.
2774. Ленінський прапор [Текст] : листівка : орган Ново-Воронцов. РК КП
України і райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нововоронцовка, 1957, 1959.
1957, [б. N.] [січ.] – [б. N.] (23 верес.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (20 січ.) [3 вип.].
2775. Ленінський прапор [Текст] : листівка-блискавка : орган Ново-Воронцов. РК КП
України і райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нововоронцовка, 1957, 1958.

1957, № 1 (24 черв.);
1958, № 1 (4 січ.).
2776. Ленінський прапор [Текст] : орган Бахмац. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Бахмач, 1956–1960.
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1956, № 1 (3589) (1 січ.) – 44, 46–94, 98, 103, 105–109, 111–150 (3736) (30 груд.);
1957, № 1 (3737) (1 січ.) – 154 (3890) (29 груд.);
1958, № 1 (3891) (1 січ.) – 127, 129–153 (4043) (28 груд.);
1959, № 1 (4044) (1 січ.) – 30, 32–49, 51–54, 56–113, 115–118, 120–128, 130–133, 135–

151, 153, 154 (4197) (29 груд.);
1960, № 1 (4198) (1 січ.) – 154 (4351) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3593; 1957 Молодіжна сторінка див.
4266.
2777. Ленінський прапор [Текст] : орган дирекції, парт. орг. і робіткому радгоспу
«Мирний» Іванів. р-ну Херсон. обл. – [Трохимівка], 1957, 1958.
1957, № 2 (2 верес.) – 5 (29 жовт.); 1958, № 1 (6) (28 січ.) – 9 (14)
(22 лип.).
2778. Ленінський прапор [Текст] : орган Добромил. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Добромиль, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1353) – 98 (1450) (9 груд.) Сталінець; 1956 № 99 (1451) (13
груд.) – 1960 № 21 (1888) (18 лют.) Радянський прапор. – Підзаг.: 1956 № 1 – 1959 №
65 (1777) (31 трав.) орган Добромил. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 105 (1561) (29
груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–103 (1455) (27 груд.);
1957, № 1 (1456) (1 cіч.) –105;
1958, № 1 (1562) (1 січ.) – 152 (1713) (28 груд.) ;
1959, № 1 (1714) (1 січ.) – 155 (1867) (29 груд.);
1960, № 1 (1868) (1 січ.) – 80, 82–154 (2021) (29 груд.).
2779. Ленінський прапор [Текст] : орган Ново-Воронцов. РК КП України і
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нововоронцовка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2268) (1 січ.) – 51, 53–128 (2395) (30 груд.);
1957, № 1 (2396) (1 січ.) – 154 (2549) (29 груд.);
1958, № 1 (2550) (1 січ.) – 152 (2701) (28 груд.);
1959, № 1 (2702) (1 січ.) – 52, 54–154 (2855) (30 груд.);
1960, № 1 (2856) (1 січ.) – 154 (3009) (29 груд.).
Дод.: 1957 Ленінський прапор : бюл. див. № 2773; 1957, 1959 Ленінський прапор :
листівка див. № 2774; 1957, 1958 Ленінський прапор : листівка-блискавка див.
2775; 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3595.
2780. Ленінський прапор [Текст] : орган Олександрійс. міськкому і райкому КП
України, міської і райрад депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Олександрія, 1958–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1958, № 1 (16 серп.) – 57 (30 груд.);
1959, № 1 (58) (1 січ.) – 151, 153, 154 (211) (31 груд.);
1960, № 1 (4820) (1 січ.) – 154 (4973) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3596.
2781. Ленінський прапор [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Карла
Маркса Тростянец. р-ну Сум. обл. – [Буймер], 1958, 1960.
1958, № 10 (22) (23 черв.) – 11 (23) (15 лип.);
1960, № 5 (58) (23 берез.), 7–11, 13–22 (75) (31 груд.).
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2782. Ленінський прапор [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Димитрова Куп’ян. р-ну. – [Гусинка], 1957–1960.
1957, № 1 (15 січ.), 3–5, 8–9, 12–25 (25 листоп.);
1958, № 1 (25) (9 січ.) – 14–15 (38-39) (7 листоп.);
1959, № 1-2 (40-41) (21 січ.) – 8, 10–24 (63) (24 груд.);
1960, № 2 (65) (27 січ.) – 20 (83) (5 жовт.).
2783. Ленінський прапор [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Калініна Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – [Лукашівка], 1958–1960.
1958, № 2 (7 лют.) – 5, 7–11, 13–23 (31 груд.);
1959, № 1 (24) (5 січ.) – 7, 9–12, 14–16, 18–23 (46) (8 груд.);
1960, № 1 (47) (25 січ.) – 11, 13, 14, 16, 17 (63) (13 груд.).
2784. Ленінський прапор [Текст] : орган партбюро, ком. ЛКСМУ, профкому та
дирекції Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті. – Київ, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (18 груд.) – 1958 № 35 (73) (20 груд.) орган партбюро, ком.
ЛКСМУ, профкому, місцевкому та дирекції Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті.
1956, № 1, 2 (31 груд.);
1957, № 1 (3) (12 січ.) – 26, 29–34 (37) (31 груд.);
1958, № 1 (38) (11 січ.) – 24, 27, 28, 30–36 (74) (29 груд.);
1959, № 1 (75) (10 січ.) – 38 (112) (28 груд.);
1960, № 1(113) (9 січ.) – 24, 26, 28–35 (147) (29 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3594.
2785. Ленінський прапор [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Більшовик» с. Раставиця Ружин. р-ну. – Роставиця, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (17) (21 лют.) – 1959 № 1 (28) (28 січ.) орган парт. орг. і
правління колгоспу ім. Сталіна, с. Раставиця Ружин. р-ну.
1958, № 1–11 (27) (19 лют.);
1959, № 1–9 (36) (12 груд.);
1960, № 1 (37) (15 січ.) – 17 (52) (29 груд.).
2786. Ленінський прапор [Текст] : орган парторганізації колгоспу ім. XXI з’їзду
КПРС с. Свобода Берегів. р-ну. – Свобода, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 трав.) – 4, 8, 11, 13, 14 (31 груд.);
1960, № 1 (30 січ.) – 22 (5 груд.) (вал. нумерація відсутня).
2787. Ленінський прапор [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Зоря комунізму» с. Шубівки Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Шубівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 лют.) – 1958 № 19 (43) (23 груд.) орган парторганізації, правління
колгоспу «Зоря комунізму» та сільради с. Шубівки Кагарлиц. р-ну Київ. обл.

1957, № 1–15, 17–24 (25 груд.);
1958, № 1 (25) (23 січ.) – 5, 7–15, 17–19;
1959, № 1 (43) (8 січ.) – 7 (49) (23 квіт.);
1960, № 1 (59) (28 січ.), 3–5, 8, 9, 12–14, 16 (74) (23 листоп.).
2788. Ленінський прапор [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Яценка с. Ометинці Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Ометинці, 1959, 1960.
1959, № 1 (5 трав.) – 4, 6–8 (20 груд.);
1960, № 1 (9) (15 січ.) – 4, 6, 8–11, 14, 16, 17 (25) (9 груд.).
2789. Ленінський прапор [Текст] : орган Ситковец. райкому КП України і
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Ситківці, 1956–1959.
1956, № 1 (1180) (1 січ.) – 104 (1283) (27 груд.);
1957, № 1 (1284) (1 січ.) – 101, 104 (1387) (29 груд.);
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1958, № 1 (1388) (1 січ.) – 115 (1502) (28 груд.);
1959, № 1 (1503) (1 січ.) – 12 (1514) (28 січ.).
Прим.: У 1959 р. на № 12 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2790. Ленінський прапор [Текст] : орган Солотвин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Солотвино, 1956–1959.
1956, № 1 (1052) (1 січ.) – 104 (1155) (27 груд.);
1957, № 1 (1156) (1 січ.) – 47, 49–104 (1259) (29 груд.);
1958, № 1 (1260) (1 січ.) – 104 (1363) (28 груд.);
1959, № 1 (1364) (1 січ.) – 44 (1376) (12 берез.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 3597.
Прим.: У 1959 р. на № 44 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2791. Ленінський прапор [Текст] : орган Херсон. обкому ЛКСМ України. –
Херсон, 1960.
1960, № 1 (2 берез.) – 15, 17–85, 87–102, 104, 105, 107–131 (30 груд.).
2792. Ленінський промінь [Текст] : листівка : орган Берестечків. райкому Комуніст.

партії України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Берестечко, 1956.
1956, [б. N.] (5 серп.), [б. N.] (16 верес.).
2793. Ленінський промінь [Текст] : орган Берестечків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Берестечко, 1956–1959. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1024) (1 січ.) – 27, 29–104 (1127) (27 груд.);
1957, № 1 (1128) (1 січ.) – 104 (1230) (29 груд.);
1958, № 1 (1231) (1 січ.) – 32, 35–60, 63–129, 131–153 (1383) (31 груд.);
1959, № 1 (1384) (1 січ.) – 28, 30–114 (1497) (25 верес.).
Дод.: 1956 Ленінський промінь : листівка див. № 2792; 1957 Літературна сторінка
див. № 3598.
Прим.: У 1959 р. на № 114 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2794. Ленінський промінь [Текст] : орган Кам’янсько-Буз. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Кам’янка-Бузька, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1339) (1 січ.) – 1959 № 155 (1937) (29 груд.) Ленінським шляхом.

1956, № 1–137 (1475) (28 груд.);
1957, № 1 (1476) (1 січ.) – 154 (1529) (29 груд.);
1958, № 1 (1630) (1 січ.) – 89, 91–153 (1782) (28 груд.);
1959, № 1 (1783) (1 січ.) – 155;
1960, № 24 (1961) (25 лют.) – 154 (2091) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3599.
2795. Ленінський промінь [Текст] : орган Костопіл. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Костопіль, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

Назва: 1956 № 1 (1780) (1 січ.) – 109 (1888) (9 верес.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–156 (1935) (30 груд.);
1957, № 1 (1936) (1 січ.) – 154 (2089) (29 груд.);
1958, № 1 (2090) (1 січ.) – 48, 50–153 (2242) (28 груд.);
1959, № 1 (2243) (1 січ.) – 152 (2394) (29 берез.);
1960, № 1 (2395) (1 січ.) – 65, 67–155 (2549) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Комсомольська сторінка див. № 2330; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3600.
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2796. Ленінський промінь [Текст] : орган Монастирис. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Монастириська, 1956–1960.
1956, № 1 (1137) (1 січ.) – 104 (1240) (27 груд.);
1957, № 1 (1241) (1 січ.) – 104 (1344) (25 груд.);
1958, № 1 (1345) (1 січ.) – 104 (1448) (28 груд.);
1959, № 1 (1450) (1 січ.) – 135 (1584) (29 груд.);
1960, № 1 (1585) (1 січ.) – 83, 85–154 (1738) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3601; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4267.
2797. Ленінський промінь [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Царичан. селищради. – Царичанка, 1958–1960.
1958, № 1 (22) (6 січ.) – 30 (51) (23 груд.);
1959, № 1 (52) (12 січ.) – 6, 8, 10, 11, 13–18 (69) (11 груд.);
1960, № 1 (70) (26 січ.) – 7, 9–11, 13, 14 (83) (18 листоп.).
2798. Ленінський шлях [Текст] : блискавка : орган Високопіл. райкому КП України

райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Високопілля, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (30 черв.);
1958, [б. N.] (17 трав.), [б. N.] (30 лип.).
2799. Ленінський шлях [Текст] : газ. парторганізації і правління колгоспу
«Україна» с. Тарасівка Києво-Святошин. р-ну. – Тарасівка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (1 січ.) газ. парторганізації і правління колгоспу «Україна»
Києво-Святошин. р-ну.
1959, № 1–11, 13–15, 19, 21–25, 27–33 (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (34) (13 січ.) – 3, 5–9, 11–14, 16–25, 27–35 (68) (31 груд.).
2800. Ленінський шлях [Текст] : листівка : орган Сторожинец. райкому КП України

райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Сторожинець, 1959.
1959, [б. N.] (12 жовт.).
2801. Ленінський шлях [Текст] : орган Білоцерків. міськкому і райкому Комуніст.
партії України, міськради і райради депутатів трудящих Київ. обл. – Біла Церква,
1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (5102) (1 січ.) – 48, 50–89, 91–156 (5257) (30 груд.);
1957, № 1 (5258) (1 січ.) – 3, 5–31, 33–60, 62–67, 69–98, 100–155 (5412) (29 груд.);
1958, № 1 (5413) (1 січ.) – 49, 51–65, 67–155 (5567) (28 груд.);
1959, № 1 (5568) (1 січ.) – 31, 33, 62, 64–69, 72–132, 134–156 (5715) (29 груд.);
1960, № 1 (5716) (1 січ.) – 48, 50–52, 54–155 (5870) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3602.
2802. Ленінський шлях [Текст] : орган Буц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Буки, 1956–1959. – Виходить двічі на
тиждень.
1956, № 1 (1138) (1 січ.) – 104 (1240) (27 груд.);
1957, № 1 (1241) (1 січ.) – 21, 24–79, 81–83, 85–104 (1344) (29 груд.);
1958, № 1 (1345) (1 січ.) – 84, 86–103 (1447) (28 груд.);
1959, № 1 (1448) (1 січ.) – 50, 52–90 (1537) (12 листоп.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3603.
Прим.: У 1959 р. на № 90 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2803. Ленінський шлях [Текст] : орган Великобагачан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Велика Багачка, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
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1956, № 1 (2977) (1 січ.) – 16, 18–57, 61–71, 76–104 (3080) (27 груд.);
1957, № 1 (3081) (1 січ.) – 105 (3185) (29 груд.);
1958, № 1 (3186) (1 січ.) – 152 (3437) (28 груд.);
1959, № 1 (3438) (1 січ.) – 153 (3590) (29 груд.);
1960, № 1 (3591) (1 січ.) – 76, 79–123, 125–151 (3741) (22 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3604.
2804. Ленінський шлях [Текст] : орган Великомостів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Великі Мости, 1956–1959. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1198) (1 січ.) – 44, 46–90, 92–136 (1333) (28 груд.);
1957, № 1 (1334) (1 січ.) – 19, 21–154 (1487) (29 груд.);
1958, № 1 (1488) (1 січ.) – 154 (1641) (28 груд.);
1959, № 1 (1642) (1 січ.) – 116 (1757) (30 верес.).
Дод.: 1956, 1957, 1959 Літературна сторінка див. № 3605.
Прим.: У 1959 р. на № 116 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2805. Ленінський шлях [Текст] : орган Веселів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Веселе, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (2332) (1 січ.) – 56, 59–104 (2435) (27 груд.);
1957, № 1 (2436) (1 січ.) – 103 (2558) (25 груд.);
1958, № 1 (2560) (1 січ.) – 113 (2652) (28 груд.);
1959, № 1 (2653) (1 січ.) – 152 (2804) (29 груд.);
1960, № 1 (2805) (1 січ.) – 153 (2957) (29 груд.).
Дод.: 1958 Ленінський шлях : спец. вип. на жнивах див. № 2859; 1959 Літературна
сторінка див. № 3606.
2806. Ленінський шлях [Текст] : орган Високопіл. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Херсон. обл. – Високопілля, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (970) (1 січ.) – 31, 33–57, 59–104 (1073) (27 груд.);
1957, № 1 (1074) (1 січ.) – 27, 29–81, 83–104 (1177) (29 груд.);
1958, № 1 (1178) (1 січ.) – 121 (1298) (31 груд.);
1959, № 1 (1299) (1 січ.) – 116, 118–153 (1451) (29 груд.);
1960, № 1 (1452) (1 січ.) – 154 (1605) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Ленінський шлях : блискавка див. № 2798.
2807. Ленінський шлях [Текст] : орган Гоголів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Шишаки, 1956–1960.
1956, № 1 (1151) (1 січ.) – 46, 48–55, 57, 59–103 (1253) (27 груд.);
1957, № 1 (1254) (1 січ.) – 49, 51–104 (1356) (29 груд.);
1958, № 1 (1357) (1 січ.) – 39, 41–44, 46–120 (1486) (28 груд.);
1959, № 1 (1487) (1 січ.) – 153 (1639) (29 груд.);
1960, № 1 (1640) (1 січ.) – 24, 26–82, 85–155 (1784) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3615.
2808. Ленінський шлях [Текст] : орган Грун. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Грунь, 1956–1959.
1956, № 1 (2351) (1 січ.) – 104 (2454) (27 груд.);
1957, № 1 (2455) (1 січ.) – 104 (2558) (25 груд.);
1958, № 1 (2559) (1 січ.) – 77, 79–100, 102–112, 114–117 (2675) (28 груд.);
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1959, № 1 (2676) (1 січ.) – 31 (2706) (13 берез.) – 31 (2706) (13 берез.).
Прим.: У 1959 р. на № 31видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2809. Ленінський шлях [Текст] : орган Дубов’язів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Сум. обл. – Дубов’язівка, 1956, 1957.
1956, № 1 (2325) (1 січ.) – 30, 33–104 (2428) (27 груд.);
1957, № 1 (2429) (1 січ.) – 48 (2476) (9 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 48 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2810. Ленінський шлях [Текст] : орган Дунаєвец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Дунаївці, 1956–1960.
1956, № 1 (2886) (1 січ.), 3–26, 28–54, 56–137 (3022) (29 груд.);
1957, № 1 (3023) (1 січ.) – 78, 80–153 (3175) (29 груд.);
1958, № 1 (3176) (1 січ.) – 153 (3328) (28 груд.);
1959, № 1 (3329) (1 січ.) – 154 (3482) (29 груд.);
1960, № 1 (3483) (1 січ.) – 154 (3636) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3607.
2811. Ленінський шлях [Текст] : орган Ічнян. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Чернігів. обл. – Ічня, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

1956, № 1 (1223) (1 січ.) – 52, 54–82, 84–89, 91–128 (1350) (30 груд.);
1957, № 1 (1351) (1 січ.) – 156 (1496) (29 груд.);
1958, № 2 (1498) (3 січ.) – 86, 88–143, 145–155 (1640) (27 груд.);
1959, № 1 (1642) (1 січ.) – 133, 136–142, 144–154 (1765) (29 груд.);
1960, № 1 (1766) (1 січ.) – 102, 104–154 (1920) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3608.
2812. Ленінський шлях [Текст] : орган Ківерців. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Ківерці, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1062) (1 січ.) – 11, 13–18, 20–43, 45–69, 71–76, 78, 79, 81–84, 86–88, 90–
135 (1196) (28 груд.);
1957, № 1 (1197) (1 січ.) – 61, 63–143, 145–152 (1330) (29 груд.);
1958, № 1 (1331) (1 січ.), 3–38, 40–126, 128–154 (1484) (31 груд.);
1959, № 1 (1485) (1 січ.) – 47, 49–141, 143–152, 154, 155 (1639) (29 груд.);
1960, № 1 (1640) (1 січ.) – 27, 29–44, 48–81, 83–124, 126–154 (1793) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3609.
2813. Ленінський шлях [Текст] : орган Комарнів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Комарне, 1956–1959. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1084) (1 січ.) – 1959 № 60 (1509) (22 трав.) орган Комарнів.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (1296) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1193) (27 груд.);
1957, № 1 (1194) – 55, 57–104;
1958, № 1 (1297) (1 січ.) – 7, 9–41, 43–82, 85–154 (1449) (28 груд.);
1959, № 1 (1450) (1 січ.) – 112 (1561) (20 верес.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3610.
Прим.: У 1959 р. на № 112 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2814. Ленінський шлях [Текст] : орган Мануїл. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Теофіополь, 1956–1960.
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Підзаг.: 1956 № 1 (3035) (1 січ.) – 1959 № 18 (3363) (22 лют.) орган Теофіопол.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл.
1956, № 1–104 (3138) (27 груд.);
1957, № 1 (3139) (1 січ.) – 71, 74–81, 83–104 (3242) (29 груд.);
1958, № 1 (3243) (1 січ.) – 103 (3345) (28 груд.);
1959, № 2 (3347) (4 січ.) – 134 (3479) (29 груд.);
1960, № 1 (3480) (1 січ.) – 154 (3623) (29 груд.).
2815. Ленінський шлях [Текст] : орган Нижньодуван. райкому КП України і
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Нижня Дуванка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2616) (1 січ.) – 66 (2682) (12 серп.) Сталінський шлях. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1958 № 18 (2841) (2 берез.) орган Нижньодуван. райкому
Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–36, 38–83, 85–104 (2719) (27 груд.);
1957, № 1 (2720) (1 січ.) – 17, 19–37, 39–46, 48–102, 104 (2823) (29 груд.);
1958, № 1 (2824) (1 січ.) – 3, 5–18, 20–118 (2941) (28 груд.);
1959, № 1 (2942) (1 січ.) – 9, 11–44, 46–97,101–108, 114–123, 126–137, 139, 140, 142–

150, 152 (3093) (26 груд.);
1960, № 1 (3095э) (1 січ.), 3–7, 9–104, 106–154 (3249) (29 груд.).
Дод.: 1960 Ленінський шлях : спец. вип. див № 2860.
2816. Ленінський шлях [Текст] : орган Оратів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Оратів, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1094) (1 січ.) – 1957 № 104 (1196) (27 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–94, 96–104 (1196) (27 груд.);
1957, № 1 (1197) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (1301) (1 січ.) – 95, 97–115 (1415) (28 груд.);
1959, № 1 (1416) (1 січ.) – 152 (1567) (29 груд.);
1960, № 1 (1568) (1 січ.) – 155 (1721) (31 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3611.
2817. Ленінський шлях [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. радгоспу
ім. XXI з’їзду КПРС [Варварів. р-ну Миколаїв. обл.]. – [Варварівка], 1960.
1960, № 1 (26 січ.) – 12, 14 (21 груд.) (у нумерації є помилки).
2818. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Сталіна,
Старосалтів. р-ну Харків. обл. – Старий Салтів, 1957–1960.
1957, № 6 (28 лют.), 8–15, 17–27, 29–32 (19 груд.);
1958, № 1 (33) (2 січ.) – 23, 26–32 (63) (25 груд.);
1959, № 1 (64) (1 січ.) – 21, 23–29 (92) (18 груд.);
1960, № 1 (93) (1 січ.) – 24 (116) (16 груд.).
2819. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Заповіти
Леніна» Козачан. сільради Балт. р-ну Одес. обл. – [Козацьке], 1959, 1960. – Виходить
тричі на міс.
Підзаг.: 1959 № 1 (1 квіт.) – 1960 № 21 (46) (16 верес.) орган парт. орг. і правління
колгоспу «Ленінський шлях» Козачан. сільради Балт. р-ну Одес. обл.
1959, № 1, 3–21, 23–25 (28 груд.);
1960, № 1 (26) (7 січ.) – 15, 17–25 (50) (28 груд.).
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2820. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Шевченка Привільнян. р-ну Миколаїв. обл. – Привільне, 1958, 1959.
1958, № 2 (8) (21 лют.) – 11, 15 (31) (27 груд.);
1959, № 1 (31) (16 січ.).
Прим.: У січні 1959 р. Привільнянський район ліквідовано.
2821. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Ленінський
шлях» та виконкому сільради с. Коболчин [Сокирян. р-ну Чернівец. обл.]. –
Коболчин, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (5) (1 лют.) – 12 (14) (1 лип.) орган парт. орг., правління артілі
ім. Кагановича та виконкому сільради с. Коболчин.
1957, № 3–19 (21) (24 листоп.);
1958, № 2 (23) (25 січ.), 5–8 (29) (30 верес.);
1959, № 1 (31) (1 січ.) – 3, 5–7 (37) (7 листоп.);
1960, № 2 (38) (27 січ.) – 3, 5–8 (44) (27 жовт.).
2822. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Жданова
та сільради с. В. Зозулинець Базал. р-ну Хмельниц. обл. – Великі Зозулинці, 1959.
1959, № 2 (9 серп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Базалійський район ліквідовано.
2823. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Ілліча
виконкому Ради депутатів трудящих с. Козацького Звенигород. р-ну Черкас. обл. –
Козацьке, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Періодичн.: 1957 № 17 (29 груд.) – 1958 № 3 (20) (27 трав.) виходить тричі на міс.
1957, № 17; 1958, № 1 (18) (15 січ.) – 3;
1959, № 15 (40) (10 серп.);
1960, № 1 (50) (9 січ.) – 2, 4, 5, 7, 8, 10–23 (72) (28 груд.).
2824. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Ленінський шлях» та Локнян. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Локня, 1957–1960.
1957, № 1 (26 трав.) – 15 (11 груд.);
1958, № 1 (16) (8 берез.) – 4 (19) (15 серп.);
1959, № 7 (29) (23 черв.), 9, 10, 12–20 (42) (26 груд.);
1960, № 1 (43) (21 січ.), 3–13 (55) (16 груд.).
2825. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Зоря
комунізму» Вербів. сільради депутатів трудящих Вербів. р-ну Ровен. обл. –
[Вербівка], 1957, 1958.
1957, № 1 (10 лют.) – 13 (25 груд.);
1958, № 1 (14) (1 січ.) – 4, 7, 8, 12, 13 (26) (15 серп.).
2826. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Калініна, с. Скибин Жашків. р-ну Черкас. обл. – Скибин, 1956–1960.
1956, № 1 (11 груд.);
1957, № 1 (3) (18 січ.) – 13 (15) (12 груд.);
1958, № 2 (17) (21 берез.) – 15, 17 (32) (10 груд.);
1959, № 1 (34) (28 січ.) – 2, 4–21 (54) (22 груд.); 1960,
№ 1 (55) (14 січ.) – 6, 9–15 (69) (30 листоп.).
2827. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Ульянова, Гребінків. р-ну Полтав. обл. – [Ульяновка], 1957–1960.
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1957, № 1 (29 трав.) – 12 (26 листоп.);
1958, № [1] (14) (13 січ.) – 5, 7–13 (18 груд.) (вал. нумерація частково відсутня);
1959, № 1 (12 січ.) – 3, 5–8, 11–13 (13 жовт.);
1960, № 1 (46) (22 квіт.) – 7 (31 груд.).
2828. Ленінський шлях [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції радгоспу
«Керменчик» Велико-Новосілків. р-ну Сталін. обл. – Октябрське, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (22 верес.) – 1959 № 25 (35) (31 серп.) орган парт., профспілк.
орг. і дирекції радгоспу «Керменчик» Старомлинів. р-ну Сталін. обл.
1958, № 2–10 (20 груд.);
1959, № 1 (11) (1 січ.) – 25, 30 (40) (31 жовт.) – 34, 36 (46) (29 груд.); 1960,
№ 1 (47) (1 січ.) – 22–23 (69) (16 груд.) (у нумерації є помилки). Прим.: У
вересні 1959 р. Старомлинівський район ліквідовано.
2829. Ленінський шлях [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. радгоспу
«Шляховий» Доманів. р-ну Миколаїв. обл. – Маринівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (2 квіт.) орган парт., комсомол. і профес. орг. та дирекції
радгоспу «Шляховий».
1957, № 1–3, 5 (15 лип.);
1958, № 3 (7 листоп.) – 4 (9) (27 листоп.) (вал. на № 3 відсутній);
1959, № 1 (10) (10 лют.) – 7 (16) (19 верес.);
1960, № 1 (17) (22 квіт.) – 7 (23) (29 верес.).
2830. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Богдана Хмельницького с. Кукавки Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Кукавка,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (10 квіт.) – 1958 № 16 (43) (10 черв.) орган парторганізації і
правління артілі «Червоногвардієць» с. Кукавки Яришів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–27 (30 груд.);
1958, № 1–28;
1959, № 29 (56) (13 січ.) – 47 (74) (6 листоп.);
1960, № 1 (77) (14 січ.) – 23 (99) (31 груд.).
Прим.: У червні 1958 р. Яришівський район ліквідовано, натомісь утворено
Могилів-Подільський район.
2831. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Л.
Українки та сільради с. Нова-Кам’янка Рава-Рус. р-ну. – Нова Кам’янка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.), 2, 5, 6, 9 (25 груд.);
1958, № 6 (16) (16 лип.), 8 (6 берез.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (9) (1 січ.), 2, 4, 5 (12) (30 лип.);
1960, № 1 (13) (1 січ.) – 8 (31) (25 груд.) (у нумерації є помилки).
2832. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Верхньохортиц. р-ну Запоріз. обл. – Верхня Хортиця, 1959, 1960.
1959, № 1 (15 берез.) – 2, 4–29 (30 груд.);
1960, № 1 (30) (14 січ.) – 34 (63) (14 груд.).
2833. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
40-річчя Жовтня с. Свитинець Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Свитинці, 1958– 1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (20 черв.) – 1959 № 4 (12) (20 берез.) орган парторганізації і
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правління колгоспу Ленінський шлях, с. Свитинець Погребищен. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 2, 3, 5–7 (17 листоп.);
1959, № 1 (9) (9 січ.) – 8, 10–18 (26) (12 груд.);
1960, № 1 (27) (23 січ.) – 18 (44) (13 груд.).
2834. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Баштан. р-ну Миколаїв. обл. – Піски, 1959, 1960.
1959, № 2 (30 квіт.), 4, 5 (19 груд.);
1960, № 1 (6) (21 січ.), 3, 4, 6–11 (16) (29 лип.).
2835. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Кірова та сільради депутатів трудящих с. Щербанів Вознесен. р-ну. – Щербані, 1958–
1960. – Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (10 лип.) – 10 (18 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (1 січ.) – 2, 4–12, 14, 17–20 (23 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (21) (23 січ.) – 18 (38) (5 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
2836. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна с. Клебані Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – Клебань, 1958–1960.
1958, № 1 (30 черв.), 2, 5–8 (8 листоп.);
1959, № 1 (10) (13 січ.) – 8, 10–14, 17–21 (30) (31 груд.);
1960, № 1 (31) (14 січ.) – 8 (38) (30 квіт.).
2837. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перше травня» Кліцків. сільради Рудків. р-ну Львів. обл. – Кліцько, 1959, 1960.
1959, № 1 (7 листоп.) – 3 (5 груд.);
1960, № 1 (4) (13 лют.) – 7 (10) (24 листоп.).
2838. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Росія» с.
Комсомольське [Комсомол. р-ну Вінниц. обл.]. – Комсомольське, 1957–1960.

Підзаг.: 1957 № 1 (29 берез.) – 1959 № 11 (46) (18 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Росія» та сільради с. Комсомольське.
1957, № 1–19, 21–23 (25 груд.);
1958, № 1 (24) (1 січ.) – 13 (35) (22 листоп.);
1959, № 1 (36) (14 січ.) – 5, 7–11;
1960, № 1 (47) (16 січ.), 2, 4–11 (57) (27 груд.).
2839. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна м. Глухів Сум. обл. – Глухів, 1959, 1960.
1959, № 18 (63) (7 листоп.);
1960, № 1 (68) (7 січ.) – 18, 20–30 (97) (24 груд.) (у нумерації є помилки).
2840. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Нестеров. р-ну Львів. обл. – Воля Висоцька, 1959.
1959, № 2 (26 серп.).
2841. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Гармак Бар. р-ну Вінниц. обл. – Гармаки, 1958–1960.
1958, № 1 (31 берез.) – 19 (26 груд.);
1959, № 1 (20) (14 січ.) – 18, 20-21 (41) (17 груд.);
1960, № 1 (42) (14 січ.) – 16 (57) (17 груд.).
2842. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна

Озерянка Житомир. р-ну. – Озерянка, 1958–1960. – Виходить 15 і 30 числа
щомісяця. 1958, № 1 (1) (30 січ.), 4–10, 13, 15–20 (15 груд.); 1959, № 1 (21) (15 січ.)
– 16 (36) (15 груд.);
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1960, № 1 (37) (15 січ.) – 16 (52) (15 груд.) (у нумерації є помилки).
2843. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Хуст. р-ну. – Хуст, 1957–1960.
1957, № 1 (28 трав.) – 9, 11–15 (30 груд.);
1958, № 2 (17) (24 січ.) – 24 (39) (26 груд.);
1959, № 1 (40) (7 січ.) – 24 (54) (23 груд.);
1960, № 1 (55) (1 січ.) – 23 (77) (17 груд.).
2844. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Чкалова с. Станіславчик Київ. обл. – Станіславчик, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 3 (4) (2 лют.) – 27 (28) (17 груд.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Калініна с. Станіславчик Київ. обл.
1959, № 3, 6–8, 10–22, 24–27;
1960, № 1 (29) (23 січ.) – 10, 12–28 (56) (22 груд.).
2845. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінський шлях» с. Потоки Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Потоки, 1957–1960.
1957, № 22 (6 верес.) – 7 (22 груд.);
1958, № 1 (22 січ.), 2, 4–13 (21) (29 груд.);
1959, № 1 (22) (12 січ.) – 15, 17–22 (43) (7 груд.);
1960, № 1 (45) (7 січ.) – 22 (66) (22 груд.).
2846. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінський шлях» с. Сосонки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Сосонка, 1957–1960.
1957, № 30-31 (33-34) (7 листоп.) – 33 (36) (30 листоп.);
1958, № 2 (40) (11 січ.), 5–11, 13–24, 29 (67) (11 жовт.);
1959, № 12 (86) (22 квіт.) – 34 (108) (22 груд.);
1960, № 1 (109) (1 січ.) – 34 (142) (27 груд.).
2847. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Перемога» с. Дубівця Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Дубовець, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 листоп.) – 1959 № 13 (35) (21 серп.) орган парторганізації та
правління колгоспу «Перемога» с. Дубівця Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1;
1958, № 1 (2) (15 лют.), 3–20 (21) (12 груд.);
1959, № 1 (23) (13 січ.) – 8, 10, 12, 13, 15–17 (39) (18 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
2848. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Перше травня» с. Кудлаїв Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Кудлаїв, 1960.
1960, № 1 (40) (29 лют.) – 15 (53) (28 листоп.).
2849. Ленінський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» с. Джурина Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Джуринка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (8 черв.) – 6 (25 серп.) орган парторганізації та правління
колгоспу «Україна» с. Джурина Джурин. р-ну Вінниц. обл.
1959, № 1–7 (14 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (8) (9 берез.) – 9 (16) (17 груд.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У вересні 1959 р. Джуринський район ліквідовано. У газеті село Джурина,
треба – Джуринка.
2850. Ленінський шлях [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна с. Ружичанка Ружичнян. р-ну Хмельниц. обл. – Ружичанка,
1957–1960.
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1957, № 1 (3 берез.) – 6 (7 листоп.);
1958, № 1 (7) (15 січ.) – 20, 22 (28) (27 листоп.);
1959, № 1 (31) (1 січ.) – 21, 23–24 (53-54) (5 груд.);
1960, № 1 (55) (1 січ.) – 20, 22–24 (78) (27 груд.).
2851. Ленінський шлях [Текст] : орган Перещепин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Перещепине, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2224) (1 січ.) – 70 (2293) (30 серп.) Сталінським шляхом. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (2431) (2 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–83, 85, 87–104 (2327) (27 груд.);
1957, № 1 (2328) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (2432) (1 січ.) – 153 (2584) (28 груд.);
1959, № 1 (2585) (1 січ.) – 69, 71–149, 151, 152 (2736) (29 груд.);
1960, № 1 (2737) (1 січ.) – 40, 42, 44–72, 74–86, 88–152 (2888) (27 груд.).
Дод.: 1956 Ленінський шлях : спец. вип. див. № 2861; 1956 Сталінським шляхом :
спец. вип. див. № 5285; 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3612.
2852. Ленінський шлях [Текст] : орган Печеніжин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Печеніжин, 1956, 1957.
1956, № 1 (979) (1 січ.) – 59, 61–63, 65–104 (1082) (27 груд.);
1957, № 1 (1083) (1 січ.) – 40, 42–47 (1129) (9 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 47 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2853. Ленінський шлях [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу
«Ленінський шлях» Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл. – Ольгопіль, 1957.
1957, № 1 (27 квіт.), 3–22 (27 листоп.).
2854. Ленінський шлях [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу
«Україна» Чечельниц. р-ну Вінниц. обл. – Чечельник, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (27 квіт.) – 21 (27 листоп.) орган правління і парторганізації
колгоспу «Ленінський шлях» Ольгопіл. р-ну Вінниц обл.; 1958 № [1] (25) (8 січ.) –
1959 № 18 (68) (23 верес.) орган правління і парторганізації колгоспу «Ленінський
шлях» Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–24 (27 груд.);
1958, № [1]–26 (50) (22 груд.);
1959, № 1 (51) (3 січ.) – 8, 10–13, 15–20, 22–24 (74) (19 груд.);
1960, № 1 (75) (2 січ.) – 9, 11–16, 18–21 (95) (21 груд.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Ольгопільський район ліквідовано.
2855. Ленінський шлях [Текст] : орган Сваляв. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Свалява, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1044) (1 січ.) – 1957 № 104 (1241) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1147) (27 груд.);
1957, № 1 (1148) (1 січ.) – 54, 56–68, 70–85, 87–104;
1958, № 1 (1242) (1 січ.) – 93, 95–113, 116–118 (1359) (29 груд.);
1959, № 1 (1360) (1 січ.) – 61, 63–107, 109–146, 148–153 (1512) (29 груд.);
1960, № 1 (1513) (1 січ.) – 77, 79–136, 138–150, 152–154 (1665) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958 Літературна сторінка див. № 3613.
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2856. Ленінський шлях [Текст] : орган Сторожинец. райкому КП України і
райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Сторожинець, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1336) (1 січ.) – 88 (1423) (25 лип.) Сталінським шляхом; 1956
89 (1424) (27 лип.) – 1957 № 64 (1554) (31 трав.) Радянське Прикарпаття.
1956, № 1–25, 27–155 (1490) (30 груд.); 1957, № 1 (1491) (1 січ.) – 152 (1642)
(29 груд.);
1958, № 1 (1643) (1 січ.) – 15, 17, 18, 20–112, 114–152 (1794) (28 груд.); 1959, №
1 (1795) (1 січ.) – 44, 46, 47, 50–71, 73–93, 95–152 (1946) (29 груд.); 1960, № 1
(1947) (1 січ.) – 154 (2100) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3614, № 3820; № 3918; 1956
Сталінським шляхом : листівка див. № 5283; 1957 Радянське Прикарпаття : листівка
див. № 4966; 1959 Ленінський шлях : листівка див. № 2800.
Прим.: Паралельно газета виходить молдавською мовою див. № 1478.
2857. Ленінський шлях [Текст] : орган Троянів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Троянів, 1956, 1957. – Газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1 (1161) (1 січ.) – 55, 57–65, 67–104 (1264) (30 груд.);
1957, № 1 (1265) (1 січ.) – 95 (1359) (28 листоп.).
Прим.: На № 95 у 1957 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2858. Ленінський шлях [Текст] : орган Ям. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Сталін. обл. – Яма, 1956–1959. 1956, № 1
(1858) (1 січ.) – 32, 34–104 (1961) (30 груд.); 1957, № 1 (1962) (1 січ.) –
49, 51–85, 87–93, 95–104 (2065) (29 груд.); 1958, № 1 (2066) (1 січ.) – 42,
44–104 (2170) (28 груд.); 1959, № 1 (2171) (1 січ.) – 112 (2282) (19
верес.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3616.
Прим.: У 1959 р. на № 112 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
2859. Ленінський шлях [Текст] : спец. вип. на жнивах : орган Веселів. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Веселе, 1958.
1958, № 1 (1 лип.), 2 (19 лип.).
2860. Ленінський шлях [Текст] : спец. вип. : орган Нижньо-Дуван. РК КП України
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Нижня Дуванка, 1960.
1960, № 1 (26 квіт.) – 7 (12 трав.).
2861. Ленінський шлях [Текст] : спец. вип. : орган Перещепин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Перещепине, 1956.
1956, № 3 (12 жовт.), 4 (19 жовт.).
Ленінський шлях. – Шахворостівка див. № 2876.
Ленінським шляхом. – Кам’янка-Бузька див. № 2794.
2862. Ленінським шляхом [Текст] : листівка : орган Одес. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих. – Одеса, 1956.
1956, № 3 (18 лип.); № 1 (13 лип.), 2, 6, 7 (27 лип.).
2863. Ленінським шляхом [Текст] : листівка : орган Оріхів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Оріхів, 1959.
1959, [б. N.] (17 лип.).
2864. Ленінським шляхом [Текст] : листівка : орган Полтав. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Полтава, 1960.
1960, [б. N.] (15 берез.).
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2865. Ленінським шляхом [Текст] : орган Вищедубечан. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Пірнове, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1035) (1 січ.) – 104 (1139) (27 груд.);
1957, № 1 (1140) (1 січ.) – 104 (1243) (25 груд.);
1958, № 1 (1245) (1 січ.) – 72, 74–83, 85–119 (1363) (28 груд.);
1959, № 1 (1364) (1 січ.) – 152 (1515) (29 груд.);
1960, № 1 (1516) (1 січ.) – 66, 68–124, 126–154 (1668) (29 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3625.
2866. Ленінським шляхом [Текст] : орган дирекції, партбюро і робіткому
радгоспу «Демидівський» с. Демидів Димер. р-ну Київ. обл. – Демидів, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 30 (19 груд.) орган парторганізації, правління колгоспу
та сільради с. Демидів Димер. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–10, 12–23, 26–30;
1958, № 1 (31) (12 січ.) – 4, 6–8, 10–16, 18–22 (51) (5 груд.);
1959, № 1 (52) (27 січ.) – 5, 7, 9, 10, 13 (46) (29 верес.);
1960, № 1 (64) 95 лют.) – 12, 14, 17–19 (82) (17 груд.).
2867. Ленінським шляхом [Текст] : орган Камінь-Кашир. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Камінь-Каширський,
1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1199) (1 січ.) – 156 (1355) (30 груд.);
1957, № 1 (1357) (1 січ.) – 68, 71–154 (1509) (29 груд.);
1958, № 1 (15100 (1 січ.) – 111, 113–154 (1663) (31 груд.);
1959, № 1 (1664) (1 січ.) – 41, 44–155 (1818) (31 груд.);
1960, № 1 (1819) (1 січ.) – 77, 79–133, 135–154 (1972) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3617.
2868. Ленінським шляхом [Текст] : орган Кривоозер. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Криве Озеро, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2767) (1 січ.) – 1958 № 36 (3010) (3 квіт.) Колгоспник Кривоозерщини.

1956, № 1–104 (2870) (27 груд.);
1957, № 1 (2871) (1 січ.) – 83, 85–104 (2974) (29 груд.);
1958, № 1 (2975) (1 січ.) – 73, 75–79, 81–123, 125–130, 132–146 (3120) (28 груд.);
1959, № 1 (3121) (1 січ.) – 151 (3271) (29 груд.);
1960, № 1 (3272) (1 січ.) – 154 (3425) (31 груд.).
Дод.: 1959 Комсомольська сторінка див. № 2331; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3618.
2869. Ленінським шляхом [Текст] : орган Куликів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Куликівка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1198) (1 січ.) – 98 (1294) (5 груд.) Сталінський шлях.
1956, № 1–104 (1300) (27 груд.);
1957, № 1 (1301) (1 січ.) – 104 (1404) (29 груд.);
1958, № 1 (1405) (1 січ.) – 119 (1563) (28 груд.);
1959, № 1 (1564) (1 січ.) – 18, 20–49, 51–154 (1716) (29 груд.);
1960, № 1 (1717) (1 січ.) – 154 (1870) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3620.
2870. Ленінським шляхом [Текст] : орган Ново-Праз. РК КП України та райради
депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Нова Прага, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
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1956, № 1 (1195) (1 січ.) – 29, 31–54, 56–84, 86, 88–104 (1298) (27 груд.);
1957, № 1 (1299) (1 січ.) – 27, 29, 31–67, 69–79, 83–88, 91, 93–98, 100–104 (1402)
(29 груд.);
1958, № 2 (1404) (3 січ.) – 36, 39–106, 108–136, 139–143, 145–152 (1553) (28 груд.);
1959, № 1 (1554) э(1 січ.) – 21, 23–69, 71–77, 79–87, 89–94, 96–133, 135–149, 151–
153 (1705) (29 груд.);
1960, № 3 (1708) (7 січ.) – 25, 27–67, 69–93, 95–104, 106–131, 133–154 (1859) (29 груд.).

Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3621.
2871. Ленінським шляхом [Текст] : орган Ново-Псков. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Новопсков, 1956, 1958–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (3069) (1 січ.) – 65 (3133) (12 серп.) Сталінська перемога. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1958 № 29 (3305) (7 берез.) орган Ново-Псков. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–104 (3172) (27 груд.);
1958, № 1 (3277) (1 січ.) – 104, 106–123, 125–145, 147–153 (3429) (28 груд.);
1959, № 1 (3430) (1 січ.) – 60, 62–144, 148, 153 (3582) (29 груд.);
1960, № 1 (3583) (1 січ.) – 15, 17–155 (3737) (29 груд.).
2872. Ленінським шляхом [Текст] : орган Новосанжар. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Нові Санжари, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2766) (1 січ.) – 1957 № 105 (3004) (28 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1, 3–104 (2899) (27 груд.);
1957, № 1 (2901) (1 січ.) – 7, 9–86, 88–105;
1958, № 1 (3005) (1 січ.) – 155 (3159) (31 груд.);
1959, № 1 (3160) (2 січ.) – 52, 54–152 (3311) (29 груд.);
1960, № 1 (3312) (1 січ.) – 155 (3466) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3622.
2873. Ленінським шляхом [Текст] : орган Одес. райкому Комуніст. партії України
і райради депутатів трудящих. – Одеса, 1956–1960.
1956, № 1 (2561) (1 січ.) – 23, 26–110, 112–115, 118–141 (2701) (29 груд.);
1957, № 1 (2702) (1 січ.) – 6, 8–102, 103–154 (2855) (28 груд.);
1958, № 1 (2850) (1 січ.) – 154 (3009) (30 груд.);
1959, № 1 (3010) (1 січ.) – 155 (1364) (31 груд.);
1960, № 1 (1365) (6 січ.) – 30, 32–153 (1517) (31 груд.).
Дод.: 1956 Ленінським шляхом : листівка див. № 2862; 1958 Ленінським шляхом :
спец. вип. див. № 3053; 1958 Літературна сторінка див. № 3623.
2874. Ленінським шляхом [Текст] : орган Олександрійс. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Олександрія, 1956–1959.
1956, № 1 (1016) (1 січ.) – 103 (1117) (27 груд.);
1957, № 1 (1118) (1 січ.) – 104 (1221) (29 груд.);
1958, № 1 (1222) (1 січ.) – 3, 5–76, 78–88, 90–101 (1322) (28 груд.);
1959, № 1 (1323) (1 січ.) – 9 (1331) (29 січ.).
Дод.: 1956 Економічна сторінка див. № 632.
Прим.: У 1959 р. на № 9 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
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2875. Ленінським шляхом [Текст] : орган Оріхів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Оріхів, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2883) (1 січ.) – 52, 54–70, 72–87, 93, 106, 108, 114–137 (3019) (23 груд.);
1957, № 100 (3119) (23 серп.) – 154 (3173) (29 груд.);
1958, № 1 (3174) (1 січ.) – 65, 67–95, 97–105, 107–153 (3326) (28 груд.);
1959, № 1 (3327) (1 січ.) – 154 (3479) (29 груд.);
1960, № 1 (3480) (1 січ.) – 155 (3634) (29 груд.).
Дод.: 1956 Ленінським шляхом : спец. вип. див. № 3054; 1958, 1960 Літературна
сторінка див. № 3624; 1959 Ленінським шляхом : листівка див. № 2863.
2876. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. бюро, правління колгоспу
«Ленінський шлях» та виконкому Шахворостів. сільради депутатів трудящих
Миргород. р-ну Полтав. обл. – Шахворостівка, 1960.
Назва: 1960 № 1 (23 берез.) – 2 (30 берез.) Ленінський шлях.
1960, № 1–20 (28 груд.).
2877. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Ланнів. цукрокомбінату Карлів. р-ну Полтав. обл. – [Ланна], 1959, 1960.
1959, № 1 (30 черв.) – 7 (19 груд.);
1960, № 1 (8) (13 лют.) – 8 (15) (6 верес.).
2878. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Медвин. МТС Богуслав. р-ну Київ. обл. – Медвин, 1957, 1958.
1957, № 1 (5 квіт.) – 10, 12 (21 верес.);
1958, № 1 (14) (1 січ.) – 4 (17) (21 лют.).
2879. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., комсомол. орг., дирекції та
робітн. ком. радгоспу «Передовик» Кишеньків. р-ну Полтав. обл. – [Коваленківка],
1957–1960.
1957, № 1 (10 черв.) – 17(23 груд.);
1958, № 1 (18) (9 січ.) – 21, 23–25 (48) (25 груд.);
1959, № 1 (49) (13 січ.) – 2, 4–8, 10–16 (65) (30 листоп.);
1960, № 1 (67) (27 січ.) – 8 (69) (9 груд.).
2880. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління артілі
ім. Леніна [Нововодолаз. р-ну Харків. обл.]. – [Рокитне], 1958, 1959.
1958, № 6 (22) (16 квіт.) – 9, 11 (24) (31 груд.);
1959, № 1 (25) (10 квіт.) – 2 (26) (29 квіт.).
2881. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу «Вірний шлях» Драбів. р-ну Черкас. обл. – [Драбів], 1960.
1960, № 3 (26) (23 лют.) – 14 (37) (30 листоп.).
2882. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Кірова Шепетів. р-ну Хмельниц. обл. – [Гриців], 1957–1960.
1957, № 1 (14 трав.) – 7, 9 (15 листоп.);
1958, № 1 (10) (1 січ.) – 6, 9–11 (19) (25 груд.);
1959, № 2 (21) (28 лют.) – 15 (33) (18 груд.);
1960, № 1 (34) (1 січ.), 4–18 (51) (31 груд.).
2883. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу «Перемога» Ровен. р-ну. – Корнин, 1957–1960.
1957, № 16 (5 груд.);
1958, № 4 (1 квіт.);
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1959, № 14 (38) (12 верес.) – 15, 17, 18 (41) (5 груд.);
1960, № 1 (42) (1 січ.), 4–6, 8–11, 16, 18–21 (64) (18 груд.).
2884. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. та
дирекції П’ятигір. МТС Тетіїв. р-ну Київ. обл. – П’ятигори, 1957, 1958. – Виходить
двічі на міс.
1957, № 1 (15 берез.) – 14 (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1958, № 1 (15) (21 січ.) – 5 (19) (29 квіт.).
2885. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі «Великий
Жовтень» с. Мошурова Тальнів. р-ну Черкас. обл. – Мошурів, 1958–1960.
1958, № 1 (11 серп.), 4, 6, 8–13 (19 груд.);
1959, № 1 (14) (1 січ.), 21–25 (38) (19 груд.);
1960, № 1 (39) (1 січ.) – 24 (62) (19 листоп.).
2886. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі «Зоря
комунізму» Кузьмино-Гребел. сільради депутатів трудящих Христинів. р-ну Черкас.
обл. – Кузьмина Гребля, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 лют.) – 1958 № 17 (39) (14 верес.) орган парт. орг. і правління
артілі ім. Шевченка с. Кузьмина Гребля.
1957, № 1–22 (28 груд.);
1958, № 1 (23) (14 січ.) – 17;
1959, № 4 (49) (14 лют.), 16, 22 (67) (13 листоп.);
1960, № 3 (72) (24 берез.) – 10 (79) (19 верес.).
Прим.: До 1959 р. село Кузьмина Гребля належало до Ладижинського району.
У листопаді 1959 р. Ладижинський район ліквідовано.
2887. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Леніна
Новомаячків. р-ну. – Нова Маячка, 1957, 1958.
1957, № 1 (24 квіт.) – 2 (27 черв.);
1958, № 3 (7) (1 трав.).
Прим.: У червні 1958 р. Новомаячківський район ліквідовано.
2888. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Гігант»
Кишеньків. р-ну Полтав. обл. – [Сокілка], 1957.
1957, № 1 (16 квіт.) – 2 (26 квіт.).
2889. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Б.
Хмельницького Березів. р-ну. – [Березівка], 1957, 1958.
1957, № 1 (5 черв.) – 6 (7 листоп.);
1958, № 1 (7) (23 лют.).
2890. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Дзержинського Підволочис. р-ну. – Підволочиськ, 1959.
1959, № 3 (16) (24 лип.).
2891. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Калініна Березів. р-ну. – [Гуляївка], 1958, 1959.
1958, № 1 (3 черв.);
1959, № 1 (2) (17 берез.) – 3 (4) (9 серп.).
2892. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Кірова Корец. р-ну. – [Корець], 1959, 1960.
1959, № 5 (14) (28 лип.), 8, 9 (18) (18 груд.);
1960, № 2 (20) (27 січ.), 7, 9, 11, 12 (30) (22 жовт.).
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2893. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна Бочечан. сільради Конотоп. р-ну Сум. обл. – Бочечки, 1957, 1958, 1960.
1957, № 7 (7 листоп.);
1958, № 8 (7 січ.) – 9, 13, 14 (9 верес.);
1960, № 6 (35) (25 черв.) – 9 (38) (7 листоп.).
2894. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна Межиріц. р-ну. – Користь, 1958, 1959.
1958, № 1 (7 серп.) – 9 (27 груд.);
1959, № 1 (10) (7 січ.).
Прим.: У січні 1959 р. Межиріцький район ліквідовано.
2895. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна Монастирис. р-ну Терноп. обл. – [Устя-Зелене], 1957, 1958.
1957, № 8 (7 жовт.);
1958, № 1 (25 січ.) (вал. нумерація відсутня).
2896. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна с. Глушківці Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл. – Глушківці, 1957–1960.
1957, № 14 (25 верес.), 16 (25 жовт.);
1958, № 2 (22) (9 квіт.) – 8 (28) (27 серп.);
1959, № 1 (29) (29 січ.) – 6, 8–15, 17–22 (31 груд.) (у вал. є помилки нумерації); 1960,
№ 2 (52) (20 лют.) – 9, 11–24 (74) (21 груд.) (у вал. нумерації є помилки). 2897.
Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Сасинів. сільради Пирятин. р-ну Полтав. обл. – Сасинівка, 1957–1960.
1957, № 1 (3 серп.) – 7 (14 груд.);
1958, № 1 (8) (1 січ.) – 23 (30) (27 груд.);
1959, № 1 (31) (1 січ.), 4–19 (49) (18 груд.);
1960, № 1 (50) (1 січ.) – 8, 10–20 (69) (28 груд.).
2898. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна Степанів. р-ну Ровен. обл. – Степанівка, 1957–1960.
1957, № 1 (13 лют.) – 18 (19 груд.);
1958, № 1 (19) (4 січ.) – 15, 17, 18, 20 (39) (25 груд.);
1959, № 1 (39) (19 січ.) – 17 (55) (7 листоп.);
1960, № 1 (56) (1 січ.) – 8, 10, 11 (66) (30 верес.).
2899. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Леніна Чортків. р-ну Терноп. обл. – [Горішня Вигнанка], 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 29 (33) (24 груд.);
1958, № 1 (34) (10 січ.) – 12 (47) (22 груд.);
1959, № 1 (48) (1 січ.) – 12 (59) (26 груд.);
1960, № 1 (60) (27 січ.) – 10 (69) (5 лип.).
2900. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. 40річчя Жовтня Шум. р-ну. – Шумськ, 1958, 1959.
1958, № 7 (25) (15 квіт.);
1959, № 6 (36) (29 лип.).
2901. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Сталіна Барвінків. р-ну. – [Барвінкове], 1957–1959. – Газ. виходить двічі на міс.
1957, № 1 (9 берез.) – 17 (17 груд.);
1958, № 1 (18) (19 берез.) – 5, 7–12 (28) (17 верес.);
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1959, № 1 (29) (16 лют.) – 11 (38) (21 серп.).
2902. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Сталіна Ланівец. р-ну. – [Ланівці], 1957.
1957, № 1 (28 берез.) – 8 (17 верес.).
2903. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Шевченка Заліщиц. р-ну. – [Торське], 1959.
1959, № 5 (25) (29 серп.).
2904. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Іскра»
та Малонехворощан. сільради, Нехворощан. р-ну Полтав. обл. – Мала Нехвороща,
1957–1960.
1957, № 1 (16 серп.) – 3, 5, 7–9 (31 груд.);
1958, № 1 (10) (31 січ.) – 6, 8, 10–18 (27) (23 груд.);
1959, № 1 (28) (10 січ.) – 19 (46) (17 груд.);
1960, № 1 (47) (15 січ.) – 13 (59) (17 груд.).
2905. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Україна» Катериноп. р-ну Черкас. обл. – Катеринопіль, 1960.
1960, № 10 (28) (31 трав.) – 12, 15, 16, 18–21 (39) (12 груд.).
2906. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Україна» Миколаїв. р-ну. – Миколаївка, 1960.
1960, № 1 (48) (27 лип.).
2907. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Шлях
до комунізму» Андрієво-Іванів. р-ну. – Андрієво-Іванівка, 1957, 1958.
1957, № 1 (11 берез.) – 16 (29 листоп.);
1958, № 1 (17) (5 лют.) – 18, 20–22 (38) (31 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Андрієво-Іванівський район ліквідовано.
2908. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. і правління Хухрян. колгоспу
ім. Леніна Охтир. р-ну Сум. обл. – Хухра, 1959.
1959, № 6 (16) (17 квіт.).
2909. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Заповіт
Ілліча» та виконкому Порубнів. сільради [Глибоц. р-ну Чернівец. обл.]. – Порубне,
1957–1959.
1957, № 1 (1 лют.) – 7 (22 жовт.);
1958, № 1 (7) (12 листоп.) – 2 (8) (12 груд.);
1959, № 3 (10) (22 квіт.) – 4 (11) (22 лют.) (у нумерації є помилки).
2910. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Леніна
та виконкому Бодаків. сільради Лохвиц. р-ну Полтав. обл. – [Бодаква], 1957–1960.
1957, № 19 (28 черв.), 22–31 (21 груд.);
1958, № 1 (32) (3 січ.) – 10, 13–17 (48) (1 жовт.);
1959, № 9 (61) (12 черв.) – 11, 13, 14, 19, 21–24 (70) (14 груд.);
1960, № 1 (72) (1 січ.) – 17 (88) (27 листоп.).
2911. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Леніна
та виконкому сільради с. Клішківці [Хотин. р-ну Чернівец. обл.]. – Клішківці, 1956–
1960.
1956, № 1 (18 листоп.), 3, 4 (23 груд.);
1957, № 2 (6) (23 січ.), 4, 5, 7–10, 12, 13 (16) (15 груд.);
1958, № 1 (17) (10 лют.), 3 (19) (1 трав.);
1959, № 1 (21) (31 січ.) – 4 (24) (5 жовт.);
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1960, № 1 (25) (14 лют.) – 5 (29) (2 черв.).
2912. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Леніна та
виконкому сільради с. Новосілля [Кіцман. р-ну Чернівец. обл.]. – Новосілля, 1959.
1959, № 1 (17 трав.) – 2 (18 груд.).
Прим.: У газеті село Новосілля, треба – Новосілка.
2913. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім.
Шевченка та сільради депутатів трудящих с. Родниківка Уман. р-ну Черкас. обл. –
Родниківка, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 2 (9 лип.) – 5, 8–11 (31 груд.);
1960, № 1 (12) (30 січ.) – 4, 7, 9, 11–16 (27) (29 лип.).
2914. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Дружба» та Озерів. сільради Володимирец. р-ну Ровен. обл. – Озеро, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 6 (6) (25 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу ім. Хрущова
та Озер. сільради Володимирец. р-ну.
1957, № 6–6(6) (7 листоп.) (у нумерації є помилки – два № 6 за різні дати);
1958, № 1 (7) (1 січ.).
2915. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
ВКП(б) та Степанків. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. –
Степанки, 1958–1960.
1958, № 8 (30) (28 берез.), 10–22, 24, 25, 27, 28 (50) (29 верес.);
1959, № 22 (80) (15 верес.) – 25, 27–32 (90) (19 груд.);
1960, № 1 (91) (5 січ.) – 11, 13–25, 28–35 (144) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
2916. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Карла
Маркса Скалат. р-ну. – Скалат, 1957–1959.
1957, № 4 (1 січ.) – 23 (10 груд.);
1958, № 1 (24) (10 трав.) – 3 (26) (31 лип.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (21) (22 січ.), 3, 6, 7 (22 груд.) (у вал. нумерації є помилки, а з № 6
вал. нумерація відсутня).
Прим.: Див. № 2917.
2917. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. К.
Маркса Скалат. р-ну. – [Скалат], 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 2 (31 лип.) – 1960 № 2 (6) (29 лют.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Франка Скалат. р-ну.
1959, № 2–3 (8 груд.);
1960, № 1 (5) (29 січ.) – 5 (9) (29 листоп.).
Прим.: Див. № 2916.
2918. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Кірова

Іваньки Маньків. р-ну Черкас. обл. – Іваньки, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 15 (17 жовт.) орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна
Іваньки Маньків. р-ну Черкас. обл.; 1957 № 16 (29 жовт.) – 1959 № 10 (51) (30 трав.)
орган парт. орг., правління колгоспу ім. Щорса с. Іваньки Маньків. р-ну Черкас. обл. –
Періодичн.: 1957 № 15 – 1958 № 14 (32) (8 серп.) виходить раз у десятиденку.
1957, № 15–18 (21 листоп.);
1958, № 1 (20) (7 лют.) – 2, 4–15 (33) (30 серп.); 1959, №
8 (49) (22 квіт.) – 10; 1960, № 3 (64) (16 лют.), 5–8, 10–
16 (77) (29 листоп.).
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2919. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна

виконкому Дейкалів. сільради депутатів трудящих Зіньків. р-ну Полтав. обл.–
Дейкалівка, 1957–1960.
1957, № 14 (19 лип.) – 17, 19–22 (28 груд.);
1958, № 1 (23) (11 січ.) – 2, 4–9, 11–23 (45) (28 груд.);
1959, № 2 (47) (14 берез.) – 14, 16–20 (65) (5 груд.); 1960,
№ 1 (66) (1 січ.) – 20, 22, 24 (89) (23 груд.).
2920. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Шевченка Вищебулатец. сільради Лубен. р-ну Полтав. обл. – [Вищий Булатець],
1960.
1960, № 1 (4 черв.) – 20 (22 груд.).
2921. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Ленінський шлях» та сільради с. Червонознам’янки Кременчуц. р-ну Полтав. обл. –
Червонознам’янка, 1956–1960.
1956, № 1 (22 листоп.) – 5 (31 груд.);
1957, № 1 (6) (10 січ.) – 11, 23, 27–35 (40) (20 груд.);
1958, № 1 (41) (1 січ.) – 33 (73) (31 груд.); 1959, № 1
(74) (13 січ.) – 12, 14–33 (106) (31 груд.);
1960, № 1 (107) (13 січ.) – 10, 12–29, 31 (137) (31 груд.).
2922. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Нове
життя» Тростянец. р-ну Сум. обл. – Тростянець, 1958, 1960.
1958, № 11 (22) (27 черв.);
1960, № 6 (57) (31 берез.) – 20 (70) (31 груд.).
2923. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі ім.
Хмельницького с. Зарубинці Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – Зарубинці, 1957–
1959.
1957, № 9 (26 верес.) – 10, 12–14 (31 груд.);
1958, № 1 (15) (14 січ.) – 21 (35) (17 груд.);
1959, № 1 (36) (14 січ.) – 9 (44) (12 черв.).
2924. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі ім. Леніна
Каланчац. р-ну Херсон. обл. – Каланчак, 1957, 1959, 1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 6 (18 черв.);
1959, № 1 (12) (1 січ.) – 4, 6–11 (22) (7 листоп.); 1960,
№ 1 (23) (20 січ.), 3, 5, 6, 9–11 (32) (31 груд.).
2925. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Більшовик» Остропіл. р-ну Хмельниц. обл. – Остропіль, 1957–1959.
1957, № 2 (28 трав.), 4 (10 жовт.);
1958, № 1 (5) (18 лют.) – 3 (7) (11 квіт.);
1959, № 1 (8) (27 берез.) – 3 (10) (1 лип.).
Прим.: У вересні 1959 р. Остропільський район ліквідовано.
2926. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» Демидів. р-ну Ровен. обл. – [Вовничі]; [Вовковиї], 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (1 трав.) – 1959 № 4 (8) (17 лип.) орган парт. орг. та правління
колгоспу «17 вересня» Демидів. р-ну Ровен. обл.
1958, № 1–4 (5 лип.);
1959, № 1 (5) (14 берез.) – 5, 7–9 (56) (20 лип.) (у нумерації є помилки);
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1960, № 1 (57) (1 січ.) – 5, 7–10 (66) (31 жовт.).
2927. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XX
з’їзду КПРС с. Кобиловолоки Буданів. р-ну. – Кобиловолоки, 1957.
1957, № 4 (8 жовт.).
2928. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Жданова Довжан. сільради Ізюм. р-ну Харків. обл. – [Довжанка], 1957–1960. – Газ.
виходить тричі на міс.
1957, № 1 (12 лют.) – 23 (6 груд.);
1958, № 1 (24) (8 січ.) – 20 (43) (17 груд.);
1959, № [1] 21 (44) (24 лют.) – 13, 15, 19 (61) (5 листоп.) (є помилка у нумерації);
1960, № 1 (63) (3 черв.) – 18 (80) (26 груд.).
2929. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Жданова Комишнян. р-ну Полтав. обл. – [Зуївці] , 1957–1960.
1957, № 1 (20 груд.);
1958, № 1 (2) (15 січ.) – 19 (20) (14 листоп.);
1959, № 1 (21) (6 січ.) – 7, 9–19 (39) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (41) (5 лют.) – 7, 9 (48) (30 груд.).
2930. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна Млинів. р-ну Ровен. обл. – Добрятин, 1958–1960.
1958, № 1 (22 лют.) – 4, 6, 7, 9 (21 груд.);
1959, № 1 (10) (26 січ.) – 2, 4–6 (15) (7 листоп.);
1960, № 1 (16) (30 січ.) – 8, 10–12 (27) (15 верес.) (у нумерації є помилка).
2931. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Леніна Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – Монастирище, 1959, 1960.
Назва: 1959 № 1 (25 лют.) – 21 (18 груд.) Вперед.
1959, № 1–9, 11–13, 15–16, 19–21 (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (22) (13 січ.) – 16 (37) (6 листоп.).
2932. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна с. Дептівки Дмитрів. р-ну Чернігів. обл. – Дептівка, 1957–1960.
1957, № 3 (17 трав.) – 7, 9–17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 24 (41) (20 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 17 (42) (1 січ.) – 31, 33–41 (65) (25 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (73) (18 трав.) – 13, 17–23 (72) (22 квіт.) (у нумерації є помилки).
2933. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Леніна Чигирин. р-ну Черкас. обл. – Суботів, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 18 (75) (18 верес.) – 22, 24 (81) (16 груд.); 1960, № 1 (82) (1 січ.) – 24 (105)
(18 груд.).
2934. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Великодедеркалів. р-ну. – Великі Дедеркали, 1958.
1958, № 1 (3) (31 січ.) – 5 (7) (1 серп.).
2935. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Шевченка Лютен. сільради Гадяц. р-ну. – Лютенька, 1959, 1960.
1959, № 16 (76) (5 черв.) – 17, 19–22, 25 (85) (5 верес.);
1960, № 2 (98) (15 січ.).
2936. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Шевченка Хорішків. сільради депутатів трудящих Козельщин. р-ну Полтав. обл. –
Хорішки, 1959, 1960.
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1959, № 1 (12 трав.) – 5, 7–12, 14, 15 (22 груд.);
1960, № 1 (16) (1 січ.) – 5 (20) (23 квіт.).
2937. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Ленінський шлях» с. Каленики Гельмязів. р-ну Черкас. обл. – Каленики, 1959, 1960.
1959, № 1 (12 берез.) – 6 (20 верес.);
1960, № 1 (7) (28 січ.) – 3, 5–9 (15) (27 груд.).
2938. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Шлях
Леніна» Зборів. р-ну. – [Озерна], 1957, 1958.
1957, № 1 (3 квіт.) – 4 (13 лип.);
1958, № 1 (5) (9 трав.).
2939. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Шлях
Леніна» Куп’ян. р-ну. – [Петропавлівка], 1957–1960.
1957, № 1 (11 лют.) – 3, 7–20 (27 груд.) ;
1958, № 1 (21) (24 січ.) – 14 (34) (7 листоп.);
1959, № 1 (35) (20 січ.) – 22 (56) (9 груд.);
1960, № 1 (57) (1 січ.) – 16, 19 (73) (16 груд.).
2940. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління сільгоспартілі
ім. Шевченка Ічнян. р-ну Чернігів. обл. – [Іваниця], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 квіт.) – 1958 № 10 (26) (21 груд.) орган парт. орг. та правління
сільгоспартілі ім. Шевченка Іванів. р-ну Чернігів. обл.
1957, № 1–16 (25 груд.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 10;
1959, № 1 (27) (8 берез.) – 5 (31) (3 лип.);
1960, № 1 (33) (16 берез.) – 6 (38) (10 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Іванівський район ліквідовано.
2941. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг.
та дирекції Манжелів. МТС Великокринків. р-ну Полтав. обл. – Манжелія, 1957, 1958.
1957, № 2 (27 верес.) – 5 (10 груд.);
1958, № 1 (5) (14 лют.) – 3 (7) (14 берез.).
2942. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., профспілк. орг., дирекції
радгоспу «Хмельовик» Березан. р-ну Київ. обл. – Хмельовик, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (2 лют.) – 10 (13 груд.) орган парторганізації правління артілі
«Більшовик» та Хмельовиц. сільради; 1958 № 4 (14) (25 лют.) – 1959 № 19 (43) (16
груд.) орган парторганізації, правління колгоспу «Більшовик» та Хмельовиц. сільради
Березан. р-ну Київ. обл.
1957, № 2, 10;
1958, № 4–14, 19–21 (22) (14 листоп.);
1959, № 1 (25) (26 січ.) – 16, 18, 19;
1960, № 1 (44) (1 січ.) – 30 (73) (4 груд.).
2943. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Кетрисанів. МТС [Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.]. – Кетрисанівка, 1957, 1958.
1957, № 5 (20 верес.) – 8 (20 груд.);
1958, № 1 (9) (20 січ.) – 3 (11) (18 берез.).
2944. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг.
колгоспу «Ново-Ганнівський» Ново-Світлів. р-ну Луган. обл. – Новоганнівка, 1960.
1960, № 1 (21 черв.) – 3 (5 листоп.).
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2945. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. радгоспу
«Красное Знамя» Снігурів. р-ну Миколаїв. обл. – Снігурівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 черв.) – 8, 10–13 (30 груд.);
1960, № 1 (14) (19 січ.) – 10, 12–14 (27) (31 груд.).
2946. Ленінським шляхом [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. радгоспу № 10
Сватів. р-ну. – Сватове, 1959, 1960.
1959, № 2 (11 квіт.), 6–12, 15 (5 груд.);
1960, № 1 (16) (1 трав.) – 10 (25) (29 груд.).
2947. Ленінським шляхом [Текст] : орган парткому, комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. 40-річчя Жовтня Новомосков. р-ну Дніпропетр. обл. – Новомосковськ,
1958–1960.
1958, № 2 (13) (19 січ.) – 10, 13–16–17 (27–28) (28 листоп.);
1959, № 2 (30) (21 лют.), 3, 5–7, 9, 10–12, 15–19 (47) (31 груд.);
1960, № 1 (48) (23 січ.) – 10, 13 (20 серп.) (у № 13 відсутня вал. нумерація).
Прим.: див. № 78.
2948. Ленінським шляхом [Текст] : орган парткому, рудкому профспілки, адмін.
рудоупр. ім. Ілліча. – Кривий Ріг, 1956–1960. – Газ. виходить один раз на тиждень.
1956, № 1 (9) (6 січ.) – 50 (736) (30 груд.);
1957, № 1 (737) (1 січ.) – 49 (785) (30 груд.);
1958, № 1 (786) (11 січ.) – 6, 8–42, 44–49 (834) (30 груд.);
1959, № 1 (835) (10 січ.) – 48 (882) (28 груд.);
1960, № 1 (883) (1 січ.) – 18, 20–45, 47–51 (933) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1959 Літературна сторінка див. № 3619; 1957, 1958 Технічна сторінка
див. № 5529.
2949. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, виконкомів сільрад
Дихтинець, с. Усть-Путила, с. Стебні правління колгоспу ім. Леніна [Путил. р-ну
Чернівец. обл.]. – Дихтинець, Стебні, Усть-Путила, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (30 черв.) – 8 (7 листоп.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Сталіна та виконкому сільради с. Усть-Путила; 1958 № 1 (10) (30 берез.)
орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна та виконкому сільради с. УстьПутила, с. Стебні. – Місце вид.: 1957 № 3 – 1958 № 1 (10) (30 берез.) Усть-Путила.
1957, № 3, 4, 7, 8;
1958, № 1, 2, [3] (123) (22 черв.), [4] (123) (7 листоп.), [5] (23) (16 груд.) (є значні
помилки у нумерації);
1959, № 1 (24) (26 трав.) – 6 (29) (27 груд.);
1960, № 1 (30) (31 січ.), 3–5, 7, 8 (37) (15 листоп.).
2950. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «За
комунізм» Чуднів. р-ну Житомир. обл. – Вільшанка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 січ.) – 13 (23 лип.) орган парторганізації, правління артілі ім.
Молотова та Вільшан. сільради; 1957 № 14 (9 серп.) – 16 (25 верес.) орган
парторганізації, правління Корочен. артілі та Вільшан. сільради.
1957, № 1–3, 6–21–22 (25 груд.);
1958, № 1 (22) (10 січ.) – 5, 7–12 (34) (15 лип.);
1959, № 1 (29) (22 берез.) (у вал. нумерації є помилки).
2951. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Куйбишева Ново-Архангел. р-ну. – Вільшанка, 1959.
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1959, № 4 (24) (18 трав.), 10, 11, 12 (32) (6 листоп.).
1960, № 3 (10) (20 лют.), 4, 6–13, 15,18–20 (27) (24 листоп.).
2952. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Чапаєва с. Нової Прилуки Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Нові Прилуки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (28 лют.) – 5 (7 трав.) орган парторганізації і правління артілі ім.
Чапаєва Ново-Прилуц. сільради депутатів трудящих; 1957 № 6 (28 трав.) – 1959
4 (28) (3 лип.) орган парторганізації і правління артілі ім. Чапаєва Турбів. р-ну
Вінниц. обл.
1957, № 1–13 (24 листоп.);
1958, № 1(14) (12 лют.) – 3, 6–14 (24) (24 груд.);
1959, № 1 (25) (30 січ.) – 6 (30) (22 груд.); 1960, № 1
(31) (21 січ.) – 9, 11–14 (44) (20 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Турбівський район ліквідовано.
2953. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління артілі
«Червоний партизан» с. Сальниці Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Сальниця, 1957–1960.
1957, № 1 (10 трав.) – 20 (17 груд.);
1958, № 1 (13 січ.) – 7, 9–23 (43) (8 груд.);
1959, № 1 (45) (12 січ.) – 23 (67) (21 груд.);
1960, № 1 (68) (6 січ.) – 24 (88) (16 груд.).
2954. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Більшовик» с. Гостролуччя Баришів. р-ну Київ. обл. – Гостролуччя, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 трав.) – 6 (21 серп.);
1960, № 1 (7) (24 берез.) – 6 (12) (31 груд.).
2955. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Більшовик»
с. Погоріла Муровано-Курилівец. р-ну Вінниц. обл. – Погоріла, 1957, 1958, 1960.

1957, № 1 (15 лип.), 2, 4, 5 (24 жовт.);
1958, № 1 (8) (14 трав.), 2 (9) (28 черв.);
1960, № 3 (10) (20 лют.), 4, 6–13, 15, 18–20 (27) (24 листоп.).
2956. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ів. Франка Калус. р-ну Станіслав. обл. – Калуш, 1957–1960.
1957, № 1 (1 трав.) – 12, 14–24 (25 груд.);
1958, № 1 (25) (1 січ.) – 36 (60) (25 груд.);
1959, № 1 (73) (1 січ.) – 19, 23–28, 31–34 (106) (15 груд.);
1960, № 1 (107) (1 січ.) – 20, 22, 24–30 (136) (17 груд.).
Прим.: У 1958–1960 рр. у валовій нумерації є помилки.
2957. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Калініна Чернігів. р-ну Запоріз. обл. – Чернігівка, 1958–1960.
1958, № 1 (24 черв.) – 15 (31 груд.); 1959, № 1
(16) (6 січ.) – 26 (40) (20 груд.); 1960, № 1 (41) (7
січ.) – 5, 7–19 (59) (29 груд.).
2958. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Махаринець Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Махаринці, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.), 2 (5 груд.);
1958, № 1 (3) (20 січ.) – 18 (20) (30 груд.); 1959,
№ 1 (21) (26 січ.) – 17 (37) (23 груд.); 1960, № 1
(37) (18 січ.) – 19 (55) (22 листоп.).
400

2959. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Павлівка Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Павлівка, 1957–1960.
1957, № 6 (24 верес.);
1958, № 3 (9) (25 трав.) – 6, 9–13 (19) (9 груд.);
1959, № 1 (20) (6 січ.) – 5, 7–12 (31) (15 груд.);
1960, № 1(32) (30 січ.), 2 (33) (25 лют.).
2960. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Стрижівки Любар. р-ну Житомир. обл. – Стрижівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (15 квіт.) – 3, 5–8 (9 верес.);
1959, № 3 (11) (23 берез.) – 7 (15) (3 лип.).
2961. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Синельників. р-ну. – Синельникове, 1957–1960.
1957, № 7 (1 жовт.) – 9 (5 груд.);
1958, № 1 (10) (28 січ.) – 11, 13, 14, 16–18, 20 (29) (28 листоп.);
1959, № 1 (30) (1 січ.) – 14, 16–19 (48) (24 серп.);
1960, № 20 (49) (1 квіт.) – 39 (68) (18 груд.).
2962. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна та виконкому Олександрів. сільради депутатів трудящих Добровеличків. р-ну.
– Олександрівка, 1957–1959.
1957, № 4 (20 трав.) – 21 (26 груд.);
1958, № 1 (22) (10 січ.) – 4, 6, 8–14, 18, 20, 21, 29–32 (53) (15 груд.);
1959, № 2 (55) (5 січ.) – 5, 6, 12, 21 (74) (15 груд.).
2963. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна та сільради с. Пилипів Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Пилипів, 1960.
1960, № 1 (25 черв.) – 8 (8 жовт.).
2964. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Гонтівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (27 берез.) – 1959 № 2 (19) (21 січ.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Свердлова Чернівец. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–3, 5–17 (22 груд.);
1959, № 1 (18) (14 січ.) – 24 (41) (24 груд.);
1960, № 1 (42) (8 січ.) – 4, 6–18, 20–22, 24 (65) (24 груд.).
2965. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Петровського с. Рубонь Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Рубані, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 квіт.) – 10 (25 верес.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Петровського с. Рубонь Немирів. р-ну Вінниц. обл.; 1958 № 1 (14 берез.) орган
парторганізації і правління колгоспу «Ленінським шляхом» с. Рубоні Немирів. р-ну.

1957, № 1–10;
1958, № 1–4, 6–10 (вал. нумерація відсутня);
1959, № 1 (14 січ.), 3–10, 12–22 (44) (30 груд.) (вал. нумерація частково відсутня,
починається з № 12);
1960, № 1 (45) (20 січ.) – 16 (60) (30 груд.).
2966. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Городище Піщан. р-ну Вінниц. обл. – Городище, 1957–1960.
1957, № 1 (9 лип.), 2, 4–10 (25 груд.);
1958, № 1 (11) (15 січ.) – 20 (45) (27 груд.);
1959, № 2 (47) (16 січ.) – 16 (61) (19 груд.) (у нумерації є помилки);
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1960, № 1 (63) (20 січ.) – 14 (75) (23 груд.).
2967. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Лука Таращан. р-ну Київ. обл. – Лука, 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 22 (24 груд.);
1958, № 3 (25) (13 лют.) – 21 (43) (18 груд.);
1959, № 1 (44) (15 січ.) – 5, 8–13 (56) (7 листоп.);
1960, № 1 (57) (23 січ.) – 18 (74) (14 груд.).
2968. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Сокіл Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. – Сокіл, 1956–1960.
1956, № 2 (17 груд.) – 3 (26 груд.);
1957, № 2 (5) (18 січ.) – 8, 10–16, 18–21 (23) (31 груд.);
1958, № 1 (24) (17 січ.), 3–9, 28–30 (53) (24 груд.);
1959, № 1 (54) (21 січ.) – 17 (70) (31 груд.);
1960, № 1 (71) (23 січ.) – 11 (81) (31 груд.).
2969. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка с. Ілляшівки Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Ілляшівка, 1957–1960.
1957, № 6 (25 жовт.) – 10 (19 груд.);
1958, № 11 (21) (26 черв.) – 14, 16–18 (28) (29 груд.);
1959, № 1 (29) (7 січ.) – 9, 11–21 (49) (24 груд.);
1960, № 1 (50) (4 січ.) – 23 (72) (23 груд.).
2970. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка с. Марксово Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Марксове, 1957–1960.
1957, № 2 (2 серп.) – 6 (4 жовт.);
1958, № 1 (7) (12 берез.) – 9 (27) (4 груд.);
1959 , № 1 (28) (30 січ.) – 12 (27) (19 листоп.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (28) (5 січ.) – 14, 16–21 (48) (30 листоп.).
2971. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Комсомол» с. Красне-2, Обухів. р-ну Київ. обл. – Красне Друге, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (13 берез.) – 4, 6–16, 19 (31 груд.);
1960, № 1 (20) (18 січ.) – 9, 11–21 (41) (31 груд.).
2972. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Прапор комунізму» с. Закутинець Бердичів. р-ну. – Закутинці, 1959, 1960.
1959, № 11 (18) (5 черв.) – 15, 21 (25) (21 груд.);
1960, № 1 (30) (9 лют.) – 9 (380 (6 жовт.).
2973. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Прогрес» с. Харпачки Гайсин. р-ну. – Харпачка; Степашки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (5 трав.) – 1959 № 2 (31) (27 січ.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Леніна с. Степашок Гайсин. р-ну. – Місце вид.: 1957 № 1 – 1959 № 2 Степашки.

1957, № 1, 3, 5, 7, 9–11, 13–14 (25 груд.);
1958, № 2 (16) (21 лют.) – 16 (29) (9 груд.);
1959, № 1 (30) (1 січ.) – 20 (49) (18 груд.);
1960, № 1 (50) (1 січ.) – 13, 15–20 (69) (20 груд.).
2974. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Росія» Старобіл. р-ну Луган. обл. – Титарівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 6 (24 черв.) – 9 (5 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна Старобіл. р-ну Ворошиловград. обл.
1957, № 6–9;
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1958, № 2 (11) (1 трав.) – 7 (16) (26 верес.);
1959, № 1 (20) (31 січ.) – 3, 6, 8–10, 13 (33) (2 жовт.);
1960, № 1 (37) (24 січ.), 3–16 (52) (9 груд.).
2975. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Україна» Миколаїв. р-ну. – Миколаївка, 1959.
1959, № 2 (24 лют.) – 9 (47) (12 груд.).
2976. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Україна» Роздільнян. р-ну Одес. обл. – Роздільна, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 квіт.) – 1958 № 5 (22) (16 берез.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Будьонного Роздільнян. р-ну.
1957, № 1–12, 14–17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (12 січ.) – 23 (40) (26 груд.);
1959, № 1 (41) (9 січ.) – 7, 9–19 (59) (28 груд.);
1960, № 1 (60) (25 січ.) – 3 (62) (29 берез.).
2977. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Шлях до комунізму» Монастирис. р-ну Терноп. обл. – [Задарів], 1959.
1959, № 2 (18) (8 квіт.), 4 (23 квіт.).
2978. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Шлях Леніна» с. Сокільця Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Сокілець, 1958–1960.
1958, № 1 (29 верес.) – 6 (29 груд.);
1959, № 2 (8) (30 січ.) – 10, 13–20 (26) (21 груд.);
1960, № 1 (27) (9 січ.) – 6 (32) (25 берез.).
2979. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Шляхом Леніна» с. Миронівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Миронівка, 1959–1960.
1959, № 1 (13 лют.) – 9 (16) (29 груд.);
1960, № 1 (17) (26 січ.) – 14 (30) (20 груд.).
2980. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Шляхом Леніна» с. Петрашівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Петрашівка, 1957, 1958.
1957, № 4 (28 листоп.), 5 (22 груд.);
1958, № 1 (6) (29 січ.) – 7 (8) (19 груд.). Прим.: див. № 2980.
2981. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, М. Морочнів. сільради
та правління колгоспу ім. Леніна Зарічан. р-ну Ровен. обл. – [Морочне], 1957–1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (7) (22 січ.) – 16 (22) (3 груд.) орган парт., комсомол. орг. та
правління колгоспу ім. Леніна Зарічан. р-ну Ровен. обл.
1957, № 6 (13 груд.);
1958, № 1–16;
1959, № 1 (23) (23 січ.) – 2, 4–6, 8 (30) (7 листоп.). Прим.: див. № 2979.
2982. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Леніна сільради с. Ясногородки Макарів. р-ну Київ. обл. – Ясногородка, 1959, 1960.
1959, № 3 (31 берез.) – 7, 9–11, 13, 14, 16–21 (28 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (22) (9 січ.) – 4, 6–24 (45) (24 груд.).
2983. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Леніна та Бузів. сільради Макарів. р-ну Київ. обл. – Бузова, 1958–1960.
1958, № 1 (18 жовт.) – 3 (31 груд.);
1959, № 4 (4 лют.) – 11 (3 груд.);
1960, № 1 (13) (30 січ.) – 17 (29) (31 груд.).
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2984. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» та виконкому сільради с. Давидівка [Сторожинец. р-ну Чернівец.
обл.]. – Давидівка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (15 груд.) – 1957 № 6 (7) (20 квіт.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Молотова та виконкому сільради с. Давидівка.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 8 (9) (13 жовт.);
1958, № 1 (1 січ.) – 2, 4–8, 10–18, 20 (30) (16 груд.) (вал. нумерація частково
відсутня);
1959, № 1 (31) (1 січ.) – 2, 4, 5, 7, 9, 10 (40) (12 груд.);
1960, № 2 (42) (22 квіт.) – 6 (46) (15 лип.).
2985. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Заповіт Леніна» та Червонослобід. сільради Бурин. р-ну Сум. обл. – Червона
Слобода, 1957–1960.
1957, № 1 (25 січ.), 3–24, 26–30, 32, 33 (31 груд.);
1958, № 1 (34) (10 січ.), 3–6, 8, 11, 17, 18, 20–30, 32 (65) (31 груд.);
1959, № 3 (68) (16 лют.) – 13, 15–23–24 (88–89) (7 листоп.);
1960, № 1-2 (92-93) (1 січ.) – 7, 9–23 (114) (17 груд.).
2986. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Зоря комунізму» с. Лозова Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Лозова, 1959, 1960.
1959, № 3 (13) (14 лют.) – 20 (30) (19 груд.);
1960, № 1 (31) (1 січ.) – 14 (44) (30 груд.).
2987. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Горького та Заднян. сільради депутатів трудящих Іршав. р-ну. – Заднє, 1958–1960.
1958, № 1 (20 берез.);
1959, № 7 (15) (27 трав.) – 13 (21) (7 жовт.);
1960, № 1 (21 січ.) – 3 (22 квіт.) (вал. нумерація відсутня).
2988. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Леніна с. Кагарлик Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Кагарлик, 1958–1960.
1958, № 1 (28 верес.), 3, 5–7 (31 груд.);
1959, № 1 (8) (14 січ.) – 3, 5 (12) (30 квіт.);
1960, № 3 (19) (18 лют.), 4, 6, 7, 11, 16, 19–21 (37) (28 листоп.).
2989. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Леніна та Семенів. сільради [Арбузин. р-ну Миколаїв. обл.]. – Семенівка, 1957– 1960.
1957, № 1 (3 берез.) – 5, 7–13 (23 груд.);
1958, № 1 (14) (14 січ.) – 2, 4–9, 12–14 (27) (17 груд.);
1959, № 1 (28) (1 січ.) – 12 (39) (17 верес.);
1960, № 1 (43) (27 січ.) – 13 (55) (7 листоп.).
2990. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна с. Кухарі Іванків. р-ну Київ. обл. – Кухарі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 31 (33) (29 листоп.) – 1958 № 23 (58) (30 серп.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна та сільради с. Кухарі Розважів. р-ну Київ. обл.

1957, № 31, 33 (35) (28 груд.);
1958, № 1 (36) (7 січ.) – 3, 5, 7–9, 13, 16–21, 23;
1959, № 9 (75) (30 трав.) – 13 (79) (2 серп.), 16 (82) (26 жовт.) – 18 (84) (31 груд.)
(у нумерації є помилки);
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1960, № 1 (86) (9 січ.) – 20, 22, 23 (108) (8 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Розважівський район ліквідовано.
2991. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та сільради с. Сімаківки Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Сімаківка, 1957–
1960.
1957, № 14 (20 верес.), 15, 17, 18 (17 груд.);
1958, № 1 (19) (7 січ.) – 5, 7–9, 11–15, 17 (35) (24 груд.);
1959, № 2 (37) (9 лют.) – 4, 6–13, 15–18, 20, 21 (56) (22 груд.);
1960, № 1 (57) (7 січ.) – 7, 9–18 (73) (22 груд.).
2992. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та сільради с. Шляхової Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Шляхова, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 10 (1 жовт.) – 1959 № 7 (31 серп.) орган первин. парторганізації та
правління колгоспу ім. Сталіна с. Шляхової Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 10–12 (9 груд.);
1958, № 1 (14) (31 січ.) – 5, 7–10, 12–14 (27) (13 груд.);
1959, № 1 (28) (12 січ.) – 3, 5–7, 8 (27) (19 жовт.) – 13 (32) (30 груд.) (у нумерації є
помилки);
1960, № 1 (33) (16 січ.) – 2, 5–9, 11, 12–19 (55) (29 листоп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
2993. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Чкалова та виконкому Міньків. сільради депутатів трудящих Славут. р-ну Хмельниц.

обл. – Міньківці, 1957, 1958.
1957, № 19 (20) (29 верес.)
1958, № 1 (24) (25 січ.), 3, 4 (27) (29 черв.).
2994. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка с. Гайворона Володар. р-ну Київ. обл. – Гайворон, 1959, 1960.
1959, № 10 (6 листоп.);
1960, № 1 (14) (30 січ.) – 8, 10–14 (27) (15 листоп.).
2995. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка та виконкому сільради с. Драчинці [Вашковец. р-ну Чернівец. обл.]. –
Драчинці, 1957–1960.
1957, № 2 (30 січ.), 4–15 (16) (30 груд.);
1958, № 1 (16) (3 лют.) – 12 (27) (7 листоп.);
1959, № 1 (28) (12 лют.) – 12 (38) (1 груд.);
1960, № 1 (39) (1 січ.) – 7 (45) (3 серп.).
2996. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка та сільради с. Піщани Гельмязів. р-ну Черкас. обл. – Піщане, 1959, 1960. –
Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1959 № 13 (68) (12 черв.) – 29 (84) (21 листоп.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Шевченка та сільради с. Піщани Золотоніс. р-ну Черкас. обл.
1959, № 13–21, 23–31 (86) (14 груд.);
1960, № 1 (88) (1 січ.) – 25, 27–35 (122) (23 груд.).
2997. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Щорса с. Ковалівка Гребінків. р-ну Київ. обл. – Ковалівка, 1957–1960.
1957, № 1(10 січ.) – 10, 12, 13 (25 груд.);
1958, № 1 (14) (1 січ.) – 9, 11–14, 16–18 (32) (23 груд.);
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1959, № 1 (33) (1 січ.) – 5, 7–15, 17–19 (51) (30 листоп.);
1960, № 1 (52) (28 січ.), 3–9, 11–18 (69) (4 груд.).
2998. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Правда» с. Війтовець Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Війтівці, 1959, 1960.
1959, № 1 (23 січ.) – 11 (12 груд.);
1960, № 1 (12) (5 січ.) – 16 (27) (3 груд.).
2999. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Прапор Жовтня» і сільради с. Думенок Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Думенки, 1958,
1959.
1958, № 1 (10 серп.) – 10 (31 груд.);
1959, № 1 (11) (21 січ.) – 2 (12) (28 січ.).
3000. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Рассвет» та Миколо-Бабан. сільради [Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.]. – МиколоБабанка, 1957–1960.
1957, № 14 (14) (7 листоп.), 17 (17) (23 груд.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 14 (34) (30 серп.);
1959, № 21 (61) (26 листоп.) – 23 (63) (16 груд.);
1960, № 1 (65) (6 січ.) – 9, 11–26 (90) (13 груд.).
3001. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Росія» та Йосипів. сільради. – Йосипівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 26 (1 жовт.) – 1958 № 33 (65) (25 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна та Йосипів. сільради депутатів трудящих.
1957, № 26–28, 30–32 (25 груд.);
1958, № 1 (33) (1 січ.) – 24, 26, 27, 29–33;
1959, № 1 (66) (7 січ.) – 19, 21, 22, 24–34 (100) (24 груд.);
1960, № 1 (101) (12 січ.) – 21, 23, 25–30 (130) (31 груд.).
3002. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та сільради с. Михайлівки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Михайлівка, 1958–
1960.
1958, № 1 (18 трав.), 11–21 (6 листоп.);
1959, № 1 (50) (3 січ.), 2, 4–6, 8–13, 15, 17–20 (69) (25 груд.);
1960, № 1 (70) (8 січ.), 3–17 (86) (1 листоп.).
3003. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Червоний партизан» та Денисів. сільради Оржиц. р-ну Полтав. обл. – Денисівка,
1958–1960. – Виходить щодекадно.
1958, № 1 (2 черв.) – 11, 13–20 (25 груд.);
1959, № 1 (20) (5 січ.), 3–10, 12–35 (54) (12 груд.);
1960, № 1 (56) (2 січ.) – 36 (91) (27 груд.).
3004. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, правління Ордена
Леніна артілі ім. Сталіна та Оріхово-Василів. сільради депутатів трудящих Артемів. рну Сталін. обл. – Оріхово-Василівка, 1957–1960.
1957, № 1 (12 лют.) – 3, 5–15, 17–21, 23–32 (25 груд.);
1958, № 2 (34) (16 січ.) – 32, 34–36 (68) (31 груд.);
1959, № 1 (69) (8 січ.) – 36 (104) (30 груд.);
1960, № 1 (105) (13 січ.) – 26, 28, 31–36 (140) (31 груд.).
3005. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
Бригадирів. МТС [Козельщин. р-ну Полтав. обл.]. – Лутовинівка, 1957.
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Підзаг.: 1957 № 1 (9 трав.) – 6 (1 лип.) орган парт., профспілк. і комсомол. орг.
та дирекції Бригадирів. МТС.
1957, № 1, 3, 4, 6, 8–20 (13 груд.).
3006. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
радгоспу «Веселий Хутір» Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Веселий Хутір], 1958–
1960. – Виходить двічі на міс.
1958, № 6 (14 квіт.) – 7, 10–12 (10 лип.);
1959, № 18 (38) (10 жовт.), 21 (41) (20 листоп.);
1960, № 14 (56) (13 лип.) – 23 (65) (9 груд.).
3007. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Карла Маркса Близнюків. р-ну Харків. обл. – Острівщина, 1957–1959.
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 10, 12–17 (18) (26 листоп.);
1958, № 1 (19) (9 серп.), 3 (21) (24 верес.);
1959, № 1 (22) (18 берез.) – 2, 4 (25) (13 трав.).
3008. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Кірова с. Іванівка Богуслав. р-ну Київ. обл. – Іванівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (17 верес.) – 1959 № 17 (24) (14 жовт.) орган парторганізації та
правління артілі ім. Леніна с. Іванівка Богуслав. р-ну Київ. обл.
1958, № 1, 3, 6 (28 листоп.);
1959, № 2 (9) (19 січ.), 5, 7–11, 13–15, 17;
1960, № 2 (27) (27 лют.), 3, 8–18 (43) (9 груд.).
3009. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Л. Українки Яворів. р-ну. – Великополе, 1957, 1958.
1957, № 1 (26 берез.) – 4 (25 груд.);
1958, № 1 (5) (1 січ.), 5 (25 січ.).
3010. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Леніна Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Соснова, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 9 (9 лип.) орган парторганізації, правління артілі ім. Леніна та
сільради с. Соснова Переяслав-Хмельниц. р-ну.
1957, № 9;
1958, № 14 (31) (7 черв.) – 28 (45) (25 листоп.);
1959, № 31 (79) (29 жовт.) – 38 (86) (31 груд.);
1960, № 1 (87) (6 січ.) – 15, 17–41 (127) (30 груд.).
3011. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Леніна Щирец. р-ну. – Щирець, 1957–1959.
1957, № 5 (29 берез.), 9–15, 17–19 (25 груд.);
1958, № 1 (20) (17 січ.) – 9, 11–14 (33) (23 листоп.);
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 3 (37) (28 лют.).
Прим.: У березні 1959 р. Щирецький район.
3012. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Заповіт Ілліча» Сватів. р-ну. – Сватове, 1957, 1958.
1957, № 11 (6 листоп.);
1958, № 2 (13) (31 січ.) – 6 (17) (1 лип.).
3013. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. ХХІ парт’їзду с. Левкова Житомир. р-ну. – Левків, 1956–1960. – Виходить 3 і 18
числа щомісяця.
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Підзаг.: 1956 № 1 (5 груд.) – 1957 № 6 (7) (21 трав.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. ХХІ парт’їзду та Левків. сільради депутатів трудящих.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.), 3, 4, 6, 10, 11, 13 (14) (25 груд.);
1958, № 1 (15) (27 січ.), 3–7, 12–18 (32) (18 груд.);
1959, № 1 (33) (3 січ.) – 13, 15–24 (56) (18 груд.);
1960, № 1 (57) (3 січ.) – 24 (80) (18 груд.).
3014. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. XX партз’їзду Василів. р-ну Запоріз. обл. – Василівка, 1959.
1959, № 1 (19 лют.) – 6 (5 верес.).
3015. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Димитрова с. Підвисокого Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Підвисоке, 1959, 1960.
1959, № 1 (31 трав.) – 10, 12, 13 (18 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (14) (5 січ.) – 13 (26) (22 груд.).
3016. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Ілліча с. Кодаки Васильків. р-ну Київ. обл. – Кодаки, 1959, 1960.
1959, № 1 (2 квіт.) – 10 (11 листоп.);
1960, № 2 (12) (3 берез.) – 8, 10–15, 17, 18 (28) (31 груд.).
3017. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Ілліча с. Пії Ржищів. р-ну Київ. обл. – Пії, 1959, 1960.
1959, № 1 (26 черв.) – 4, 6–10 (31 груд.);
1960, № 1 (11) (23 січ.) – 4, 6–18 (28) (22 груд.).
3018. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Калініна Ново-Сватів. р-ну Луган. обл. – Сватове, 1959.
1959, № 4 (12) (31 трав.).
3019. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Калініна с. Переволочна Прилуц. р-ну. – Переволочна, 1957–1960.
1957, № 8 (19 верес.);
1958, № 2 (11) (1 трав.) – 6 (16) (15 жовт.);
1959, № 2 (19) (24 січ.) – 3 (20) (25 лип.);
1960, № 1 (24) (2 лип.) – 3 (26) (7 листоп.).
3020. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Кірова с. Мальчовець Бар. р-ну Вінниц. обл. – Мальчівці, 1960.
1960, № 1 (6 квіт.) – 3, 5–14 (14 груд.).
3021. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Кірова с. Старий Дашів Іллінец. р-ну Вінниц. обл. – Старий Дашів, 1957–1960.
1957, № 1 (4 жовт.) – 6 (23 груд.);
1958, № 1 (7) (14 січ.) – 16, 18 (24) (14 груд.);
1959, № 1 (25) (14 лют.) – 4, 7–10, 12, 13 (36) (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (37) (26 січ.) – 7, 9, 10 (46) (24 груд.).
3022. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Козин. р-ну Ровен. обл. – Козин, 1957–1959.
1957, № 3 (1 лют.) – 12, 14–23 (15 груд.);
1958, № 1 (24) (1 січ.), 3–24 (47) (17 груд.);
1959, № 1 (48) (15 січ.).
Прим.: У січні 1959 р. Козинський район ліквідовано.
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3023. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Марків. р-ну. – Марківка, 1957–1960.
1957, № 13 (7 листоп.);
1958, № 4 (17) (15 квіт.);
1959, № 1 (18) (11 лют.), 2, 4–6 (23) (12 груд.);
1960, № 1 (24) (26 берез.) – 3, 7, 8 (18 груд.) (вал. нумерація відсутня з № 3 по № 8).
3024. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Овідіопол. р-ну Одес. обл. – [Роксолани], 1959, 1960.
1959, № 1 (20 черв.), 3, 4, 8–11 (25 груд.);
1960, № 1 (12) (20 січ.) – 9, 12–16, 18–22 (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки). 3025.
Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Леніна
с. Котівки [Радомишл. р-ну Житомир. обл.]. – Котівка, 1957. – Виходить
1 раз на міс.
1957, № 4 (31 лип.) – 6 (20 верес.).
3026. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна с. Купіль [Волочис. р-ну Хмельниц. обл.]. – Купіль, 1957.
1957, № 6 (22 листоп.) – 7 (4 груд.).
3027. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Савран. р-ну Одес. обл. – Саврань, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 лип.) – 3 (7 верес.) орган правління та парторганізації
колгоспу ім. Леніна Піщан. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–3;
1959, № 2 (5) (16 лип.) – 5, 7–9 (12) (24 груд.);
1960, № 1 (13) (28 січ.) – 5 (17) (16 черв.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Піщанський район ліквідовано.
3028. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Свердлова с. Дроздні Ковел. р-ну. – Дроздні, 1957, 1958.
1957, № 1 (17 берез.) – 4 (25 груд.);
1958, № 1(5) (17 берез.), 4 (8) (24 верес.).
3029. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Сталіна Андріїв. р-ну Запоріз. обл. – Андріївка, 1957–1960.
1957, № 1 (16 жовт.) – 3 (25 груд.);
1958, № 1 (4) (25 січ.) – 10, 12, 13 (16) (13 груд.);
1959, № 1 (17) (1 січ.) – 14 (30) (17 груд.);
1960, № 1 (31) (16 січ.) – 16 (46) (14 груд.).
3030. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Сталіна с. Хорохорин Торчин. р-ну. – Хорохорин, 1957–1959.
1957, № 1 (8 січ.), 3, 5, 6 (23 серп.);
1958, № 1 (8) (1 січ.), 2, 7 (17) (18 лип.);
1959, № 8 (27) (10 серп.).
3031. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Чапаєва Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Якубівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 берез.) – 6 (21 квіт.) орган парторганізації та правління артілі
ім. Хрущова та сільради депутатів трудящих с. Якубівки.
1957, № 1–27 (15 груд.);
1958, № 1 (28) (1 січ.) – 19, 21–24 (51) (17 груд.);
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1959, № 1 (52) (7 січ.) – 18 (68) (26 груд.);
1960, № 1 (69) (28 січ.) – 6, 8, 10, 11 (39) (2 листоп.).
2032. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
40-річчя Жовтня с. В. Мочулки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Велика Мочулка, 1958–
1960.
1958, № 1 (12 жовт.) – 5 (12 груд.);
1959, № 2 (7) (25 січ.) – 22 (26) (12 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (28) (25 січ.), 4–20 (46) (25 груд.).
3033. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Чечельниц. р-ну Вінниц. обл. – [Чечельник], 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 2 (15 квіт.) – 18 (25 верес.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Булганіна Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл.; 1957 № 19 (5 жовт.) – 24 (25
листоп.) орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна» Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 2–27 (25 груд.);
1958, № 1 (28) (8 січ.) – 7, 9 (36) (27 берез.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Ольгопільський район ліквідовано.
3034. Ленінським шляхом [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Червоний хлібороб» с. Гулів Бар. р-ну Вінниц. обл. – Гулі, 1960.
1960, № 1 (2 квіт.) – 10 (16 верес.), 10 (30 верес.), 12–15 (17 груд.).
3035. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. орг. колгоспу ім. Ілліча і
виконкому Стриган. сільради депутатів трудящих Тисмениц. р-ну Станіслав. обл. –
Стриганці, 1957. – Виходить раз на міс.
1957, № 1 (1 січ.) – 3, 5–7 (19 квіт.).
3036. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу
ім. Сталіна та виконкому Грим’яч. сільради Віньковец. р-ну Хмельниц. обл. –
Грим’ячка, 1957–1960.
1957, № 15 (20 верес.);
1958, № 7 (28) (25 черв.) – 10 (31) (22 серп.);
1959, № 9 (46) (13 черв.);
1960, № 11 (62) (7 листоп.) – 12 (63) (5 груд.).
3037. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу
«Ленінський шлях» та виконкому Вишняків. сільради Хорол. р-ну Полтав. обл. –
Вишняки, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 черв.) – 4, 6–12 (23 груд.);
1960, № 1 (13) (21 берез.) – 13 (25) (23 груд.).
3038. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парт., профспілк. орг. і дирекції
Чернелів. МТС [Красилів. р-ну Хмельниц. обл.]. – Чернелівка, 1957.
1957, № 7 (26 верес.).
3039. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна Гвоздец. р-ну Станіслав. обл. – Остапківці, 1957–1959.
1957, № 5 (18 верес.) – 7 (7 листоп.);
1958, № 1 (9) (27 січ.), 3–13 (21) (22 груд.);
1959, № 1 (22) (1 січ.) – 2 (23) (17 січ.).
3040. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. Фрунзе Кобеляц. р-ну Полтав. обл. – Кобеляки, 1960.
1960, № 1 (8 квіт.) – 9, 12, 13 (17 груд.).
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3041. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парторганізації колгоспу ім.
Сталіна і виконкому Спасів. сільради депутатів трудящих Рожнятів. р-ну Станіслав.
обл. – Спас, 1956. – Газ. виходить двічі на міс.
1956, № 1 (18 листоп.) – 3 (20 груд.).
3042. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Свердлова с. Пеньківки Літин. р-ну Вінниц. обл. – Пеньківка, 1957–
1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (24 черв.) – 7 (18 верес.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Петровського с. Пеньківки Літин. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–9 (7 листоп.);
1958, № 1 (12) (4 січ.) – 22 (33) (26 груд.);
1959, № 1 (34) (17 січ.) – 21 (54) (18 груд.);
1960, № 1 (55) (20 січ.) – 20 (73) (23 груд.).
3043. Ленінським шляхом [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Шевченка Горохів. р-ну Волин. обл. – Горохів, 1959.
1959, № 2 (14) (14 квіт.), 3 (15) (6 трав.).
3044. Ленінським шляхом [Текст] : орган Полон. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Полонне, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2776) (1 січ.) – 70, 73–99, 101–117, 119–130 (2906) (23 груд.);
1957, № 1 (2907) (1 січ.) – 8, 10–151 (3057) (29 груд.);
1958, № 1 (3058) (1 січ.) – 153 (3210) (28 груд.);
1959, № 1 (3212) (1 січ.) – 129, 131–153 (3364) (29 груд.);
1960, № 1 (3365) (1 січ.) – 77, 79–153 (3807) (29 груд.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 3626; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4268.
3045. Ленінським шляхом [Текст] : орган Полтав. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Полтава, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1142) (1 січ.) – 128 (1269) (28 груд.);
1957, № 1 (1270) (1 січ.) – 64, 66–153 (1422) (29 груд.);
1958, № 1 (1423) (1 січ.) – 74, 76–153 (1575) (28 груд.);
1959, № 1 (1576) (1 січ.) – 154 (1729) (29 груд.);
1960, № 1 (1730) (1 січ.) – 25, 27–96, 98–154 (1883) (29 груд.).
Дод.: 1956 Ленінським шляхом : спец. вип. див. № 3055; 1959 Літературна сторінка
див. № 3627; 1960 Ленінським шляхом : листівка див. № 2864.
3046. Ленінським шляхом [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім.
Леніна Козлів. р-ну. – [Купчинці], 1957–1959.
1957, № 2 (18 берез.), 4–16 (22 листоп.);
1958, № 1 (16) (7 січ.) – 2, 4–11 (26) (24 груд.);
1959, № 1 (27) (23 лют.) – 2 (28) (20 квіт.).
Прим.: У газеті Козлівський район, треба – Козівський.
3047. Ленінським шляхом [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім.
Сталіна Коропец. р-ну. – Коропець, 1957, 1958.
1957, № 9 (15 квіт.), 11, 21–28 (15 груд.);
1958, № 1 (30) (5 січ.) – 12, 17, 18, 21 (50) (16 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Коропецький район ліквідовано.
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3048. Ленінським шляхом [Текст] : орган правління та парторганізації колгоспу
ім. Леніна с. Руське Поле Тячів. р-ну Закарпат. обл. – Руське Поле, 1957–1959.
1957, № 1 (28 квіт.) – 4, 6–11 (25 груд.);
1958, № 1 (12) (18 січ.) – 11 (32) (21 груд.);
1959, № 1 (22) (1 січ.) – 7, 9, 10 (31) (2 листоп.) (у вал. нумерації є помилки). 3049.
Ленінським шляхом [Текст] : орган Сенчан. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Сенча, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2796) (1 січ.) – 34, 36–105 (2900) (27 груд.);
1957, № 1 (2901) (1 січ.) – 104 (2904) (25 груд.) (у вал. нумерації є помилка);
1958, № 1 (2906) (1 січ.) – 120 (3125) (28 груд.);
1959, № 1 (3126) (1 січ.) – 152 (3277) (29 груд.);
1960, № 1 (3278) (1 січ.) – 154 (3431) (29 груд.).
Дод.: 1957 Ленінським шляхом : спец. вип. див. № 3056; 1959 Літературна сторінка
див. № 3628.
3050. Ленінським шляхом [Текст] : орган Стрийс. міськкому Комуніст. партії
України, міськради і райради депутатів трудящих Львів. обл. – Стрий, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (2097) (1 січ.) – 1959 № 66 (2630) (29 трав.) орган Стрийс. МК
РК Комуніст. партії України, міськради і райради депутатів трудящих Дрогобиц.
обл.
1956, № 1–86, 88, 90–156 (2252) (30 груд.);
1957, № 1 (2253) (1 січ.) – 3, 5–156 (2408) (29 груд.); 1958,
№ 1 (2409) (1 січ.) – 122, 124–156 (2564) (31 груд.); 1959, №
1 (2565) (1 січ.) – 3, 5–156 (2720) (29 груд.); 1960, № 1
(2721) (1 січ.) – 156 (2876) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3629; 1958 Комсомольська сторінка
див. № 2332.
3051. Ленінським шляхом [Текст] : орган Теребовлян. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Теребовля, 1956–1960.
1956, № 1 (1422) (1 січ.) – 15, 17–60, 62–83, 85–87, 89–91, 93–95, 97–101 (1522)
(16 груд.); 1957, № 2 (1528) (6 січ.), 4–33, 35–47, 49–54, 57, 59–85, 87, 89, 90, 93–104
(1629)
(25 груд.); 1958, № 1 (1630) (1 січ.) – 47, 50, 53–63, 65–117 (1746) (26
груд.);
1959, № 1 (1748) (1 січ.) – 132, 135–152 (1899) (29 груд.); 1960,
№ 1 (1900) (1 січ.) – 32, 34–49, 51–153 (2052) (29 груд.).
Дод.: 1957 Сторінка для молодих див. № 5299; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3630.
3052. Ленінським шляхом [Текст] : орган Чутів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Чутове, 1956–1960.
1956, № 1 (1122) (1 січ.) – 104 (1224) (27 груд.);
1957, № 1 (1225) (1 січ.) – 59, 61–72, 74–104 (1328) (29 груд.);
1958, № 1 (1329) (1 січ.) – 154 (1483) (30 груд.); 1959, № 1 (1482)
(1 січ.) – 152 (1712) (29 груд.); 1960, № 1 (1713) (1 січ.) – 108,
110–156 (1867) (29 груд.).
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3053. Ленінським шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Одес. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих. – Одеса, 1958.
1958, № 1 (2 лип.) – 6 (18 лип.).
3054. Ленінським шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Оріхів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Оріхів, 1956.
1956, [б. N.] (21 лип.).
3055. Ленінським шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Полтав. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Полтава, 1956.
1956, № 1 (26 жовт.).
3056. Ленінським шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Сенчан. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Сенча, 1957.
1957, [б. N.] (29 листоп.).
Ленінським шляхом. – Степашки див. № 2973.
Ленінським шляхом. – Усть-Путила див. № 2949.
3057. Ленінські заповіти [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу «Комуніст» с. Брилівка Ставищан. р-ну Київ. обл. – Брилівка, 1960.
1960, № 1 (2 черв.) – 18 (29 груд.).
3058. Ленінські заповіти [Текст] : орган Чорнобил. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Чорнобиль, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (3229) (1 січ.) – 38, 41–58, 61, 62, 65–73, 75–77, 79–104 (3332) (27 груд.);
1957, № 1 (3333) (1 січ.) – 105 (3437) (29 груд.);
1958, № 1 (3438) (1 січ.) – 94, 96–152 (3590) (28 груд.);
1959, № 1 (3591) (1 січ.) – 111, 113–152 (4042) (29 груд.);
1960, № 1 (4043) (1 січ.) – 154 (3896) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3631.
3059. Ленінські кадри [Текст] : орган парткому, ком. ЛКСМУ, профспілк. ком.
дирекції Харків. політехн. ін-ту ім. В. І. Леніна. – Харків, 1956–1960. – Газ. виходить
4 рази на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (201) (10 січ.) – 1960 № 68 (407) (8 груд.) орган парткому, ком.
ЛКСМУ, профкому, місцевкому і дирекції Харків. політехн. ін-ту ім. В. І. Леніна.
1956, № 1–33 (233) (31 груд.);
1957, № 1 (234) (12 січ.) – 37 (270) (31 груд.); 1958, №
1 (271) (10 січ.) – 34 (304) (31 груд.); 1959, № 1 (305)
(8 січ.) – 31, 33–37 (339) (31 груд.); 1960, № 1 (341) (8
січ.) – 74 (413) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3632.
3060. Лиманская правда [Текст] : орган Лиман. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Одес. обл. – Белгород-Днестровский, 1956, 1957.
1956, № 1 (1099) (1 янв.) – 22, 24–39, 41–104 (1192) (28 дек.);
1957, № 1 (1193) (1 янв.) – 3, 5–11, 13–46 (1238) (9 июня).
Прим.: З 10 червня 1957 р. видання об’єдналося з газетою «Знамя советов» див. №
1219.
3061. Лисичанский рабочий [Текст] : орган Лисичан. горкома Коммунист. партии
Украины, гор. и райсоветов депутатов трудящихся Луган. обл. – Лисичанск, 1956–
1960.
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Підзаг.: 1956 № 1 (3310) (1 янв.) – 1958 № 31 (3654) (9 марта) орган Лисичан.
горкома Коммунист. партии Украины, гор. и райсоветов депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
1956, № 1–63, 35–156 (3464) (30 дек.);
1957, № 1 (3465) (1 янв.) – 50, 52–156 (3622) (29 дек.);
1958, № 1 (3623) (1 янв.) – 67, 75–83, 85, 87, 89–156 (3679) (31 дек.);
1959, № 1 (3680) (1 янв.) – 69, 73–126, 128–156 (3638) (29 дек.);
1960, № 1 (3837) (1 янв.) – 156 (4021) (31 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3198; 1960 Лисичанский рабочий :
спец. вып. див. № 3062.
3062. Лисичанский рабочий [Текст] : спец. вып. : орган Лисичан. горкома
Коммунист. партии Украины, гор. и райсоветов депутатов трудящихся Луган. обл.
– Лисичанск, 1960.
1960, № 1 (23 апр.), 2 (29 апр.).
3063. Листівка-блискавка [Текст] : спец. вип. Верхньо-Рогачиц. райкому КП
України та райради депутатів трудящих. – Верхній Рогачик, 1957, 1960.
1957, № 2 (26 лип.), 3 (13 серп.);
1960, [б. N.] (2 серп.).
Литейщик. – Ворошиловград див. № 3064.
3064. Литейщик [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и дирекции Луган.
литейно-мех. з-да. – Луганск, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (25) (9 янв.) – 9 (33) (6 марта) орган партийн. ком., завкома
профсоюза и дирекции Ворошиловград. литейно-мех. з-да. – Місце вид.: 1958 № 1–9 –
Ворошиловград.
1958, № 1–31, 33–35, 37–39, 41–52 (76) (31 дек.);
1959, № 25 (101) (25 июня), 36–49, 51 (121) (24 дек.) ;
1960, № 1 (123) (7 янв.) – 26, 28–34, 36–39, 41–52 (174) (29 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3199.
3065. Литературная страница [у газ. «Cтроитель»] [Текст]. – Макеевка, 1958.
1958, [б. N.] (8 апр.), [б. N.] (22 июля).
3066. Литературная страница [у газ. «Cтроитель»] [Текст]. – Севастополь, 1959.
1959, [б. N.] (1 окт.).
3067. Литературная страница [у газ. «Амвросиевская правда»] [Текст]. –
Амвросиевка, 1956–1959.
1956, [б. N.] (28 окт.), [б. N.] (9 дек.);
1957, [б. N.] (17 февр.) – [б. N.] (8 дек.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (17 авг.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (29 марта) – [б. N.] (17 дек.) [4 вип.].
3068. Литературная страница [у газ. «Антрацит»] [Текст]. – Кировск, 1960.
1960, [б. N.] (19 нояб.).
3069. Литературная страница [у газ. «Арматурщик»] [Текст]. – Славянск, 1959.
1959, [б. N.] (17 марта), [б. N.] (28 июля).
3070. Литературная страница [у газ. «Артёмовский рабочий»] [Текст]. –
Артёмовск, 1957–1960.
1957, [б. N.] (29 марта), [б. N.] (15 сент.);
1958, [б. N.] (29 июня), [б. N.] (21 дек.);
1959, [б. N.] (5 апр.);
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1960, [б. N.] (2 апр.).
3071. Литературная страница [у газ. «Артемовец»] [Текст]. – Ворошиловск, 1959.

1959, [б. N.] (24 февр.).
3072. Литературная страница [у газ. «Боковский рабочий»] [Текст]. – БоковоАнтрацит, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (25 мая) – [б. N.] (7 сент.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (13 февр.), [б. N.] (4 дек.).
3073. Литературная страница [у газ. «Бугская заря»] [Текст]. – Николаев, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (21 нояб.);
1957, [б. N.] (23 февр.);
1958, [б. N.] (25 марта), [б. N.] (19 окт.);
1959, [б. N.] (25 июля).
3074. Литературная страница [у газ. «В борьбе за уголь»] [Текст]. – Макеевка,
1956.
1956, [б. N.] (22 февр.).
3075. Литературная страница [у газ. «Вилковская заря»] [Текст]. – Вилково, 1956.

1956, [б. N.] (12 сент.).
3076. Литературная страница [у газ. «Вперед к коммунизму»] [Текст]. – Арцыз,
1958–1960.
1958, [б. N.] (13 апр.);
1959, [б. N.] (22 февр.) – [б. N.] (29 нояб.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (30 июля).
3077. Литературная страница [у газ. «Вперед к коммунизму»] [Текст]. –
Роздольное, 1956–1960.
1956, [б. N.] (2 дек.);
1957, [б. N.] (27 окт.);
1958, [б. N.] (14 дек.);
1959, [б. N.] (5 апр.), [б. N.] (2 авг.);
1960, [б. N.] (6 февр.).
3078. Литературная страница [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Ровеньки, 1957, 1958,
1960.
1957, [б. N.] (6 окт.), [б. N.] (6 нояб.);
1958, [б. N.] (5 нояб.);
1960, [б. N.] (11 окт.), [б. N.] (4 дек.).
3079. Литературная страница [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Северодонецк, 1960.
1960, [б. N.] (17 янв.) – [б. N.] (19 нояб.) [10 вип.].
3080. Литературная страница [у газ. «Всенародная стройка»] [Текст]. – Новая
Каховка, 1956, 1957.
1956, [б. N.] (21 янв.) – [б. N.] (23 июня) [6 вип.];
1957, [б. N.] (16 февр.).
3081. Литературная страница [у газ. «Голос шахтера»] [Текст]. – Сталино, 1959.
1959, [б. N.] (10 мая).
3082. Литературная страница [у газ. «Горловский коксохимик»] [Текст]. –
Горловка, 1956–1959.
1956, [б. N.] (30 дек.);
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1957, [б. N.] (31 марта) – [б. N.] (30 дек.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (29 апр.);
1959, [б. N.] (8 марта).
3083. Литературная страница [у газ. «Горные кадры»] [Текст]. – Харьков, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (2 янв.) – [б. N.] (11 сент.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (13 марта).
3084. Литературная страница [у газ. «Горный машиностроитель»] [Текст]. –
Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (30 июля), [б. N.] (10 дек.).
3085. Литературная страница [у газ. «Горняк»] [Текст]. – Чистяково, 1956, 1958–

1960.
1956, [б. N.] (20 апр.) – [б. N.] (21 окт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (15 июня);
1959, [б. N.] (5 июля);
1960, [б. N.] (18 июня), [б. N.] (5 нояб.).
3086. Литературная страница [у газ. «Горняцкая правда»] [Текст]. – Чистяково,
1959.
1959, [б. N.] (19 февр.).
3087. Литературная страница [у газ. «Горняцкое слово»] [Текст]. – Кадиевка,
1956.
1956, [б. N.] (6 нояб.).
3088. Литературная страница [у газ. «Дебальцевский рабочий»] [Текст]. –
Дебальцево, 1956–1960.
1956, [б. N.] (4 марта) – [б. N.] (21 сент.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (27 янв.) – [б. N.] (30 окт.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (5 янв.) – [б. N.] (10 сент.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (1 апр.) – [б. N.] (27 дек.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (6 февр.) – [б. N.] (31 дек.) [10 вип.].
3089. Литературная страница [у газ. «Дзержинский рабочий»] [Текст]. –
Дзержинск, 1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (30 сент.);
1958, [б. N.] (7 сент.), [б. N.] (29 окт.) ;
1959, [б. N.] (23 авг.) – [б. N.] (4 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (1 окт.) [6 вип.].
3090. Литературная страница [у газ. «Димитровец»] [Текст]. – Димитров, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (30 апр.), [б. N.] (31 дек.);
1959, [б. N.] (29 авг.) – [б. N.] (31 дек.) [3 вип.].
3091. Литературная страница [у газ. «Днепровский водник»] [Текст]. – Киев,
1956, 1958, 1959.
1956, [б. N.] (4 февр.), [б. N.] (19 мая);
1958, [б. N.] (26 апр.);
1959, [б. N.] (24 окт.).
3092. Литературная страница [у газ. «Днепровский металлург»] [Текст]. –
Запорожье, 1956, 1958, 1960.
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1956, [б. N.] (5 мая);
1958, [б. N.] (29 июня) – [б. N.] (14 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (25 дек.).
3093. Литературная страница [у газ. «Донецкий горняк»] [Текст]. – Енакиево,
1956.
1956, [б. N.] (27 нояб.).
3094. Литературная страница [у газ. «Дружковский рабочий»] [Текст]. –
Дружковка, 1956–1960.
1956, [б. N.] (1 апр.) – [б. N.] (7 нояб.) [9 вип.];
1957, [б. N.] (1 мая) – [б. N.] (15 дек.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (12 марта) – [б. N.] (5 дек.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (18 янв.) – [б. N.] (29 нояб.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (30 янв.) – [б. N.] (7 нояб.) [3 вип.].
3095. Литературная страница [у газ. «Дунайская заря»] [Текст]. – Рени, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (2 дек.);
1957, [б. N.] (13 янв.) – [б. N.] (22 дек.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (21 дек.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (8 февр.) – [б. N.] (5 дек.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (26 янв.) – [б. N.] (24 дек.) [7 вип.].
3096. Литературная страница [у газ. «Дунайский водник»] [Текст]. – Измаил,
1956–1960.
1956, [б. N.] (3 марта) – [б. N.] (24 нояб.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (12 янв.) – [б. N.] (16 нояб.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (25 янв.) – [б. N.] (1 янв.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (28 марта) – [б. N.] (5 сент.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (24 сент.) – [б. N.] (3 дек.) [4 вип.].
3097. Литературная страница [у газ. «Енакиевский рабочий»] [Текст]. –
Енакиево, 1956–1960.
1956, [б. N.] (8 июня) – [б. N.] (28 дек.) [7 вип.];
1957, [б. N.] (28 апр.), [б. N.] (16 авг.), [б. N.] (29 нояб.);
1958, [б. N.] (28 марта), [б. N.] (24 дек.);
1959, [б. N.] (13 февр.), [б. N.] (1 апр.);
1960, [б. N.] (9 янв.), [б. N.] (13 февр.).
3098. Литературная страница [у газ. «Енакиевский шахтер»] [Текст]. – Енакиево,

1959.
1959, [б. N.] (2 апр.).
3099. Литературная страница [у газ. «Ждановский машиностроитель»] [Текст]. –
Жданов, 1960.
1960, [б. N.] (1 мая) – [б. N.] (27 дек.) [3 вип.].
3100. Литературная страница [у газ. «Железнодорожник Донбасса»] [Текст]. –
Сталино, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (31 окт.);
1960, [б. N.] (28 янв.) – [б. N.] (29 дек.) [9 вип.].
3101. Литературная страница [у газ. «За антрацит»] [Текст]. – Шахтерск, 1959.
1959, [б. N.] (6 нояб.).
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3102. Литературная страница [у газ. «За высокий урожай»] [Текст]. – Джанкой,
1956, 1958, 1960.
1956, [б. N.] (4 нояб.);
1958, [б. N.] (12 янв.) – [б. N.] (21 дек.). [5 вип.];
1960, [б. N.] (4 февр.), [б. N.] (20 дек.).
3103. Литературная страница [у газ. «За высокую производительность»] [Текст].
– Макеевка, 1956.
1956, [б. N.] (26 мая).
3104. Литературная страница [у газ. «За горную технику»] [Текст]. – Дружковка,

1960.
1960, [б. N.] (16 нояб.).
3105. Литературная страница [у газ. «За кадры транспорта»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1960.
1960, [б. N.] (31 дек.).
3106. Литературная страница [у газ. «За качественную руду»] [Текст]. –
Аршинцево, 1956–1959.
1956, [б. N.] (12 янв.), [б. N.] (30 авг.);
1957, [б. N.] (2 июня), [б. N.] (5 дек.);
1958, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (26 окт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (4 янв.) – [б. N.] (13 дек.) [8 вип.].
3107. Литературная страница [у газ. «За коммунизм»] [Текст]. – Ворошиловск,
1956, 1958, 1960.
1956, [б. N.] (11 марта);
1958, [б. N.] (18 мая), [б. N.] (14 сент.);
1960, [б. N.] (30 янв.) – [б. N.] (17 дек.) [8 вип.].
3108. Литературная страница [у газ. «За комплексную механизацию»] [Текст]. –
Новый Донбасс, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (8 марта) – [б. N.] (25 окт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (7 марта), [б. N.] (11 июля).
3109. Литературная страница [у газ. «За мастерство в труде»] [Текст]. – Шахтерск,

1960.
1960, [б. N.] (17 июля), [б. N.] (25 сент.).
3110. Литературная страница [у газ. «За металл»] [Текст]. – Енакиево, 1957, 1958,

1960.
1957, [б. N.] (5 окт.);
1958, [б. N.] (5 апр.), [б. N.] (23 авг.);
1960, [б. N.] (3 февр.) – [б. N.] (4 дек.) [5 вип.].
3111. Литературная страница [у газ. «За металл»] [Текст]. – Жданов, 1956–1960.
1956, [б. N.] (29 дек.);
1957, [б. N.] (2 февр.) – [б. N.] (5 нояб.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (27 марта);
1959, [б. N.] (31 марта) – [б. N.] (5 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 янв.) – [б. N.] (16 июня) [4 вип.].
3112. Литературная страница [у газ. «За огнеупоры»] [Текст]. – Часов-Яр, 1960.
1960, [б. N.] (13 мая), [б. N.] (5 нояб.).
3113. Литературная страница [у газ. «За передовую технику»] [Текст]. – Сталино,

1958, 1960.
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1958, [б. N.] (24 мая);
1960, [б. N.] (27 апр.).
3114. Литературная страница [у газ. «За передовую шахту»] [Текст]. – Горское,
1956.
1956, [б. N.] (19 мая).
3115. Литературная страница [у газ. «За передовую шахту»] [Текст]. – Сталино,
1959.
1959, [б. N.] (22 сент.).
3116. Литературная страница [у газ. «За Родину»] [Текст]. – Красногвардейское,
1958–1960.
1958, [б. N.] (11 мая) – [б. N.] (21 сент.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (31 мая) – [б. N.] (25 окт.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (19 марта) – [б. N.] (16 июня) [3 вип.].
3117. Литературная страница [у газ. «За Сталинский урожай»] [Текст]. –
Бахчисарай, 1956.
1956, [б. N.] (17 июня).
3118. Литературная страница [у газ. «За технический прогресс»] [Текст]. –
Соцгород, 1958–1960.
1958, [б. N.] (5 апр.) – [б. N.] (4 окт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (23 мая), [б. N.] (28 нояб.);
1960, [б. N.] (19 марта) – [б. N.] (10 дек.) [4 вип.].
3119. Литературная страница [у газ. «За цикличность»] [Текст]. – Сталино, 1956.
1956, [б. N.] (22 нояб.).
3120. Литературная страница [у газ. «За цикличную работу»] [Текст]. – Кураховка,

1956, 1959.
1956, [б. N.] (25 янв.), [б. N.] (24 мая);
1959, [б. N.] (1 янв.).
3121. Литературная страница [у газ. «За честь шахтера»] [Текст]. – Шахтерск,
1958.
1958, [б. N.] (4 янв.) – [б. N.] (25 окт.) [5 вип.].
3122. Литературная страница [у газ. «За честь школы»] [Текст]. – Самбор, 1957.
1957, [б. N.] (22 февр.).
3123. Литературная страница [у газ. «Заветы Ильича»] [Текст]. – Фрунзе, 1959.
1959, [б. N.] (29 марта).
3124. Литературная страница [у газ. «Закарпатская правда»] [Текст]. – Ужгород,
1960.
1960, [б. N.] (7 февр.).
3125. Литературная страница [у газ. «Запорожская правда»] [Текст]. –
Запорожье, 1956–1960.
1956, [б. N.] (3 янв.) – [б. N.] (16 сент.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (8 янв.) – [б. N.] (19 дек.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (31 янв.) – [б. N.] (30 нояб.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (25 янв.) – [б. N.] (12 дек.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (13 мая) – [б. N.] (13 нояб.) [5 вип.].
3126. Литературная страница [у газ. «Заря коммунизма»] [Текст]. – Октябрьское,

1959, 1960.
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1959, [б. N.] (20 мая);
1960, [б. N.] (31 дек.).
3127. Литературная страница [у газ. «Знамя Дзержинки»] [Текст]. –
Днепродзержинск, 1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (25 апр.);
1958, [б. N.] (23 апр.) – [б. N.] (11 окт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (5 дек.);
1960, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (31 дек.) [4 вип.].
3128. Литературная страница [у газ. «Знамя индустрии»] [Текст]. – Константиновка,

1956, 1957, 1960.
1956, [б. N.] (22 июля) – [б. N.] (7 дек.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (3 февр.) – [б. N.] (19 июля) [3 вип.];
1960, [б. N.] (15 марта) – [б. N.] (31 дек.) [5 вип.].
3129. Литературная страница [у газ. «Знамя коммунизма»] [Текст]. – Балаклава,
1956, 1957.
1956, [б. N.] (12 авг.) – [б. N.] (16 дек.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (10 февр.), [б. N.] (24 марта).
3130. Литературная страница [у газ. «Знамя коммунизма»] [Текст]. – Ивановка,
1957.
1957, [б. N.] (21 апр.), [б. N.] (18 авг.).
3131. Литературная страница [у газ. «Знамя коммунизма»] [Текст]. – КаменкаДнепровская, 1956, 1958.
1956, [б. N.] (9 марта);
1958, [б. N.] (5 мая).
3132. Литературная страница [у газ. «Знамя коммунизма»] [Текст]. – Керчь,
1960.
1960, [б. N.] (14 февр.) – [б. N.] (18 дек.) [7 вип.].
3133. Литературная страница [у газ. «Знамя коммунизма»] [Текст]. – Красный
Луч, 1960.
1960, [б. N.] (19 марта), [б. N.] (3 сент.).
3134. Литературная страница [у газ. «Знамя коммунизма»] [Текст]. – Шалыгино,

1958.
1958, [б. N.] (21 дек.).
3135. Литературная страница [у газ. «Знамя комунизма»] [Текст]. – Одесса,
1958.
1958, [б. N.] (29 нояб.).
3136. Литературная страница [у газ. «Знамя Октября»] [Текст]. – Большая
Писаревка, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (21 июня) – [б. N.] (17 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (17 дек.) [11 вип.].
3137. Литературная страница [у газ. «Знамя Октября»] [Текст]. – Сталино, 1956–
1958.
1956, [б. N.] (24 июня);
1957, [б. N.] (15 дек.);
1958, [б. N.] (30 марта).
3138. Литературная страница [у газ. «Знамя победы»] [Текст]. – Шахтерск, 1957,

1960.
420

1957, [б. N.] (27 янв.);
1960, [б. N.] (31 марта) – [б. N.] (22 окт.) [5 вип.].
3139. Литературная страница [у газ. «Знамя советов»] [Текст]. – БелгородДнестровский, 1956–1960.
1956, [б. N.] (5 февр.) – [б. N.] (24 нояб.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (13 янв.) – [б. N.] (18 авг.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (10 дек.);
1959, [б. N.] (23 янв.), [б. N.] (7 мая);
1960, [б. N.] (23 февр.).
3140. Литературная страница [у газ. «Знамя труда»] [Текст]. – Куйбышево, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (8 февр.) – [б. N.] (21 нояб.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (6 февр.) – [б. N.] (17 дек.) [11 вип.].
3141. Литературная страница [у газ. «Знамя труда»] [Текст]. – Успенка, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (17 авг.) – [б. N.] (16 дек.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (24 февр.) – [б. N.] (15 нояб.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (13 апр.) – [б. N.] (21 сент.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (3 апр.), [б. N.] (17 мая).
3142. Литературная страница [у газ. «Знамя шахтера»] [Текст]. – Свердловск,
1957–1960.
1957, [б. N.] (3 марта);
1958, [б. N.] (12 янв.) – [б. N.] (3 сент.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (8 февр.) – [б. N.] (20 сент.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (12 нояб.) [17 вип.]
3143. Литературная страница [у газ. «Ильичевец»] [Текст]. – Жданов, 1958–1960.

1958, [б. N.] (26 марта) – [б. N.] (6 сент.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (16 мая);
1960, [б. N.] (20 февр.) – [б. N.] (24 дек.) [6 вип.].
3144. Литературная страница [у газ. «Кадиевский коксовик»] [Текст]. – Кадиевка,

1956.
1956, [б. N.] (6 дек.).
3145. Литературная страница [у газ. «Кадиевский рабочий»] [Текст]. – Кадиевка,

1956–1958, 1960.
1956, [б. N.] (15 янв.) – [б. N.] (2 дек.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (3 февр.) – [б. N.] (15 дек.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (17 янв.) – [б. N.] (12 окт.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (13 февр.) – [б. N.] (24 сент.) [3 вип.].
3146. Литературная страница [у газ. «Керченский рабочий»] [Текст]. – Керчь,
1956–1959.
1956, [б. N.] (10 окт.) – [б. N.] (16 дек.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (7 апр.) – [б. N.] (13 нояб.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (19 марта) – [б. N.] (30 нояб.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (22 февр.), [б. N.] (21 нояб.).
3147. Литературная страница [у газ. «Кировец»] [Текст]. – Кадиевка, 1956, 1959.
1956, [б. N.] (22 нояб.);
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1959, [б. N.] (1 янв.).
3148. Литературная страница [у газ. «Кировец»] [Текст]. – Кировское, 1960.
1960, [б. N.] (5 марта) – [б. N.] (17 сент.) [6 вип.].
3149. Литературная страница [у газ. «Кировец»] [Текст]. – Макеевка, 1960.
1960, [б. N.] (20 апр.), [б. N.] (27 авг.).
3150. Литературная страница [у газ. «Кировец»] [Текст]. – Харьков, 1956–1959.
1956, [б. N.] (17 марта);
1957, [б. N.] (13 мая);
1958, [б. N.] (24 мая);
1959, [б. N.] (11 мая), [б. N.] (25 дек.).
3151. Литературная страница [у газ. «Коксовик»] [Текст] – Днепропетровск,
1960.
1960, [б. N.] (25 нояб.).
3152. Литературная страница [у газ. «Коксохимик Макеевки»] [Текст]. – Макеевка,

1957.
1957, [б. N.] (15 мая).
3153. Литературная страница [у газ. «Коксохимик»] [Текст]. – Сталино, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (5 мая);
1960, [б. N.] (5 мая).
3154. Литературная страница [у газ. «Колхозная жизнь»] [Текст]. – Азовское,
1960.
1960, [б. N.] (22 сент.).
3155. Литературная страница [у газ. «Колхозная правда»] [Текст]. – Амвросиевка,

1956.
1956, [б. N.] (15 янв.) – [б. N.] (27 мая) [3 вип.].
3156. Литературная страница [у газ. «Колхозная правда»] [Текст]. –
Новоивановка, 1958–1960.
1958, [б. N.] (16 нояб.);
1959, [б. N.] (15 февр.) – [б. N.] (29 нояб.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (9 февр.) – [б. N.] (18 окт.) [4 вип.].
3157. Литературная страница [у газ. «Колхозная правда»] [Текст]. – СерединаБуда, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (11 окт.);
1960, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (12 нояб.) [4 вип.].
3158. Литературная страница [у газ. «Колхозная правда»] [Текст]. – Советский,
1959.
1959, [б. N.] (23 февр.).
3159. Литературная страница [у газ. «Колхозное знамя»] [Текст]. – Первомайский,

1958, 1960.
1958, [б. N.] (4 апр.) – [б. N.] (24 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (8 окт.) – [б. N.] (26 нояб.) [3 вип.].
3160. Литературная страница [у газ. «Колхозное село»] [Текст]. – Гранитное,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (22 нояб.);
1960, [б. N.] (9 янв.) – [б. N.] (28 мая) [5 вип.].
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3161. Литературная страница [у газ. «Колхозное село»] [Текст]. – Киев, 1959.
1959, [б. N.] (18 окт.) – [б. N.] (29 нояб.). [3 вип.].
3162. Литературная страница [у газ. «Колхозный путь»] [Текст]. – Черноморское,

1958, 1959.
1958, [б. N.] (14 дек.);
1959, [б. N.] (22 марта) – [б. N.] (1 нояб.) [4 вип.].
3163. Литературная страница [у газ. «Коммунист»] [Текст]. – Белогорск, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (23 мая) – [б. N.] (23 нояб.) [10 вип.];
1959, [б. N.] (15 февр.) – [б. N.] (14 июня) [3 вип.].
3164. Литературная страница [у газ. «Коммунист»] [Текст]. – Славянск, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (30 сент.);
1957, [б. N.] (28 апр.);
1958, [б. N.] (20 апр.);
1959, [б. N.] (24 мая), [б. N.] (1 нояб.).
3165. Литературная страница [у газ. «Коммунистическое знамя»] [Текст]. –
Килия, 1956–1960.
1956, [б. N.] (2 сент.), [б. N.] (21 окт.);
1957, [б. N.] (23 июня), [б. N.] (18 авг.);
1958, [б. N.] (24 авг.), [б. N.] (28 сент.);
1959, [б. N.] (23 авг.) – [б. N.] (4 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 янв.) – [б. N.] (21 июля) [4 вип.].
3166. Литературная страница [у газ. «Комсомолец Донбасса»] [Текст]. –
Сталино, 1956–1960.
1956, [б. N.] (29 янв.) – [б. N.] (22 дек.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (27 янв.), [б. N.] (9 февр.);
1958, [б. N.] (29 янв.) – [б. N.] (9 дек.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (4 янв.) – [б. N.] (16 дек.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (6 марта), [б. N.] (15 нояб.).
3167. Литературная страница [у газ. «Комсомольское племя»] [Текст]. – Одесса,
1959.
1959, [б. N.] (24 июня) – [б. N.] (11 груд.) [3 вип.].
3168. Литературная страница [у газ. «Константиновский химик»] [Текст]. –
Константиновка, 1960.
1960, [б. N.] (24 июня).
3169. Литературная страница [у газ. «Кочегарка»] [Текст]. – Горловка, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (8 янв.) – [б. N.] (9 дек.) [11 вип.];
1957, [б. N.] (17 янв.) – [б. N.] (22 дек.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (2 февр.) – [б. N.] (21 дек.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (30 янв.) – [б. N.] (30 дек.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (24 янв.) – [б. N.] (11 дек.) [9 вип.].
3170. Литературная страница [у газ. «Краматорская правда»] [Текст]. –
Краматорск, 1956–1960.
1956, [б. N.] (5 февр.) – [б. N.] (21 окт.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (24 марта) – [б. N.] (15 дек.) [7 вип.];
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1958, [б. N.] (5 февр.) – [б. N.] (26 окт.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (22 февр.) – [б. N.] (9 дек.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (6 февр.) – [б. N.] (12 нояб.) [5 вип.].
3171. Литературная страница [у газ. «Красная звезда»] [Текст]. – Чугуев, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (12 янв.) – [б. N.] (26 дек.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (9 янв.), [б. N.] (20 мая);
1960, [б. N.] (27 февр.), [б. N.] (15 сент.).
3172. Литературная страница [у газ. «Красное знамя»] [Текст]. – Авдеевка, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (6 апр.), [б. N.] (18 мая);
1959, [б. N.] (1 янв.) – [б. N.] (18 марта) [3 вип.].
3173. Литературная страница [у газ. «Красное знамя»] [Текст]. – Евпатория,
1958–1960.
1958, [б. N.] (1 июня), [б. N.] (28 сент.);
1959, [б. N.] (28 июня) – [б. N.] (21 нояб.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (30 июля), [б. N.] (10 сент.).
3174. Литературная страница [у газ. «Красное знамя»] [Текст]. – Александровка,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (2 сент.) – [б. N.] (24 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (3 марта) – [б. N.] (22 окт.) [5 вип.].
3175. Литературная страница [у газ. «Красное знамя»] [Текст]. – Старый Крым,
1958.
1958, [б. N.] (18 мая) – [б. N.] (21 сент.) [3 вип.].
3176. Литературная страница [у газ. «Красное Приморье»] [Текст]. – Ногайск,
1959.
1959, [б. N.] (20 сент.).
3177. Литературная страница [у газ. «Красный Перекоп»] [Текст]. –
Красноперекопск, 1959.
1959, [б. N.] (21 нояб.).
3178. Литературная страница [у газ. «Кременчугстрой»] [Текст]. – Хрущев, 1957,

1958, 1960.
1957, [б. N.] (4 авг.);
1958, [б. N.] (18 янв.) – [б. N.] (13 дек.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (1 янв.) – [б. N.] (2 нояб.) [5 вип.].
3179. Литературная страница [у газ. «Крылья Украины»] [Текст]. – Киев, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (16 февр.), [б. N.] (15 окт.);
1959, [б. N.] (11 июня), [б. N.] (23 сент.);
1960, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (20 дек.) [5 вип.].
3180. Литературная страница [у газ. «Крымская правда»] [Текст]. –
Симферополь, 1956–1960.
1956, [б. N.] (14 окт.) – [б. N.] (9 дек.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (13 янв.) – [б. N.] (27 окт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (19 марта);
1959, [б. N.] (6 сент.), [б. N.] (7 июня);
1960, [б. N.] (7 февр.) – [б. N.] (11 дек.) [7 вип.].
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3181. Литературная страница [у газ. «Крымский комсомолец»] [Текст]. –
Симферополь, 1956–1959.
1956, [б. N.] (30 сент.);
1957, [б. N.] (6 янв.), [б. N.] (9 мая);
1958, [б. N.] (18 мая), [б. N.] (15 июня);
1959, [б. N.] (8 февр.) – [б. N.] (22 нояб.) [4 вип.].
3182. Литературная страница [у газ. «Курортная газета»] [Текст]. – Ялта, 1956,
1959, 1960.
1956, [б. N.] (23 сент.);
1959, [б. N.] (12 июня) – [б. N.] (20 сент.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (7 февр.), [б. N.] (13 апр.).
3183. Литературная страница [у газ. «Ленинец»] [Текст]. – Днепропетровск,
1956–1960.
1956, [б. N.] (27 окт.);
1957, [б. N.] (6 апр.) – [б. N.] (23 нояб.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (8 февр.) – [б. N.] (22 нояб.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (31 янв.) – [б. N.] (26 дек.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (31 марта) – [б. N.] (9 дек.) [5 вип.].
3184. Литературная страница [у газ. «Ленинец»] [Текст]. – Макеевка, 1956, 1957.

1956, [б. N.] (16 дек.);
1957, [б. N.] (10 февр.), [б. N.] (2 июня).
3185. Литературная страница [у газ. «Ленинская правда»] [Текст]. – Бахчисарай,
1958–1960.
1958, [б. N.] (13 апр.);
1959, [б. N.] (31 мая) – [б. N.] (25 окт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (20 февр.) – [б. N.] (22 нояб.) [3 вип.].
3186. Литературная страница [у газ. «Ленинская правда»] [Текст]. – Снежное,
1956–1960.
1956, [б. N.] (26 дек.);
1957, [б. N.] (7 янв.) – [б. N.] (15 нояб.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (14 февр.) – [б. N.] (19 дек.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (6 марта), [б. N.] (15 марта);
1960, [б. N.] (25 февр.) – [б. N.] (27 окт.) [4 вип.].
3187. Литературная страница [у газ. «Ленински път»] [Текст]. – Болград, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (22 сент.);
1958, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (21 дек.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (12 апр.) – [б. N.] (26 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (14 мая) – [б. N.] (17 дек.) [6 вип.].
3188. Литературная страница [у газ. «Ленинский колхозник»] [Текст]. – Ленино,
1958–1960.
1958, [б. N.] (21 дек.);
1959, [б. N.] (1 янв.) – [б. N.] (11 окт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (1 янв.), [б. N.] (23 апр.), [б. N.] (22 нояб.).
3189. Литературная страница [у газ. «Ленинский призыв»] [Текст]. – Рубежное,
1956–1960.
1956, [б. N.] (29 янв.) – [б. N.] (5 дек.) [3 вип.];
425

1957, [б. N.] (22 сент.), [б. N.] (13 окт.);
1958, [б. N.] (10 янв.), [б. N.] (21 дек.);
1959, [б. N.] (5 апр.) – [б. N.] (25 окт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 янв.), [б. N.] (10 дек.).
3190. Литературная страница [у газ. «Ленинский путь»] [Текст]. – Алушта, 1956–

1960.
1956, [б. N.] (5 февр.), [б. N.] (23 дек.);
1957, [б. N.] (23 июня), [б. N.] (22 сент.);
1958, [б. N.] (2 февр.), [б. N.] (24 сент.);
1959, [б. N.] (15 марта) – [б. N.] (21 нояб.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (19 марта) – [б. N.] (24 сент.) [10 вип.].
3191. Литературная страница [у газ. «Ленинский путь»] [Текст]. – Болград, 1956–

1960.
1956, [б. N.] (3 июня) – [б. N.] (7 окт.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (22 сент.);
1958, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (21 дек.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (12 апр.) – [б. N.] (26 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (14 мая) – [б. N.] (17 дек.) [3 вип.].
3192. Литературная страница [у газ. «Ленинский путь»] [Текст]. – Большая
Новоселка, 1960.
1960, [б. N.] (5 нояб.).
3193. Литературная страница [у газ. «Ленинский путь»] [Текст]. – Путивль,
1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (7 окт.);
1958, [б. N.] (5 мая), [б. N.] (8 июня);
1959, [б. N.] (8 марта);
1960, [б. N.] (19 марта), [б. N.] (2 июля).
3194. Литературная страница [у газ. «Ленинское знамя»] [Текст]. – ЗнобьНовгородское, 1960.
1960, [б. N.] (27 февр.) – [б. N.] (4 дек.) [3 вип.].
3195. Литературная страница [у газ. «Ленинское знамя»] [Текст]. – Киев, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (5 июня) – [б. N.] (13 дек.). [5 вип.];
1960, [б. N.] (10 янв.) – [б. N.] (18 дек.). [13 вип.].
3196. Литературная страница [у газ. «Ленинское знамя»] [Текст]. – Приазовское,

1958, 1959.
1958, [б. N.] (23 нояб.);
1959, [б. N.] (29 марта), [б. N.] (12 июля).
3197. Литературная страница [у газ. «Ленинское знамя»] [Текст]. – Саки, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (28 июля);
1959, [б. N.] (13 сент.), [б. N.] (15 дек.);
1960, [б. N.] (23 янв.).
3198. Литературная страница [у газ. «Лисичанский рабочий»] [Текст]. –
Лисичанск, 1957–1960.
1957, [б. N.] (28 апр.) – [б. N.] (27 окт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (23 марта) – [б. N.] (19 окт.) [3 вип.];
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1959, [б. N.] (24 мая) – [б. N.] (30 окт.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (28 янв.) – [б. N.] (15 дек.) [4 вип.].
3199. Литературная страница [у газ. «Литейщик»] [Текст]. – Луганск, 1960.
1960, [б. N.] (12 нояб.).
3200. Литературная страница [у газ. «Луганская правда»] [Текст]. – Луганск,
1960.
1960, [б. N.] (11 июня).
3201. Литературная страница [у газ. «Луч»] [Текст]. – Красный Луч, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (10 февр.) – [б. N.] (17 нояб.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (23 марта), [б. N.] (17 авг.).
3202. Литературная страница [у газ. «Львовская правда»] [Текст]. – Львов, 1960.
1960, [б. N.] (18 дек.).
3203. Литературная страница [у газ. «Львовский железнодорожник»] [Текст]. –
Львов, 1956–1959.
1956, [б. N.] (20 марта) – [б. N.] (15 нояб.) [8 вип.];
1957, [б. N.] (15 янв.) – [б. N.] (6 нояб.) [8 вип.];
1958, [б. N.] (4 янв.) – [б. N.] (18 нояб.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (5 мая), [б. N.] (6 окт.).
3204. Литературная страница [у газ. «Макеевский рабочий»] [Текст]. – Макеевка,

1956–1960.
1956, [б. N.] (29 янв.) – [б. N.] (30 дек.) [18 вип.];
1957, [б. N.] (13 янв.) – [б. N.] (22 дек.) [13 вип.];
1958, [б. N.] (18 янв.) – [б. N.] (28 дек.) [10 вип.] ;
1959, [б. N.] (22 февр.) – [б. N.] (22 нояб.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (17 янв.) – [б. N.] (25 дек.) [12 вип.].
3205. Литературная страница [у газ. «Мастер угля»] [Текст]. – Моспино, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (16 окт.) – [б. N.] (25 дек.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (9 апр.), [б. N.] (24 дек.);
1958, [б. N.] (4 марта) – [б. N.] (28 окт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (6 окт.).
3206. Литературная страница [у газ. «Металлург»] [Текст]. – Кривой Рог, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (1 февр.);
1957, [б. N.] (15 февр.), [б. N.] (5 нояб.);
1958, [б. N.] (23 сент.);
1959, [б. N.] (6 марта) – [б. N.] (29 дек.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (23 февр.) – [б. N.] (3 дек.) [10 вип.].
3207. Литературная страница [у газ. «Металлург»] [Текст]. – Сталино, 1958, 1959,

1960.
1958, [б. N.] (1 мая), [б. N.] (17 июня);
1959, [б. N.] (7 нояб.);
1960, [б. N.] (20 апр.) – [б. N.] (31 дек.) [6 вип.].
3208. Литературная страница [у газ. «Моряк»] [Текст]. – Одесса, 1956–1960.
1956, [б. N.] (8 мая), [б. N.] (17 нояб.);
1957, [б. N.] (16 апр.) – [б. N.] (29 дек.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (19 апр.);
427

1959, [б. N.] (4 апр.) – [б. N.] (1 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 янв.), [б. N.] (15 дек.).
3209. Литературная страница [у газ. «Мостовик»] [Текст]. – Днепропетровск,
1958.
1958, [б. N.] (22 янв.) – [б. N.] (24 мая) [4 вип.].
3210. Литературная страница [у газ. «На стройке»] [Текст]. – Кривой Рог, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (31 мая), [б. N.] (22 нояб.);
1960, [б. N.] (5 мая), [б. N.] (10 нояб.).
3211. Литературная страница [у газ. «На стройке»] [Текст]. – Сталино, 1956, 1958.

1956, [б. N.] (12 янв.), [б. N.] (18 авг.);
1958, [б. N.] (22 марта) – [б. N.] (18 дек.) [9 вип.].
3212. Литературная страница [у газ. «На стройке»] [Текст]. – Харьков, 1960.
1960, [б. N.] (25 июня), [б. N.] (1 окт.).
3213. Литературная страница [у газ. «На трудовой вахте»] [Текст]. – Артёмовск,
1958–1960.
1958, [б. N.] (30 апр.) – [б. N.] (31 дек.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (28 марта);
1960, [б. N.] (27 мая), [б. N.] (16 сент.).
3214. Литературная страница [у газ. «Новатор стройки»] [Текст]. – Сталино,
1959.
1959, [б. N.] (18 февр.), [б. N.] (29 апр.).
3215. Литературная страница [у газ. «Новая жизнь»] [Текст]. – Бородино, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (16 марта) – [б. N.] (28 дек.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (17 мая);
1960, [б. N.] (23 янв.), [б. N.] (8 окт.).
3216. Литературная страница [у газ. «Новый Донбасс»] [Текст]. –
Красноармейское, 1956–1960.
1956, [б. N.] (12 февр.) – [б. N.] (14 окт.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (2 июня), [б. N.] (7 нояб.);
1958, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (29 окт.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (1 марта) – [б. N.] (27 сент.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (5 марта) – [б. N.] (20 окт.) [5 вип.].
3217. Литературная страница [у газ. «Огнеупорщик»] [Текст]. – Красногоровка,
1957.
1957, [б. N.] (6 апр.) – [б. N.] (31 авг.) [3 вип.].
3218. Литературная страница [у газ. «Октябрьский гудок»] [Текст]. – Луганск,
1957–1959.
1957, [б. N.] (5 июня) – [б. N.] (23 нояб.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (6 февр.) – [б. N.] (9 авг.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (30 июля), [б. N.] (29 дек.).
3219. Литературная страница [у газ. «Передовик производства»] [Текст]. –
Красноармейское, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (4 июня), [б. N.] (6 авг.);
1960, [б. N.] (8 апр.) – [б. N.] (30 дек.) [3 вип.].
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3220. Литературная страница [у газ. «По ленинскому пути»] [Текст]. – Попасная,

1956, 1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (14 окт.) – [б. N.] (23 дек.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (3 февр.) – [б. N.] (24 нояб.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (20 февр.) – [б. N.] (26 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (9 янв.) – [б. N.] (10 дек.) [4 вип.].
3221. Литературная страница [у газ. «По пути Ильича»] [Текст]. – г. им.
Парижской комуны, 1956, 1957.
1957, [б. N.] (30 дек.);
1957, [б. N.] (27 окт.), [б. N.] (17 нояб.).
3222. Литературная страница [у газ. «Победа»] [Текст]. – Феодосия, 1956–1960.
1956, [б. N.] (20 мая), [б. N.] (8 июля);
1957, [б. N.] (13 янв.) – [б. N.] (9 июня) [5 вип.];
1958, [б. N.] (27 июля) – [б. N.] (30 нояб.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (27 янв.) – [б. N.] (26 дек.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (28 июня) – [б. N.] (3 нояб.) [3 вип.].
3223. Литературная страница [у газ. «Под знаменем Ленина»] [Текст]. –
Горловка, 1956–1959.
1956, [б. N.] (24 дек.) – [б. N.] (5 нояб.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (16 авг.), [б. N.] (27 дек.);
1958, [б. N.] (21 февр.), [б. N.] (6 нояб.);
1959, [б. N.] (30 апр.) – [б. N.] (5 нояб.) [3 вип.].
3224. Литературная страница [у газ. «Почет шахтеру»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (25 авг.).
3225. Литературная страница [у газ. «Приазовский рабочий»] [Текст]. – Жданов,
1956–1960.
1956, [б. N.] (8 янв.) – [б. N.] (18 нояб.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (30 янв.), [б. N.] (10 марта);
1958, [б. N.] (23 марта) – [б. N.] (7 сент.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (31 мая) – [б. N.] (25 окт.) [4 вып.];
1960, [б. N.] (30 янв.) – [б. N.] (12 нояб.) [6 вип.].
3226. Литературная страница [у газ. «Приднепровский металлург»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1958, 1959, 1960.
1958, [б. N.](6 сент.);
1959, [б. N.] (10 янв.) – [б. N.] (21 нояб.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (30 апр.), [б. N.] (26 окт.).
3227. Литературная страница [у газ. «Придунайская правда»] [Текст]. – Измаил,
1956–1960.
1956, [б. N.] (5 февр.) – [б. N.] (30 дек.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (24 февр.) – [б. N.] (27 окт.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (16 марта) – [б. N.] (12 нояб.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (29 марта) – [б. N.] (12 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 февр.) – [б. N.] (12 нояб.) [3 вип.].
3228. Литературная страница [у газ. «Призыв»] [Текст]. – Симферополь, 1959.
1959, [б. N.] (17 июня).
3229. Литературная страница [у газ. «Путь Ильича»] [Текст]. – Судак, 1956, 1957,

1959, 1960.
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1956, [б. N.] (5 дек.);
1957, [б. N.] (20 окт.);
1959, [б. N.] (5 апр.);
1960, [б. N.] (23 июля).
3230. Литературная страница [у газ. «Путь Октября»] [Текст]. – Петровка, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (25 мая), [б. N.] (31 дек.);
1960, [б. N.] (20 авг.).
3231. Литературная страница [у газ. «Рабочее слово»] [Текст]. – Киев, 1957, 1959,

1960.
1957, [б. N.] (29 авг.);
1959, [б. N.] (4 апр.), [б. N.] (22 дек.);
1960, [б. N.] (19 апр.) – [б. N.] (3 дек.) [6 вип.].
3232. Литературная страница [у газ. «Серп и молот»] [Текст]. – Днепродзержинск,

1958.
1958, [б. N.] (9 окт.).
3233. Литературная страница [у газ. «Слава Севастополя»] [Текст]. –
Севастополь, 1956–1960.
1956, [б. N.] (7 окт.), [б. N.] (21 окт.);
1957, [б. N.] (28 апр.), [б. N.] (31 авг.);
1958, [б. N.] (21 сент.) – [б. N.] (26 окт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (15 марта);
1960, [б. N.] (11 сент.) – [б. N.] (20 марта) [3 вип.].
3234. Литературная страница [у газ. «Слава труда»] [Текст]. – Первомайское,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (22 февр.) – [б. N.] (5 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (30 янв.).
3235. Литературная страница [у газ. «Славянская ГРЭС»] [Текст]. – Славянск,
1959.
1959, [б. N.] (4 апр.).
3236. Литературная страница [у газ. «Славянский керамик»] [Текст]. – Славянск,

1960.
1960, [б. N.] (8 июля).
3237. Литературная страница [у газ. «Слово строителя»] [Текст]. – Лисичанск,
1957.
1957, [б. N.] (22 июня).
3238. Литературная страница [у газ. «Слово шахтера»] [Текст]. – Лисичанск,
1959.
1959, [б. N.] (26 сент.).
3239. Литературная страница [у газ. «Слово шахтера»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (1 дек.).
3240. Литературная страница [у газ. «Советская здравница»] [Текст]. –
Евпатория, 1956–1959.
1956, [б. N.] (24 июня) – [б. N.] (2 дек.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (31 марта) – [б. N.] (29 дек.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (23 февр.) – [б. N.] (14 сент.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (29 марта) – [б. N.] (27 сент.) [3 вип.].
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3241. Литературная страница [у газ. «Советский горняк»] [Текст]. – Горловка,
1956, 1957, 1959.
1956, [б. N.] (1 авг.);
1957, [б. N.] (3 апр.), [б. N.] (22 мая);
1959, [б. N.] (18 февр.), [б. N.] (6 мая).
3242. Литературная страница [у газ. «Советский строитель»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (18 дек.);
1958, [б. N.] (11 февр.), [б. N.] (31 дек.);
1959, [б. N.] (25 авг.) – [б. N.] (15 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (5 мая).
3243. Литературная страница [у газ. «Советский студент»] [Текст]. – Сталино,
1956–1959.
1956, [б. N.] (17 марта) – [б. N.] (1 дек.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (1 янв.);
1958, [б. N.] (1 янв.) – [б. N.] (30 апр.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (1 янв.).
3244. Литературная страница [у газ. «Советское Закарпатье»] [Текст]. – Ужгород,

1959
1959, [б. N.] (17 мая) – [б. N.] (14 июля) [3 вип.];
3245. Литературная страница [у газ. «Советское знамя»] [Текст]. – Сарата, 1959.
1959, [б. N.] (15 дек.).
3246. Литературная страница [у газ. «Советское Приднестровье»] [Текст]. –
Старокозачье, 1960.
1960, [б. N.] (5 мая) – [б. N.] (22 нояб.) [4 вип.].
3247. Литературная страница [у газ. «Социалистическая победа»] [Текст]. –
Старо-Бешево, 1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (8 сент.);
1959, [б. N.] (29 апр.) – [б. N.] (5 июля) [3 вип.];
1960, [б. N.] (28 апр.).
3248. Литературная страница [у газ. «Социалистическая Родина»] [Текст]. –
Краснодон, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (2 июня);
1958, [б. N.] (7 сент.), [б. N.] (10 дек.);
1960, [б. N.] (21 июня) – [б. N.] (29 сент.) [3 вип.].
3249. Литературная страница [у газ. «Социалистическая Родина»] [Текст]. –
Харцызск, 1956–1960.
1956, [б. N.] (5 февр.) – [б. N.] (23 дек.) [9 вип.];
1957, [б. N.] (30 янв.) – [б. N.] (23 июня) [4 вип.];
1958, [б. N.] (5 мая), [б. N.] (18 июня);
1959, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (11 окт.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (10 сент.) – [б. N.] (24 дек.) [3 вип.].
3250. Литературная страница [у газ. «Социалистический Донбасс»] [Текст]. –
Сталино, 1959.
1959, [б. N.] (25 нояб.).
3251. Литературная страница [у газ. «Социалистический труд»] [Текст]. –
Новоазовское, 1959, 1960.
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1959, [б. N.] (22 марта), [б. N.] (28 июня);
1960, [б. N.] (17 дек.).
3252. Литературная страница [у газ. «Социалистическое знамя»] [Текст]. –
Тарутино, 1959.
1959, [б. N.] (29 марта).
3253. Литературная страница [у газ. «Сталинец»] [Текст]. – Днепродзержинск,
1956.
1956, [б. N.] (8 марта).
3254. Литературная страница [у газ. «Сталинская магистраль»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1956–1960.
1956, [б. N.] (4 авг.);
1957, [б. N.] (2 апр.), [б. N.] (27 авг.);
1958, [б. N.] (22 июля) – [б. N.] (29 нояб.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (21 февр.) – [б. N.] (3 нояб.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (6 февр.) – [б. N.] (13 дек.) [7 вип.].
3255. Литературная страница [у газ. «Сталинский путь»] [Текст]. – Рени, 1956.
1956, [б. N.] (30 сент.), [б. N.] (21 окт.).
3256. Литературная страница [у газ. «Сталинское племя»] [Текст]. – Киев, 1956.
1956, [б. N.] (6 окт.).
3257. Литературная страница [у газ. «Стахановская вахта»] [Текст]. – Снежное,
1956.
1956, [б. N.] (13 июля).
3258. Литературная страница [у газ. «Строитель коммунизма»] [Текст]. – Ирмино,

1958, 1959.
1958, [б. N.] (9 янв.), [б. N.] (8 мая);
1959, [б. N.] (8 янв.) – [б. N.] (19 нояб.) [5 вип.].
3259. Литературная страница [у газ. «Строитель»] [Текст]. – Запорожье, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (7 февр.) – [б. N.] (7 дек.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (29 янв.) – [б. N.] (27 дек.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (18 марта) – [б. N.] (17 нояб.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (14 апр.) – [б. N.] (29 сент.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 янв.).
3260. Литературная страница [у газ. «Судоремонтник»] [Текст]. – Одесса, 1960.
1960, [б. N.] (7 нояб.).
3261. Литературная страница [у газ. «Текстильщик»] [Текст]. – Херсон, 1957,
1959.
1957, [б. N.] (30 окт.);
1959, [б. N.] (22 авг.).
3262. Литературная страница [у газ. «Тепловозник»] [Текст]. – Харьков, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (4 мая);
1959, [б. N.] (23 февр.) – [б. N.] (14 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (5 апр.) – [б. N.] (30 авг.) [3 вип.].
3263. Литературная страница [у газ. «Тревога»] [Текст]. – Киев, 1957–1960.
1957, [б. N.] (20 марта), [б. N.] (5 дек.);
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1958, [б. N.] (7 нояб.);
1959, [б. N.] (18 апр.) – [б. N.] (7 нояб.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (7 нояб.), [б. N.] (5 дек.).
3264. Литературная страница [у газ. «Трибуна горняка»] [Текст]. – Кадиевка,
1960.
1960, [б. N.] (26 февр.).
3265. Литературная страница [у газ. «Трибуна металлурга»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1957–1960.
1957, [б. N.] (20 июля) – [б. N.] (2 нояб.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (23 июля);
1959, [б. N.] (27 янв.) – [б. N.] (7 нояб.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (5 марта), [б. N.] (1 июня).
3266. Литературная страница [у газ. «Трибуна рабочего»] [Текст]. – Николаев,
1958 – 1960.
1958, [б. N.] (30 апр.);
1959, [б. N.] (14 февр.) – [б. N.] (29 авг.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (22 апр.) – [б. N.] (31 дек.) [4 вип.].
3267. Литературная страница [у газ. «Трибуна строителя»] [Текст]. – Макеевка,
1957.
1957, [б. N.] (9 авг.).
3268. Литературная страница [у газ. «Трибуна шахтера»] [Текст]. – Сталино,
1956, 1959.
1956, [б. N.] (3 янв.), [б. N.] (23 авг.);
1959, [б. N.] (28 апр.), [б. N.] (5 дек.).
3269. Литературная страница [у газ. «Трубник»] [Текст]. – Никополь, 1957–1960.

1957, [б. N.] (28 дек.);
1958, [б. N.] (31 мая), [б. N.] (27 сент.);
1959, [б. N.] (14 марта), [б. N.] (19 дек.);
1960, [б. N.] (26 марта) – [б. N.] (22 окт.) [3 вип.].
3270. Литературная страница [у газ. «Трубопрокатчик»] [Текст]. – Жданов, 1957.
1957, [б. N.] (4 сент.).
3271. Литературная страница [у газ. «Труд горняка»] [Текст]. – Макеевка, 1959.
1959, [б. N.] (29 авг.).
3272. Литературная страница [у газ. «Трудовая слава»] [Текст]. – Керчь, 1957,
1959.
1957, [б. N.] (25 дек.);
1959, [б. N.] (22 марта), [б. N.] (31 дек.).
3273. Литературная страница [у газ. «Трудовая слава»] [Текст]. – Сталино, 1956,
1958.
1956, [б. N.] (12 окт.);
1958, [б. N.] (25 апр.).
3274. Литературная страница [у газ. «Уголь – промышленности»] [Текст]. –
Горный, 1959.
1959, [б. N.] (18 июня).
3275. Литературная страница [у газ. «Уголь стране»] [Текст]. – Кадиевка, 1956–
1960.
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1956, [б. N.] (24 февр.), [б. N.] (4 мая);
1957, [б. N.] (4 мая) – [б. N.] (7 дек.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (1 янв.) – [б. N.] (30 апр.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (21 февр.) – [б. N.] (6 нояб.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (24 авг.), [б. N.] (5 нояб.).
3276. Литературная страница [у газ. «Ударник»] [Текст]. – Днепропетровск, 1956.

1956, [б. N.] (1 мая).
3277. Литературная страница [у газ. «Черноморский гудок»] [Текст]. – Одесса,
1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (22 июня), [б. N.] (28 сент.);
1959, [б. N.] (21 февр.) – [б. N.] (18 авг.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (26 марта), [б. N.] (29 окт.).
3278. Литературная страница [у газ. «Шахтер Краснодона»] [Текст]. – Краснодон,

1958.
1958, [б. N.] (24 мая), [б. N.] (2 июля).
3279. Литературная страница [у газ. «Шахтер Рутченковки»] [Текст]. – Сталино,
1959.
1959, [б. N.] (30 дек.).
3280. Литературная страница [у газ. «Шахтер Сокологоровки»] [Текст]. –
Первомайск, 1957.
1957, [б. N.] (10 авг.).
3281. Литературная страница [у газ. «Шахтер»] [Текст]. – Красноармейское,
1956–1960.
1956, [б. N.] (15 нояб.);
1957, [б. N.] (18 июля);
1958, [б. N.] (24 июля);
1959, [б. N.] (26 марта), [б. N.] (30 июля);
1960, [б. N.] (17 апр.), [б. N.] (10 июля).
3282. Литературная страница [у газ. «Шахтерская газета»] [Текст]. – Горловка,
1956.
1956, [б. N.] (8 марта), [б. N.] (11 окт.).
3283. Литературная страница [у газ. «Шахтерская жизнь»] [Текст]. – Ханженково,

1957, 1958.
1957, [б. N.] (23 авг.);
1958, [б. N.] (30 апр.), [б. N.] (4 июля).
3284. Литературная страница [у газ. «Шахтерская слава»] [Текст]. – Чистяково,
1957–1959.
1957, [б. N.] (27 июля);
1958, [б. N.] (18 окт.);
1959, [б. N.] (17 янв.).
3285. Литературная страница [у газ. «Шахтерское знамя»] [Текст]. – Нижняя
Крынка, 1959.
1959, [б. N.] (1 мая), [б. N.] (31 дек.).
3286. Литературная страница [у газ. «Шахтерское слово»] [Текст]. – Ханженково,

1958.
1958, [б. N.] (1 мая).
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3287. Литературная страница [у газ. «Электрометаллург»] [Текст]. – Запорожье,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (24 мая);
1959, [б. N.] (27 июня).
3288. Литературная страница [у газ. «Энергетик»] [Текст]. – Запорожье, 1959.
1959, [б. N.] (21 февр.).
3289. Литературная страница [у газ. «Южная магистраль»] [Текст]. – Харьков,
1958–1960.
1958, [б. N.] (21 янв.);
1959, [б. N.] (14 апр.), [б. N.] (27 июня);
1960, [б. N.] (5 марта) – [б. N.] (17 дек.) [6 вип.].
3290. Литературная страница [у газ. «Южная правда»] [Текст]. – Николаев, 1960.

1960, [б. N.] (19 янв.) – [б. N.] (25 мая) [4 вип.].
3291. Литературная страница [у газ. «Ясиноватский машиностроитель»] [Текст].
– Ясиноватая, 1960.
1960, [б. N.] (30 дек.).
3292. Лісове господарство [Текст] : орган профспілк. орг. Бережан. лісгоспу.
– Бережани, 1959.
1959, № 1 (1 трав.) – 3 (24 черв.).
3293. Лісовод [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та керівництва
Ковел. лісгоспу. – Ковель, 1957, 1959.
1957, № 1 (25 груд.);
1959, № 2 (28 лют.).
3294. Лісовод [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Житомир. виробн.-показн.
мехлісгоспу. – Житомир, 1958, 1959.
1958, № 19 (6 листоп.);
1959, № 1 (23) (6 січ.), 5, 6, 12–17 (39) (5 груд.).
3295. Лісовод Полісся [Текст] : орган парт., та профспілк. орг. Овруц. мехлісгоспу
Житомир. обл. – Овруч, 1958–1960. – Виходить двічі на тиждень.
1958, № 6 (22 лип.);
1959, № 1 (17) (5 січ.) – 9, 11–22, 24 (40) (22 груд.);
1960, № 17 (57) (22 верес.).
3296. Лісозаготівельник [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та
керівництва Волин. ліспромгоспу Головукрпромлісзагу. – Ковель, 1958.
1958, № 4 (10 трав.) – 7 (29 серп.).
3297. Лісозаготівельник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Олев.
ліспромгоспу. – Олевськ, 1958, 1959.
1958, № 1 (22 серп.);
1959, № 1 (1 січ.) – 11 (17) (11 груд.).
3298. Лісозаготівельник [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Міжгір.
ліспромгоспу тресту «Закарпатліспром» Міжгір. р-ну Закарпат. обл. – Міжгір’я, 1959.
1959, № 10 (36) (11 лип.), 11 (37) (6 серп.).
3299. Лісоруб [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та дирекції
Рокитнів. ліспромгоспу Ровен. обл. – Рокитне, 1959.
1959, № 4 (8) (25 берез.).
3300. Лісоруб [Текст] : орган парт., профспілк. комсомол. орг. та керівництва
Ковел. ліспромгоспу тресту «Ровноліспром». – Ковель, 1957.
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1957, № 1 (1 трав.) – 5 (30 жовт.).
3301. Лісохімік [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Перечин.
Лісохімзаводу. – Перечин, 1958, 1959.
1958, № 1 (11 берез.) – 6, 8–15 (7 груд.);
1959, № 1 (16) (1 січ.) – 7, 9, 11–14 (29) (16 груд.).
3302. Ліспромгоспівець [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Новоград-Волин. ліспромгоспу. – Новоград-Волинський, 1959.
1959, № 1 (17) (13 січ.) – 4 (20) (27 лют.).
3303. Ліспромгоспівець [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Овруц.
ліспромгоспу Житомир. обл. – Овруч, 1959.
1959, № 1 (5) (6 січ.) – 8, 11–20, 23 (27) (20 груд.).
3304. Літературна газета [Текст] : орган правління спілки письменників України.
– Київ, 1956–1960. – Виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (1256) (5 січ.) – 52 (1307) (27 груд.);
1957, № 1 (1308) (4 січ.) – 103 (1410) (31 груд.);
1958, № 1 (1411) (3 січ.) – 20, 22–103 (1513) (30 груд.);
1959, № 1 (1514) (6 січ.) – 104 (1617) (29 груд.);
1960, № 1 (1618) (1 січ.) – 103 (1660) (30 груд.).
3305. Літературна сторінка [у газ. «Арсеналець»] [Текст]. – Київ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (8 серп.), [б. N.] (5 листоп.);
1959, [б. N.] (9 жовт.), [б. N.] (30 жовт.);
1960, [б. N.] (29 квіт.) – [б. N.] (30 груд.) [3 вип.].
3306. Літературна сторінка [у газ. «Артемовець»] [Текст]. – Дніпропетровськ,
1957–1959.
1957, [б. N.] (1 трав.), [б. N.] (22 трав.);
1958, [б. N.] (16 квіт.) – [б. N.] (22 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (25 берез.) – [б. N.] (25 листоп.) [3 вип.].
3307. Літературна сторінка [у газ. «Артемовець»] [Текст]. – Київ, 1960.
1960, [б. N.] (1 трав.), [б. N.] (1 лип.).
3308. Літературна сторінка [у газ. «Будівельник Червонограда»] [Текст]. –
Червоноград, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (24 трав.);
1959, [б. N.] (1 січ.).
3309. Літературна сторінка [у газ. «Будівельник»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1960.
1960, [б. N.] (24 черв.), [б. N.] (22 листоп.).
3310. Літературна сторінка [у газ. «Будівник комунізму»] [Текст]. – Ворошилівка,

1959.
1959, № (19 трав.).
3311. Літературна сторінка [у газ. «Будівник комунізму»] [Текст]. –
Голованівськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (25 трав.);
1959, [б. N.] (11 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (27 серп.) [3 вип.].
3312. Літературна сторінка [у газ. «Будівник комунізму»] [Текст]. – Ланівці,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (8 лют.), [б. N.] (5 лип.);
1960, [б. N.] (18 лют.), [б. N.] (24 груд.).
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3313. Літературна сторінка [у газ. «Будівник соціалізму»] [Текст]. – Гадяч, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (29 лип.) – [б. N.] (19 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (17 лют.) – [б. N.] (23 черв.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (19 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (13 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (13 груд.) [9 вип.].
3314. Літературна сторінка [у газ. «Бурильник»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (8 черв.);
1957, [б. N.] (14 черв.);
1958, [б. N.] (24 січ.), [б. N.] (16 трав.);
1959, [б. N.] (17 трав.) – [б. N.] (5 листоп.) [3 вип.].
3315. Літературна сторінка [у газ. «Вагонобудівник»] [Текст]. – Крюків, 1960.
1960, [б. N.] (21 трав.) – [б. N.] (12 листоп.) [5 вип.].
3316. Літературна сторінка [у газ. «Верстатобудівник»] [Текст]. – Одеса, 1959.
1959, [б. N.] (16 квіт.).
3317. Літературна сторінка [у газ. «Верховина»] [Текст]. – Вижниця, 1957–1960.
1957, [б. N.] (12 трав.);
1958, [б. N.] (3 квіт.) – [б. N.] (21 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (12 груд.) [14 вип.];
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [9 вип.].
3318. Літературна сторінка [у газ. «Взуттьовик»] [Текст]. – Львів, 1960.
1960, [б. N.] (15 груд.).
3319. Літературна сторінка [у газ. «Відмінник навчання»] [Текст]. –
Дніпропетровськ, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (17 січ.) – [б. N.] (16 трав.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (27 листоп.);
1960, [б. N.] (31 берез.).
3320. Літературна сторінка [у газ. «Вільна праця»] [Текст]. – Івано-Франкове,
1956, 1959.
1956, [б. N.] (5 лют.);
1959, [б. N.] (5 квіт.).
3321. Літературна сторінка [у газ. «Вільна праця»] [Текст]. – Маневичі, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (28 груд.);
1960, [б. N.] (9 квіт.), [б. N.] (22 груд.).
3322. Літературна сторінка [у газ. «Вільна праця»] [Текст]. – Пирятин, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (1 верес.), [б. N.] (15 груд.);
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (12 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (15 листоп.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (27 груд.) [6 вип.].
3323. Літературна сторінка [у газ. «Вільна Україна»] [Текст]. – Львів, 1956.
1956, [б. N.] (18 берез.).
3324. Літературна сторінка [у газ. «Вільне життя»] [Текст]. – Володимирець,
1960.
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1960, [б. N.] (25 черв.) – [б. N.] (13 груд.) [7 вип.].
3325. Літературна сторінка [у газ. «Вільне життя»] [Текст]. – Журавно, 1958.
1958, [б. N.] (4 верес.), [б. N.] (5 жовт.).
3326. Літературна сторінка [у газ. «Вільне життя»] [Текст]. – Луків, 1958.
1958, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (19 груд.) [9 вип.].
3327. Літературна сторінка [у газ. «Вільне життя»] [Текст]. – Станіслав, 1958.
1958, [б. N.] (20 квіт.).
3328. Літературна сторінка [у газ. «Вільне життя»] [Текст]. – Тернопіль, 1956–
1958, 1960.
1956, [б. N.] (4 листоп.);
1957, [б. N.] (29 трав.) – [б. N.] (17 лип.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (30 квіт.) – [б. N.] (17 серп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (10 груд.) [13 вип.].
3329. Літературна сторінка [у газ. «Вільне життя»] [Текст]. – Яворів, 1957–1960.
1957, [б. N.] (29 верес.);
1958, [б. N.] (30 трав.), [б. N.] (27 лип.);
1959, [б. N.] (29 квіт.) – [б. N.] (16 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (22 жовт.).
3330. Літературна сторінка [у газ. «Вільне Прикарпаття»] [Текст]. – Перегінськ,
1958.
1958, [б. N.] (21 верес.) – [б. N.] (21 груд.) [3 вип.].
3331. Літературна сторінка [у газ. «Вільний шлях»] [Текст]. – Луцьк, 1958–1960.
1958, [б. N.] (6 квіт.) – [б. N.] (29 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (19 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 квіт.) – [б. N.] (27 серп.) [4 вип.].
3332. Літературна сторінка [у газ. «Вінницька правда»] [Текст]. – Вінниця, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (8 лют.), [б. N.] (20 трав.);
1957, [б. N.] (19 лют.);
1958, [б. N.] (25 берез.) – [б. N.] (28 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (10 трав.) – [б. N.] (29 листоп.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (17 січ.) – [б. N.] (19 лип.) [4 вип.].
3333. Літературна сторінка [у газ. «Ворошиловець»] [Текст]. – Марганець, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (25 жовт.);
1957, [б. N.] (3 січ.) – [б. N.] (12 груд.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (20 берез.);
1959, [б. N.] (9 квіт.), [б. N.] (13 серп.).
3334. Літературна сторінка [у газ. «Вперед до комунізму»] [Текст]. – МогилівПодільський, 1956–1960.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (25 листоп.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (10 лют.) – [б. N.] (22 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (26 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (22 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (8 жовт.) [3 вип.].
3335. Літературна сторінка [у газ. «Вперед до комунізму»] [Текст]. – НовоАрхангельськ, 1957–1959.
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1957, [б. N.] (10 лют.);
1958, [б. N.] (21 лют.), [б. N.] (23 берез.);
1959, [б. N.] (14 черв.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.].
3336. Літературна сторінка [у газ. «Вперед до комунізму»] [Текст]. –
Синельникове, 1956–1958, 1960.
1956, [б. N.] (11 берез.);
1957, [б. N.] (3 лют.);
1958, [б. N.] (2 берез.);
1960, [б. N.] (24 берез.) – [б. N.] (29 жовт.) [4 вип.].
3337. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Вовчанськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (7 верес.), [б. N.] (24 жовт.);
1959, [б. N.] (18 жовт.);
1960, [б. N.] (24 верес.), [б. N.] (26 листоп.).
3338. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Єланець, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (6 квіт.), [б. N.] (28 верес.);
1959, [б. N.] (31 трав.) – [б. N.] (1 груд.) [4 вип.].
3339. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Золотий Потік, 1956, 1960.

1956, [б. N.] (1 трав.);
1960, [б. N.] (16 квіт.) – [б. N.] (17 верес.) [6 вип.].
3340. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Крукеничі, 1958.
1958, [б. N.] (21 груд.).
3341. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Ново-Астрахань, 1957,
1959.
1957, [б. N.] (21 квіт.);
1959, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (15 лют.) [3 вип.].
3342. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Остропіль, 1957–1959.
1957, [б. N.] (16 черв.);
1958, [б. N.] (18 трав.) – [б. N.] (14 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (15 берез.), [б. N.] (21 черв.).
3343. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Рудки, 1960.
1960, [б. N.] (11 черв.) – [б. N.] (20 груд.) [4 вип.].
3344. Літературна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Суми, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (31 берез.), [б. N.] (2 жовт.);
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1960, [б. N.] (30 лип.).
3345. Літературна сторінка [у газ. «Всенародна будова»] [Текст]. – Нова Каховка,

1956, 1957.
1956, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (15 груд.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (21 груд.) [5 вип.].
3346. Літературна сторінка [у газ. «Гірник Кривбасу»] [Текст]. – Кривий Ріг,
1956–1959.
1956, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [7 вип.];
1957, [б. N.] (7 берез.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (18 верес.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (15 жовт.) [5 вип.].
3347. Літературна сторінка [у газ. «Гірник»] [Текст]. – Інгулець, 1956.
1956, [б. N.] (11 груд.).
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3348. Літературна сторінка [у газ. «Голос гірника»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (11 верес.) – [б. N.] (11 груд.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (5 лют.) – [б. N.] (30 лип.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (13 лип.);
1959, [б. N.] (22 трав.) – [б. N.] (30 жовт.) [3 вип.].
3349. Літературна сторінка [у газ. «Голос колгоспника»] [Текст]. – Великий
Глибочок, 1960.
1960, [б. N.] (21 трав.) – [б. N.] (29 жовт.) [4 вип.].
3350. Літературна сторінка [у газ. «Голос колгоспника»] [Текст]. – Олишівка,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (23 берез.), [б. N.] (28 груд.);
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [8 вип.].
3351. Літературна сторінка [у газ. «Голос колгоспника»] [Текст]. – Скадовськ,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (15 листоп.), [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (24 листоп.).
3352. Літературна сторінка [у газ. «Голос робітника»] [Текст]. – Харків, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (30 груд.);
1957, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (24 лип.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (28 берез.) – [б. N.] (31 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (27 берез.) – [б. N.] (31 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (16 груд.) [7 вип.].
3353. Літературна сторінка [у газ. «Дарницький вагоноремонтник»] [Текст]. –
Київ, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (1 трав.), [б. N.] (13 черв.);
1959, [б. N.] (27 лют.), [б. N.] (15 трав.).
3354. Літературна сторінка [у газ. «Дарницький шовк»] [Текст]. – Київ, 1957.
1957, [б. N.] (29 квіт.).
3355. Літературна сторінка [у газ. «Дашавський сажовик»] [Текст]. – Стрий, 1958,

1959.
1958, [б. N.] (16 трав.);
1959, [б. N.] (1 січ.).
3356. Літературна сторінка [у газ. «Деснянська правда»] [Текст]. – Чернігів,
1956–1960.
1956, [б. N.] (12 груд.);
1957, [б. N.] (19 лют.) – [б. N.] (26 жовт.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (15 квіт.), [б. N.] (2 лип.);
1959, [б. N.] (3 жовт.);
1960, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (16 квіт.) [3 вип.].
3357. Літературна сторінка [у газ. «Дзержинець»] [Текст]. – Дніпродзержинськ,
1956–1960.
1956, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (9 груд.). [6 вип.];
1957, [б. N.] (13 січ.);
1958, [б. N.] (25 трав.) – [б. N.] (21 серп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (5 лют.), [б. N.] (30 серп.);
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1960, [б. N.] (14 лют.) – [б. N.] (25 груд.). [5 вип.].
3358. Літературна сторінка [у газ. «Дніпробуд»] [Текст]. – Дніпродзержинськ,
1958–1960.
1958, [б. N.] (8 трав.) – [б. N.] (13 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (25 черв.);
1960, [б. N.] (26 серп.), [б. N.] (27 груд.).
3359. Літературна сторінка [у газ. «Дніпрова зірка»] [Текст]. – Канів, 1956, 1957,
1960.
1956, [б. N.] (15 лип.) – [б. N.] (7 жовт.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (28 лип.);
1960, [б. N.] (9 лип.), [б. N.] (22 жовт.).
3360. Літературна сторінка [у газ. «До комунізму»] [Текст]. – Гуляйполе, 1958.
1958, [б. N.] (5 верес.), [б. N.] (23 листоп.).
3361. Літературна сторінка [у газ. «До нових перемог»] [Текст]. – Почаїв, 1957,
1958, 1960.
1957, [б. N.] (30 черв.), [б. N.] (27 жовт.);
1958, [б. N.] (24 серп.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [5 вип.].
3362. Літературна сторінка [у газ. «До нових перемог»] [Текст]. – Рожнятів,
1957–1960.
1957, [б. N.] (3 листоп.), [б. N.] (22 груд.);
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (23 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (22 берез.), [б. N.] (7 черв.);
1960, [б. N.] (2 черв.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
3363. Літературна сторінка [у газ. «До нових перемог»] [Текст]. – Улянівка,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (5 трав.);
1960, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (8 жовт.) [5 вип.].
3364. Літературна сторінка [у газ. «Добрянська правда»] [Текст]. – Добрянка,
1958.
1958, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (28 груд.) [5 вип.].
3365. Літературна сторінка [у газ. «Докучаєвець»] [Текст]. – Харків, 1956.
1956, [б. N.] (5 жовт.).
3366. Літературна сторінка [у газ. «Доломітник»] [Текст]. – Яма, 1960.
1960, [б. N.] (22 лип.).
3367. Літературна сторінка [у газ. «Дубнівська правда»] [Текст]. – Дубно, 1956,
1960.
1956, [б. N.] (8 квіт.);
1960, [б. N.] (13 серп.), [б. N.] (27 верес.).
3368. Літературна сторінка [у газ. «Електрик»] [Текст]. – Харків, 1956, 1958.
1956, [б. N.] (30 груд.);
1958, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (28 жовт.).
3369. Літературна сторінка [у газ. «Електроапаратник»] [Текст]. – Харків, 1960.
1960, [б. N.] (3 верес.).
3370. Літературна сторінка [у газ. «Електродник»] [Текст]. – Запоріжжя, 1960.
1960, [б. N.] (1 квіт.).
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3371. Літературна сторінка [у газ. «Електротранспортник»] [Текст]. –
Дніпропетровськ, 1957–1959.
1957, [б. N.] (4 груд.);
1958, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (8 серп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (17 лип.).
3372. Літературна сторінка [у газ. «Енергобудівник»] [Текст]. – Придніпровськ,
1957–1960.
1957, [б. N.] (23 жовт.), [б. N.] (25 груд.);
1958, [б. N.] (30 квіт.) – [б. N.] (31 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (21 груд.) – [б. N.] (31 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.].
3373. Літературна сторінка [у газ. «Енергобудівник»] [Текст]. – Щастя, 1957–
1959.
1957, [б. N.] (28 верес.);
1958, [б. N.] (14 черв.);
1959, [б. N.] (3 січ.).
3374. Літературна сторінка [у газ. «Жовтнева зоря»] [Текст]. – Лосинівка, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (17 серп.), [б. N.] (5 жовт.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [9 вип.].
3375. Літературна сторінка [у газ. «Жовтнева перемога»] [Текст]. – Шацьк, 1960.
1960, [б. N.] (26 трав.), [б. N.] (15 груд.).
3376. Літературна сторінка [у газ. «Жовтневий шлях»] [Текст]. – Щорськ, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (14 січ.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [6 вип.].
3377. Літературна сторінка [у газ. «За агломерат»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956,
1960.
1956, [б. N.] (1 квіт.), [б. N.] (7 жовт.);
1960, [б. N.] (5 листоп.).
3378. Літературна сторінка [у газ. «За вчительські кадри»] [Текст]. – Рівне, 1958.
1958, [б. N.] (13 черв.).
3379. Літературна сторінка [у газ. «За кокс»] [Текст]. – Дніпродзержинськ, 1957.
1957, [б. N.] (22 січ.).
3380. Літературна сторінка [у газ. «За комунізм»] [Текст]. – Бердянськ, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (15 січ.) – [б. N.] (9 груд.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (15 берез.), [б. N.] (15 листоп.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (4 груд.) [4 вип.].
3381. Літературна сторінка [у газ. «За комунізм»] [Текст]. – Красилів, 1958, 1959.

1958, [б. N.] (21 верес.);
1959, [б. N.] (29 груд.).
3382. Літературна сторінка [у газ. «За комунізм»] [Текст]. – Саврань, 1958–1960.
1958, [б. N.] (11 трав.) – [б. N.] (21 груд.) [4 вип.];
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1959, [б. N.] (1 берез.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [8 вип.].
3383. Літературна сторінка [у газ. «За комунізм»] [Текст]. – Шаргород, 1960.
1960, [б. N.] (3 берез.) – [б. N.] (27 груд.) [6 вип.].
3384. Літературна сторінка [у газ. «За марганець»] [Текст]. – Орджонікідзе,
1956–1960.
1956, [б. N.] (8 черв.);
1957, [б. N.] (1 лют.), [б. N.] (22 листоп.);
1958, [б. N.] (30 квіт.), [б. N.] (31 груд.);
1959, [б. N.] (30 квіт.) – [б. N.] (14 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (31 груд.) [7 вип.].
3385. Літературна сторінка [у газ. «За медичні кадри»] [Текст]. – Київ, 1956,
1957.
1956, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (7 груд.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (10 трав.).
3386. Літературна сторінка [у газ. «За наукові кадри»] [Текст]. – Одеса, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (27 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (27 берез.), [б. N.] (28 груд.);
1959, [б. N.] (26 берез.) – [б. N.] (29 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (15 квіт.).
3387. Літературна сторінка [у газ. «За педагогічні кадри»] [Текст]. – Київ, 1956,
1957, 1959.
1956, [б. N.] (30 груд.);
1957, [б. N.] (10 трав.);
1959, [б. N.] 10 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [4 вип.].
3388. Літературна сторінка [у газ. «За педагогічні кадри»] [Текст]. – Кременець,
1958.
1958, [б. N.] (27 трав.).
3389. Літературна сторінка [у газ. «За передову науку»] [Текст]. –
Дніпропетровськ, 1956–1958, 1960.
1956, [б. N.] (6 груд.);
1957, [б. N.] (13 верес.) – [б. N.] (7 черв.). [4 вип.];
1958, [б. N.] (10 січ.);
1960, [б. N.] (15 січ.).
3390. Літературна сторінка [у газ. «За перемогу в змаганні»] [Текст]. –
Новоекономічне, 1956–1958.
1956, [б. N.] (6 листоп.);
1957, [б. N.] (1 трав.);
1958, [б. N.] (5 серп.).
3391. Літературна сторінка [у газ. «За перемогу комунізму»] [Текст]. –
Погребище, 1957–1960.
1957, [б. N.] (22 верес.);
1958, [б. N.] (28 берез.) – [б. N.] (21 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [12 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (19 листоп.) [11 вип.].
3392. Літературна сторінка [у газ. «За перемогу комунізму»] [Текст]. – Товсте, 1960.
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1960, [б. N.] (17 верес.).
3393. Літературна сторінка [у газ. «За перемогу»] [Текст]. – Глухів, 1957, 1960.
1957, [б. N.] (15 верес.);
1960, [б. N.] (22 жовт.).
3394. Літературна сторінка [у газ. «За першість»] [Текст]. – Дніпропетровськ,
1958–1960.
1958, [б. N.] (30 квіт.);
1959, [б. N.] (30 груд.);
1960, [б. N.] (1 лип.).
3395. Літературна сторінка [у газ. «За радянські кадри»] [Текст]. – Київ, 1956–
1958, 1960.
1956, [б. N.] (8 черв.);
1957, [б. N.] (23 листоп.);
1958, [б. N.] (18 жовт.);
1960, [б. N.] (22 квіт.).
3396. Літературна сторінка [у газ. «За радянського інженера»] [Текст]. – Київ,
1956, 1957.
1956, [б. N.] (17 листоп.);
1957, [б. N.] (30 трав.), [б. N.] (17 черв.).
3397. Літературна сторінка [у газ. «За радянського лікаря»] [Текст]. – Харків,
1956–1960.
1956, [б. N.] (28 груд.);
1957, [б. N.] (26 квіт.) – [б. N.] (31 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (30 квіт.) – [б. N.] (30 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (5 листоп.), [б. N.] (29 груд.);
1960, [б. N.] (28 квіт.), [б. N.] (3 листоп.).
3398. Літературна сторінка [у газ. «За радянську науку»] [Текст]. – Львів, 1956–
1958, 1960.
1956, [б. N.] (21 берез.) – [б. N.] (30 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (5 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (23 лют.);
1960, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.].
3399. Літературна сторінка [у газ. «За руду»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956–1959.
1956, [б. N.] (30 трав.) – [б. N.] (6 листоп.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (21 серп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (19 берез.);
1959, [б. N.] (27 трав.), [б. N.] (15 лип.).
3400. Літературна сторінка [у газ. «За сільськогосподарські кадри»] [Текст]. –
Київ, 1956–1960.
1956, [б. N.] (29 груд.);
1957, [б. N.] (29 квіт.) – [б. N.] (12 жовт.). [7 вип.];
1958, [б. N.] (10 трав.);
1959, [б. N.] (14 берез.) – [б. N.] (12 груд.). [3 вип.];
1960, [б. N.] (29 груд.).
3401. Літературна сторінка [у газ. «За сільськогосподарські кадри»] [Текст]. –
Умань, 1958, 1960.
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1958, [б. N.] (10 лип.), [б. N.] (18 груд.);
1960, [б. N.] (11 берез.) – [б. N.] (5 листоп.) [3 вип.].
3402. Літературна сторінка [у газ. «За соціалістичну перебудову»] [Текст]. –
Пустомити, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (11 жовт.), [б. N.] (24 груд.);
1960, [б. N.] (6 лют.).
3403. Літературна сторінка [у газ. «За соціалістичну працю»] [Текст]. – Тисмениця,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (29 берез.);
1960, [б. N.] (20 лют.).
3404. Літературна сторінка [у газ. «За сталінський урожай»] [Текст]. – Чигирин,
1956.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (15 лип.) [4 вип.].
3405. Літературна сторінка [у газ. «За сталінські кадри»] [Текст]. – Київ, 1956.
1956, [б. N.] (10 січ.).
3406. Літературна сторінка [у газ. «За сталінські кадри»] [Текст]. – Чернівці,
1956.
1956, [б. N.] (16 січ.), [б. N.] (1 трав.).
3407. Літературна сторінка [у газ. «За темпи»] [Текст]. – Красний Лиман, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (25 квіт.) – [б. N.] (28 листоп.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (17 квіт.) – [б. N.] (22 верес.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (1 жовт.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (17 трав.) – [б. N.] (29 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (17 листоп.) [10 вип.].
3408. Літературна сторінка [у газ. «За технічний прогрес»] [Текст]. – Бердичів,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (30 серп.);
1960, [б. N.] (30 квіт.).
3409. Літературна сторінка [у газ. «За технічний прогрес»] [Текст]. – Львів, 1960.
1960, [б. N.] (22 квіт.), [б. N.] (2 груд.).
3410. Літературна сторінка [у газ. «За трудові успіхи»] [Текст]. – Прилуки, 1960.
1960, [б. N.] (1 лип.).
3411. Літературна сторінка [у газ. «За честь Батьківщини»] [Текст]. – Козельщина,

1957, 1960.
1957, [б. N.] (10 лют.), [б. N.] (18 серп.);
1960, [б. N.] (13 серп.).
3412. Літературна сторінка [у газ. «Заводська правда»] [Текст]. – ст. ім. Шевченка,

1959.
1959, [б. N.] (19 листоп.).
3413. Літературна сторінка [у газ. «Заводська правда»] [Текст]. – Харків, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (29 листоп.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (18 берез.) – [б. N.] (5 груд.) [5 вип.].
3414. Літературна сторінка [у газ. «Закарпатська правда»] [Текст]. – Ужгород,
1959, 1960.
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1959, [б. N.] (19 лип.) – [б. N.] (15 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (7 лют.).
3415. Літературна сторінка [у газ. «Заповіт Ілліча»] [Текст]. – Горностаївка, 1959,

1960.
1959, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (21 черв.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 січ.), [б. N.] (1 трав.).
3416. Літературна сторінка [у газ. «Заповіт Ілліча»] [Текст]. – Клевань, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (26 жовт.), [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (18 жовт.), [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (26 берез.).
3417. Літературна сторінка [у газ. «Запорізька правда»] [Текст]. – Запоріжжя,
1957–1960.
1957, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (19 груд.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (30 листоп.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (12 груд.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (13 берез.) – [б. N.] (13 листоп.) [5 вип.].
3418. Літературна сторінка [у газ. «Зірка»] [Текст]. – Межова, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (24 лют.);
1958, [б. N.] (12 січ.).
3419. Літературна сторінка [у газ. «Знання»] [Текст]. – Харків, 1956, 1959.
1956, [б. N.] (23 листоп.), [б. N.] (28 груд.);
1959, [б. N.] (24 берез.), [б. N.] (15 трав.).
3420. Літературна сторінка [у газ. «Зоря Карпат»] [Текст]. – Путила, 1956–1960.
1956, [б. N.] (5 лют.), [б. N.] (21 жовт.);
1957, [б. N.] (26 трав.);
1958, [б. N.] (11 трав.);
1959, [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (18 черв.), [б. N.] (19 листоп.).
3421. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комуни»] [Текст]. – Червоноармійське,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (31 серп.), [б. N.] (23 листоп.);
1959, [б. N.] (16 жовт.).
3422. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Великі Кринки,
1956–1960.
1956, [б. N.] (20 трав.) – [б. N.] (16 груд.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (10 берез.) – [б. N.] [3 вип.];
1958, [б. N.] (5 трав.) – [б. N.] (30 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (4 жовт.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [10 вип.].
3423. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Верхня Хортиця,
1956–1960.
1956, [б. N.] (9 верес.), [б. N.] (28 жовт.);
1957, [б. N.] (12 трав.) – [б. N.] (13 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (28 груд.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (15 листоп.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (27 груд.) [8 вип.].
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3424. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Дубляни, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (31 січ.);
1958, [б. N.] (26 жовт.), [б. N.] (14 груд.).
3425. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Житомир, 1960.
1960, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (1 трав.).
3426. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Каховка, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (11 трав.) – [б. N.] (12 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (24 трав.);
1960, [б. N.] (6 лют.).
3427. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Кремінна, 1960.
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (2 лип.) [3 вип.].
3428. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Кринички, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (28 груд.);
1959, [б. N.] (2 серп.);
1960, [б. N.] (25 черв.) – [б. N.] (29 жовт.) [4 вип.].
3429. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Кролевець, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (12 лип.) – [б. N.] (5 груд.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (15 жовт.) [4 вип.].
3430. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Машівка, 1959.
1959, [б. N.] (23 серп.).
3431. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Нововолинськ,
1957–1960.
1957, [б. N.] (14 квіт.);
1958, [б. N.] (30 берез.);
1959, [б. N.] (11 жовт.);
1960, [б. N.] (2 квіт.), [б. N.] (10 листоп.).
3432. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Онуфріївка,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (26 лип.), [б. N.] (29 груд.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (1 трав.) [3 вип.].
3433. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Оржиця, 1959.
1959, [б. N.] (25 берез.) – [б. N.] (1 листоп.) [4 вип.].
3434. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Острог, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (14 жовт.);
1957, [б. N.] (10 лют.), [б. N.] (6 груд.);
1958, [б. N.] (31 серп.);
1959, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (13 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (27 верес.) [4 вип.].
3435. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – ПереяславХмельницький, 1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (17 лют.), [б. N.] (15 груд.);
1959, [б. N.] (15 лют.);
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1960, [б. N.] (11 черв.) – [б. N.] (24 груд.) [4 вип.].
3436. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Петрівське, 1959,

1960.
1959, [б. N.] (24 трав.), [б. N.] (26 лип.);
1960, [б. N.] (13 груд.).
3437. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Радехів, 1960.
1960, [б. N.] (3 берез.) – [б. N.] (29 груд.) [5 вип.].
3438. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Рогатин, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (25 трав.) – [б. N.] (19 жовт.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (7 черв.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (8 берез.) – [б. N.] (17 листоп.) [3 вип.].
3439. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Селидове, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (1 лип.);
1958, [б. N.] (16 берез.) – [б. N.] (13 лип.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (15 груд.) [8 вип.].
3440. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Чернівці, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (12 жовт.);
1960, [б. N.] (13 серп.), [б. N.] (20 листоп.).
3441. Літературна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Чигирин, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (12 трав.) – [б. N.] (4 груд.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (16 берез.);
1959, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (2 серп.);
1960, [б. N.] (27 лют.).
3442. Літературна сторінка [у газ. «Зоря перемоги»] [Текст]. – Більшовці, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (23 груд.);
1957, [б. N.] (14 лип.);
1959, [б. N.] (14 черв.);
1960, [б. N.] (14 трав.) – [б. N.] (24 груд.) [5 вип.].
3443. Літературна сторінка [у газ. «Зоря перемоги»] [Текст]. – Семенівка, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (15 листоп.), [б. N.] (13 груд.);
1957, [б. N.] (27 січ.), [б. N.] (21 лип.);
1958, [б. N.] (15 черв.);
1959, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (13 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (1 груд.) [5 вип.].
3444. Літературна сторінка [у газ. «Зоря Полтавщини»] [Текст]. – Полтава, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (12 лют.), [б. N.] (15 квіт.);
1957, [б. N.] (10 лют.);
1959, [б. N.] (19 черв.) – [б. N.] (22 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (14 лют.) – [б. N.] (23 жовт.) [7 вип.].
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3445. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Веселинове, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (1 листоп.);
1960, [б. N.] (23 черв.) – [б. N.] (24 груд.) [5 вип.].
3446. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Волочиськ, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (18 черв.);
1960, [б. N.] (7 листоп.).
3447. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Городок, 1957.
1957, [б. N.] (7 лип.).
3448. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Дніпропетровськ, 1959, 1960.

1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (20 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (24 січ.) – [б. N.] (25 груд.) [10 вип.].
3449. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Єлизаветградка, 1956–1958.
1956, [б. N.] (26 серп.);
1957, [б. N.] (3 берез.) – [б. N.] (23 черв.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (31 лип.), [б. N.] (2 листоп.).
3450. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Кіцмань, 1956–1960.
1956, [б. N.] (23 верес.), [б. N.] (7 листоп.);
1957, [б. N.] (28 лют.), [б. N.] (1 трав.);
1958, [б. N.] (21 верес.);
1960, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (18 жовт.) [4 вип.].
3451. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Красноград, 1956, 1958–
1960.
1956, [б. N.] (29 квіт.), [б. N.] (23 груд.);
1958, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (28 груд.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (6 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [10 вип.].
3452. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Лохвиця, 1956–1960.
1956, [б. N.] (20 трав.) – [б. N.] (18 листоп.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (29 верес.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (12 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (24 трав.);
1960, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (27 верес.) [5 вип.].
3453. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Овруч, 1958–1960.
1958, [б. N.] (23 верес.);
1959, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (20 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 лип.).
3454. Літературна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Шостка, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (14 жовт.) – [б. N.] (11 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (3 листоп.) [3 вип.].
3455. Літературна сторінка [у газ. «Кадри металургії»] [Текст]. – Дніпропетровськ,

1959.
1959, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (20 листоп.) [3 вип.].
3456. Літературна сторінка [у газ. «Канатка»] [Текст]. – Харків, 1958–1960.
1958, [б. N.] (22 лют.), [б. N.] (19 квіт.);
1959, [б. N.] (13 черв.);
1960, [б. N.] (12 листоп.).
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3457. Літературна сторінка [у газ. «Київський будівельник»] [Текст]. – Київ, 1957,

1960.
1957, [б. N.] (11 січ.);
1960, [б. N.] (18 лют.).
3458. Літературна сторінка [у газ. «Київський взуттьовик»] [Текст]. – Київ, 1957.
1957, [б. N.] (27 серп.).
3459. Літературна сторінка [у газ. «Кіровець»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956–1959.
1956, [б. N.] (6 квіт.) – [б. N.] (30 груд.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (31 груд.);
1958, [б. N.] (2 жовт.);
1959, [б. N.] (30 квіт.), [б. N.] (5 листоп.).
3460. Літературна сторінка [у газ. «Кіровець»] [Текст]. – Харків, 1959.
1959, [б. N.] (13 черв.).
3461. Літературна сторінка [у газ. «Кіровоградська правда»] [Текст]. – Кіровоград,

1956, 1958, 1960.
1956, [б. N.] (25 листоп.);
1958, [б. N.] (8 берез.) – [б. N.] (20 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (14 лют.) – [б. N.] (30 жовт.) [5 вип.].
3462. Літературна сторінка [у газ. «Коксохімік Запоріжжя»] [Текст]. – Запоріжжя,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (23 лип.);
1960, [б. N.] (3 берез.).
3463. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна зоря»] [Текст]. – Розівка, 1960.
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (11 черв.) [4 вип.].
3464. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна нива»] [Текст]. – Червоноармійськ,

1960.
1960, [б. N.] (17 трав.) – [б. N.] (10 листоп.) [4 вип.].
3465. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Березнегувате,
1958–1960.
1958, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (14 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [7 вип.].
3466. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Брусилів, 1960.

1960, [б. N.] (28 квіт.).
3467. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Дашів, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (2 черв.), [б. N.] (22 верес.);
1958, [б. N.] (20 берез.), [б. N.] (12 жовт.).
3468. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Липова
Долина, 1958–1960.
1958, [б. N.] (9 лют.);
1959, [б. N.] (15 груд.);
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [7 вип.].
3469. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Меденичі,
1958.
1958, [б. N.] (23 лип.) – [б. N.] (7 верес.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (17 лип.) [3 вип.].
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3470. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Новосвітлівка,
1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (7 квіт.);
1958, [б. N.] (22 черв.);
1960, [б. N.] (23 лют.).
3471. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Обухів, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (1 січ.);
1957, [б. N.] (1 січ.);
1958, [б. N.] (1 трав.);
1959, [б. N.] (1 січ.).
3472. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Славута, 1956,
1960.
1956, [б. N.] (13 трав.);
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [4 вип.].
3473. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Тлумач, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (21 черв.), [б. N.] (16 серп.);
1960, [б. N.] (9 лип.), [б. N.] (24 верес.).
3474. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Торчин, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (24 листоп.);
1959, [б. N.] (11 січ.);
1960, [б. N.] (12 берез.).
3475. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна праця»] [Текст]. – Вільшанка,
1957–1960.
1957, [б. N.] (1 трав.);
1958, [б. N.] (1 жовт.), [б. N.] (5 листоп.);
1959, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (26 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (8 груд.) [9 вип.].
3476. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна праця»] [Текст]. – ВолодарськВолинський, 1958–1960.
1958, [б. N.] (20 квіт.), [б. N.] (31 серп.);
1959, [б. N.] (9 верес.) – [б. N.] (5 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (22 груд.) [11 вип.].
3477. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна праця»] [Текст]. – Мена, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (28 квіт.), [б. N.] (28 лип.);
1958, [б. N.] (7 верес.), [б. N.] (14 верес.);
1959, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (28 листоп.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (27 верес.) [5 вип.].
3478. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспна праця»] [Текст]. – Чорнухи, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (5 жовт.) – [б. N.] (12 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (15 листоп.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (27 жовт.) [6 вип.].
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3479. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Джуринка, 1959.

1959, [б. N.] (8 квіт.).
3480. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Бучач, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (7 квіт.);
1958, [б. N.] (16 квіт.);
1959, [б. N.] (11 лют.) – [б. N.] (11 листоп.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (12 лип.), [б. N.] (13 груд.).
3481. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Городище, 1960.

1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (1 трав.) [3 вип.].
3482. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Гриців, 1959.
1959, [б. N.] (25 січ.).
3483. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Івча, 1958.
1958, [б. N.] (30 листоп.).
3484. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Любар, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (22 листоп.);
1960, [б. N.] (1 січ.).
3485. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Софіївка, 1958.
1958, [б. N.] (28 верес.).
3486. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Ужгород, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (11 трав.), [б. N.] (12 жовт.);
1959, [б. N.] (11 жовт.), [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (16 квіт.).
3487. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне село»] [Текст]. – Кролевець, 1956.
1956, [б. N.] (19 квіт.), [б. N.] (15 лип.).
3488. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне село»] [Текст]. – Липовець, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (25 жовт.);
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (24 груд.) [5 вип.].
3489. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне село»] [Текст]. – Петрове, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (9 трав.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (5 черв.) – [б. N.] (18 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (22 жовт.) [5 вип.].
3490. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне життя»] [Текст]. – Сокиряни,
1958–1960.
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (14 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (29 берез.);
1960, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (17 груд.) [6 вип.].
3491. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне слово»] [Текст]. – Кагарлик, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (21 жовт.);
1960, [б. N.] (27 серп.) – [б. N.] (8 груд.) [3 вип.].
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3492. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне слово»] [Текст]. – Комишня, 1956,
1957, 1959.
1956, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (2 верес.);
1957, [б. N.] (28 берез.) – [б. N.] (5 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (23 серп.).
3493. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне слово»] [Текст]. – Марківка, 1960.
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (1 жовт.) [6 вип.].
3494. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне слово»] [Текст]. – Червона
Кам’янка, 1958.
1958, [б. N.] (31 груд.).
3495. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспне слово»] [Текст]. – Яблунівка, 1958.

1958, [б. N.] (15 черв.), [б. N.] (3 верес.).
3496. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспний прапор»] [Текст]. – Житомир,
1956–1958.
1956, [б. N.] (14 жовт.);
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (6 жовт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (11 трав.), [б. N.] (21 верес.).
3497. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспний промінь»] [Текст]. – Городня,
1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (7 квіт.);
1959, [б. N.] (11 січ.); № 2 (8) (15 лют.) – 12 (18) (19 груд.) [13 вип.];
1960, № 1 (19) (21 січ.) – 11 (29) (4 груд.) [11 вип.].
3498. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспний шлях»] [Текст]. – Вишнівець,
1958–1960.
1958, [б. N.] (12 груд.);
1959, [б. N.] (4 січ.);
1960, [б. N.] (12 січ.), [б. N.] (30 черв.).
3499. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспний шлях»] [Текст]. – Дзержинськ,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (8 квіт.), [б. N.] (16 серп.);
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (8 жовт.) [7 вип.].
3500. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспний шлях»] [Текст]. – МихайлоКоцюбинське, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (15 лют.), [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (16 черв.) [4 вип.].
3501. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспний шлях»] [Текст]. – Хмельове,
1958.
1958, [б. N.] (23 берез.).
3502. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Білозерщини»] [Текст]. –
Білозерка, 1956–1958.
1956, № [б. N.] (5 лют.);
1957, № [б. N.] (18 серп.);
1958, № [б. N.] (16 лют.), [б. N.] (29 черв.).
3503. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Борзенщини»] [Текст]. – Борзна,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (28 січ.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (4 груд.) [6 вип.].
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3504. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Валківщини»] [Текст]. – Валки,
1957–1960.
1957, [б. N.] (27 груд.);
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (9 черв.).
3505. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Жашківщини»] [Текст]. –
Жашків, 1958–1960.
1958, [б. N.] (18 трав.);
1959, [б. N.] (28 жовт.), [б. N.] (9 груд.);
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (30 лип.) [5 вип.].
3506. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Кодимщини»] [Текст]. – Кодима,
1956, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (16 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 берез.), [б. N.] (23 лип.).
3507. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Коростенщини»] [Текст]. –
Коростень, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (8 черв.) – [б. N.] (26 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (19 серп.) – [б. N.] (11 листоп.) [3 вип.].
3508. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Рокитнянщини»] [Текст]. –
Рокитне, 1958–1960.
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1959, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (12 квіт.);
1960, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (28 черв.) [4 вип.].
3509. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Талалаївщини»] [Текст]. –
Талалаївка, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (4 берез.), [б. N.] (1 листоп.);
1960, [б. N.] (7 січ.), [б. N.] (18 черв.).
3510. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник Черняхівщини»] [Текст]. – Черняхів,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (27 листоп.);
1960, [б. N.] (26 трав.) – [б. N.] (1 жовт.) [3 вип.].
3511. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. – Катеринопіль, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (26 серп.), [б. N.] (14 жовт.);
1958, [б. N.] (23 лют.), [б. N.] (23 берез.);
1959, [б. N.] (11 жовт.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [3 вип.].
3512. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. – Новоукраїнка, 1958–

1960.
1958, [б. N.] (9 трав.) – [б. N.] (29 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (26 квіт.) – [б. N.] (5 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (16 лип.) [5 вип.].
3513. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. – Решетилівка, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (21 черв.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
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1960, [б. N.] (11 черв.), [б. N.] (17 верес.).
3514. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. – Снятин, 1956–1960.
1956, [б. N.] (14 жовт.);
1957, [б. N.] (31 берез.), [б. N.] (2 черв.);
1958, [б. N.] (24 жовт.);
1959, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (16 серп.) [5 вип.].
3515. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. – Чечельник, 1960.
1960, [б. N.] (11 черв.), [б. N.] (17 груд.).
3516. Літературна сторінка [у газ. «Колгоспні лани»] [Текст]. – Ладижинка, 1958.

1958, [б. N.] (14 верес.).
3517. Літературна сторінка [у газ. «Колективіст Ємільчищини»] [Текст]. –
Ємільчине, 1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (5 трав.) – [б. N.] (7 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (5 трав.);
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (7 листоп.) [3 вип.].
3518. Літературна сторінка [у газ. «Колективіст Краснокутчини»] [Текст]. –
Краснокутськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (31 січ.);
1959, [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (23 січ.), [б. N.] (7 трав.).
3519. Літературна сторінка [у газ. «Колективіст Очаківщини»] [Текст]. – Очаків,
1956–1959.
1956, [б. N.] (8 січ.);
1957, [б. N.] (28 квіт.), [б. N.] (20 жовт.);
1958, [б. N.] (19 січ.);
1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (12 груд.) [5 вип.].
3520. Літературна сторінка [у газ. «Колективіст»] [Текст]. – Бориспіль, 1959, 1960.

1959, [б. N.] (27 верес.);
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (25 жовт.) [4 вип.].
3521. Літературна сторінка [у газ. «Колективіст»] [Текст]. – Чорний Острів, 1959,

1960.
1959, [б. N.] (18 листоп.), [б. N.] (10 груд.);
1960, [б. N.] (24 берез.), [б. N.] (16 черв.).
3522. Літературна сторінка [у газ. «Колективна праця»] [Текст]. – Кам’янка,
1956–1960.
1956, [б. N.] (9 груд.);
1957, [б. N.] (26 трав.);
1958, [б. N.] (12 жовт.), [б. N.] (28 груд.);
1959, [б. N.] (13 листоп.), [б. N.] (12 груд.);
1960, [б. N.] (20 лют.).
3523. Літературна сторінка [у газ. «Колективна праця»] [Текст]. – Козятин, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] ((28 квіт.);
1959, [б. N.] (21 черв.);
1960, [б. N.] (10 берез.) – [б. N.] (24 верес.) [3 вип.].
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3524. Літературна сторінка [у газ. «Колективний шлях»] [Текст]. – Куп’янськ,
1960.
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (13 верес.) [4 вип.].
3525. Літературна сторінка [у газ. «Колективні лани»] [Текст]. – Пологи, 1958.
1958, [б. N.] (30 берез.).
3526. Літературна сторінка [у газ. «Комсомолець Запоріжжя»] [Текст]. – Запоріжжя,

1959.
1959, [б. N.] (6 берез.), [б. N.] (2 серп.).
3527. Літературна сторінка [у газ. «Комсомолець Полтавщини»] [Текст]. –
Полтава, 1958–1960.
1958, [б. N.] (29 серп.), [б. N.] (5 жовт.);
1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (22 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (11 груд.) [8 вип.].
3528. Літературна сторінка [у газ. «Комсомольська іскра»] [Текст]. – Миколаїв,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (18 груд.) [10 вип.];
1960, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (25 груд.) [10 вип.].
3529. Літературна сторінка [у газ. «Комсомольське плем’я»] [Текст]. – Одеса,
1956, 1959.
1956, [б. N.] (15 лип.) – [б. N.] (2 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (24 черв.) – [б. N.] (11 груд.) [3 вип.].
3530. Літературна сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. – Городенка, 1956–1960.
1956, [б. N.] (5 серп.) – [б. N.] (23 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (29 трав.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (16 листоп.) [6 вип.] ;
1959, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (30 верес.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [9 вип.].
3531. Літературна сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. – Балта, 1956–1960.
1956, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] [16 груд.] [5 вип.];
1957, [б. N.] (17 лют.);
1958, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (28 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (24 трав.), [б. N.] (25 авг.);
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [4 вип.].
3532. Літературна сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. – Вознесенськ, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (13 жовт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (24 серп.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (27 груд.) [7 вип.].
3533. Літературна сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. – Вороновиця, 1958.
1958, [б. N.] (9 лют.).
3534. Літературна сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. – Сахновщина, 1958, 1959.

1958, [б. N.] (28 верес.);
1959, [б. N.] (12 квіт.), [б. N.] (15 листоп.).
3535. Літературна сторінка [у газ. «Комунаровець»] [Текст]. – Запоріжжя, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (31 жовт.), [б. N.] (19 груд.);
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1958, [б. N.] (27 берез.) – [б. N.] (16 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (22 січ.) – [б. N.] (18 черв.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (31 груд.) [4 вип.].
3536. Літературна сторінка [у газ. «Комуніст»] [Текст]. – Андрієво-Іванівка,
1958.
1958, [б. N.] (8 серп.).
3537. Літературна сторінка [у газ. «Комуніст»] [Текст]. – Жмеринка, 1960.
1960, [б. N.] (4 черв.) – [б. N.] (3 груд.) [4 вип].
3538. Літературна сторінка [у газ. «Комуніст»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956, 1957,
1959, 1960.
1956, [б. N.] (17 трав.), [б. N.] (15 берез.);
1957, [б. N.] (17 трав.), [б. N.] (16 серп.);
1959, [б. N.] (25 серп.);
1960, [б. N.] (1 груд.).
3539. Літературна сторінка [у газ. «Комуніст»] [Текст]. – Мостове, 1958.
1958, [б. N.] (19 жовт.), [б. N.] (2 листоп.).
3540. Літературна сторінка [у газ. «Комуніст»] [Текст]. – Новоукраїнка, 1960.
1960, [б. N.] (1 листоп.), [б. N.] (15 груд.).
3541. Літературна сторінка [у газ. «Комуністична зоря»] [Текст]. – Уланів, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (3 серп.);
1959, [б. N.] (12 квіт.) – [б. N.] (15 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (10 верес.) [5 вип.].
3542. Літературна сторінка [у газ. «Комуністична правда»] [Текст]. – Буськ,
1960.
1960, [б. N.] (26 берез.) – [б. N.] (13 жовт.) [3 вип.].
3543. Літературна сторінка [у газ. «Комуністичним шляхом»] [Текст]. – Великий
Токмак, 1956–1960.
1956, [б. N.] (11 берез.) – [б. N.] (30 верес.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (21 лип.), [б. N.] (27 жовт.);
1958, [б. N.] (3 січ.) – [б. N.] (12 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (7 серп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (18 черв.) [3 вип.].
3544. Літературна сторінка [у газ. «Комуністичним шляхом»] [Текст]. – Золочів,
1958–1960.
1958, [б. N.] (13 квіт.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (14 січ.) – [б. N.] (9 серп.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (28 трав.) – [б. N.] (22 жовт.) [4 вип.].
3545. Літературна сторінка [у газ. «Комуністичним шляхом»] [Текст]. –
Олександрія, 1956–1959.
1956, [б. N.] (26 серп.);
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (27 жовт.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (28 груд.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (8 берез.) – [б. N.] (24 груд.) [9 вип.].
3546. Літературна сторінка [у газ. «Комуністичним шляхом»] [Текст]. – Тульчин,
1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (19 груд.);
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1958, [б. N.] (3 січ.) – [б. N.] (10 серп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (31 трав.);
1960, [б. N.] (20 серп.), [б. N.] (10 груд.).
3547. Літературна сторінка [у газ. «Консервник»] [Текст]. – Херсон, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (12 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (16 берез.).
3548. Літературна сторінка [у газ. «Коростишівська правда»] [Текст]. – Коростишів,

1957, 1960.
1957, [б. N.] (24 листоп.);
1960, [б. N.] (31 берез.), [б. N.] (1 груд.).
3549. Літературна сторінка [у газ. «Кременчукбуд»] [Текст]. – Хрущов, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (13 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (6 черв.) – [б. N.] (21 листоп.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (6 черв.) – [21 листоп.) [5 вип.].
3550. Літературна сторінка [у газ. «Кривбасівець»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956,
1957.
1956, [б. N.] (28 серп.);
1957, [б. N.] (24 лют.).
3551. Літературна сторінка [у газ. «Кримська правда»] [Текст]. – Сімферополь,
1960.
1960, [б. N.] (7 лют.) – [б. N.] (10 верес.) [7 вип.].
3552. Літературна сторінка [у газ. «Лампочка Ілліча»] [Текст]. – Львів, 1958.
1958, [б. N.] (28 берез.).
3553. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Василівка, 1956, 1958–
1960.
1956, [б. N.] (14 жовт.);
1958, [б. N.] (9 лют.);
1959, [б. N.] (15 листоп.);
1960, [б. N.] (22 квіт.), [б. N.] (7 черв.).
3554. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Васильківка, 1960.
1960, [б. N.] (21 трав.), [б. N.] (8 жовт.).
3555. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Київ, 1956, 1957, 1960.
1956, [б. N.] (27 листоп.);
1957, [б. N.] (26 лют.);
1960, [б. N.] )21 жовт.).
3556. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Нова Водолага, 1958.
1958, [б. N.] (5 трав.), [б. N.] (21 груд.).
3557. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Новомиргород, 1956–
1958, 1960.
1956, [б. N.] (30 груд.);
1957, [б. N.] (11 квіт.), [б. N.] (7 листоп.);
1958, [б. N.] (23 берез.), [б. N.] (21 груд.);
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (5 груд.) [4 вип.].
3558. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Олесько, 1958–1960.
1958, [б. N.] (7 верес.);
1959, [б. N.] (20 верес.), [б. N.] (21 листоп.);
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1960, [б. N.] (25 жовт.).
3559. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Ратне, 1960.
1960, [б. N.] (14 трав.) – [б. N.] (29 верес.) [3 вип.].
3560. Літературна сторінка [у газ. «Ленінець»] [Текст]. – Тетіїв, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (30 черв.).
3561. Літературна сторінка [у газ. «Леніновим шляхом»] [Текст]. – КорсуньШевченківський, 1957–1960.
1957, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (1 трав.);
1958, [б. N.] (13 квіт.);
1959, [б. N.] (8 трав.);
1960, [б. N.] (18 черв.) – [б. N.] (22 груд.) [3 вип.].
3562. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зірка»] [Текст]. – Золотники, 1960.
1960, [б. N.] (11 черв.), [б. N.] (20 серп.).
3563. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зірка»] [Текст]. – Чернігівка, 1958–

1960.
1958, [б. N.] (10 жовт.), [б. N.] (16 листоп.);
1959, [б. N.] (20 верес.), [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (20 лют.), [б. N.] (2 квіт.).
3564. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зміна»] [Текст]. – Харків, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (11 серп.), [б. N.] (6 лют.);
1958, [б. N.] (15 черв.), [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (20 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (20 берез.) – [б. N.] (30 жовт.) [4 вип.].
3565. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Златопіль, 1958.
1958, [б. N.] (9 берез.), [б. N.] (7 листоп.).
3566. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Копайгород, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (30 листоп.);
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (16 серп.) [3 вип.].
3567. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Коршів, 1956,
1957.
1956, [б. N.] (1 трав.);
1957, [б. N.] (2 черв.) – [б. N.] (3 листоп.) [3 вип.].
3568. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Лазірки, 1957,
1960.
1957, [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (17 верес.).
3569. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Макарів, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (28 верес.);
1959, [б. N.] (12 лип.), [б. N.] (29 листоп.).
3570. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Недригайлів,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (1 листоп.), [б. N.] (5 груд.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (10 груд.) [11 вип.].
459

3571. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська зоря»] [Текст]. – Степань, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (26 лип.);
1960, [б. N.] (16 лип.) – [б. N.] (10 груд.) [3 вип.].
3572. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська молодь»] [Текст]. – Львів, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (17 жовт.);
1957, [б. N.] (24 берез.), [б. N.] (14 квіт.);
1959, [б. N.] (18 лют.) – [б. N.] (9 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (10 січ.) – [б. N.] (25 верес.) [4 вип.].
3573. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Гельмязів,
1958–1960.
1958, [б. N.] (27 лют.);
1959, [б. N.] (5 груд.);
1960, [б. N.] (19 листоп.).
3574. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Дергачі, 1959.
1959, [б. N.] (29 груд.).
3575. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Косів, 1957–
1959.
1957, [б. N.] (14 лип.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (23 листоп.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (3 черв.) – [б. N.] (20 верес.) [4 вип.].
3576. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Летичів, 1958.
1958, [б. N.] (12 січ.);
1960, [б. N.] (12 січ.).
3577. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Михайлівка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (12 лип.);
1960, [б. N.] (9 квіт.) – [б. N.] (11 черв.) [3 вип.].
3578. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Сквира, 1960.
1960, [б. N.] (28 трав.).
3579. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Сокаль, 1957–
1959.
1957, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (3 лют.);
1958, [б. N.] (1 трав.);
1959, [б. N.] (2 серп.), [б. N.] (16 верес.).
3580. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Суми, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (3 січ.);
1957, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (20 жовт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (9 квіт.), [б. N.] (16 серп.);
1959, [б. N.] (12 верес.), [б. N.] (26 верес.).
3581. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – ТилігулоБерезанка, 1958–1960.
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (26 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (19 лип.);
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1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [7 вип.].
3582. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Тростянець,
1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (2 черв.);
1958, [б. N.] (15 серп.), [б. N.] (28 груд.);
1960, [б. N.] (1 трав.), [б. N.] (22 жовт.).
3583. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Хуст, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (30 груд.);
1957, [б. N.] (4 серп.), [б. N.] (9 жовт.);
1958, [б. N.] (20 квіт.);
1959, [б. N.] (22 берез.), [б. N.] (29 листоп.);
1960, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (17 листоп.) [6 вип.].
3584. Літературна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Шумськ, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (15 верес.), [б. N.] (22 груд.);
1958, [б. N.] (4 груд.);
1959, [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (8 берез.) – [б. N.] (20 груд.) [4 вип.].
3585. Літературна сторінка [у газ. «Ленінське плем’я»] [Текст]. – Вінниця, 1960.
1960, [б. N.] (11 берез.).
3586. Літературна сторінка [у газ. «Ленінське слово»] [Текст]. – Козлів, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (4 жовт.);
1960, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (18 черв.) [3 вип.].
3587. Літературна сторінка [у газ. «Ленінське слово»] [Текст]. – Обертин, 1957,
1958, 1960.
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (7 лип.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (1 черв.), [б. N.] (19 жовт.);
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (4 жовт.) [4 вип.].
3588. Літературна сторінка [у газ. «Ленінське слово»] [Текст]. – Плисків, 1960.
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (15 листоп.) [7 вип.].
3589. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський заклик»] [Текст]. – Отиня, 1958.
1958, [б. N.] (11 трав.).
3590. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський заклик»] [Текст]. – Старобільськ,
1957–1960.
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (17 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (20 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (27 лют.), [б. N.] (24 трав.);
1960, [б. N.] (9 квіт.) – [б. N.] (5 груд.) [5 вип.].
3591. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський заповіт»] [Текст]. – Ходорів,
1958–1960.
1958, [б. N.] (17 серп.);
1959, [б. N.] (16 серп.) – [б. N.] (3 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (13 груд.).
3592. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський клич»] [Текст]. – Микулинці,
1958, 1959.
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1958, [б. N.] (23 листоп.);
1959, [б. N.] (17 трав.) – [б. N.] (29 листоп.) [5 вип.].
3593. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський прапор»] [Текст]. – Бахмач,
1956–1960.
1956, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (2 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (3 черв.), [б. N.] (3 листоп.);
1958, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (13 жовт.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (14 жовт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (22 жовт.) [8 вип.].
3594. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський прапор»] [Текст]. – Київ, 1958.
1958, [б. N.] (10 трав.).
3595. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський прапор»] [Текст]. – Нововоронцовка,

1957, 1958.
1957, [б. N.] (15 верес.);
1958, [б. N.] (22 серп.).
3596. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський прапор»] [Текст]. – Олександрія,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (31 берез.), [б. N.] (29 груд.);
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (31 груд.) [7 вип.].
3597. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський прапор»] [Текст]. – Солотвино,
1957.
1957, [б. N.] (10 жовт.).
3598. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський промінь»] [Текст]. – Берестечко,
1957.
1957, [б. N.] (1 черв.).
3599. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський промінь»] [Текст]. – Кам’янкаБузька, 1960.
1960, [б. N.] (10 берез.).
3600. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський промінь»] [Текст]. – Костопіль,
1958–1960.
1958, [б. N.] (30 листоп.), [б. N.] (21 груд.);
1959, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (17 трав.);
1960, [б. N.] (20 груд.).
3601. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський промінь»] [Текст]. – Монастириська,

1960.
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (20 груд.) [3 вип.].
3602. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Біла Церква,
1956–1960.
1956, [б. N.] (29 квіт.), [б. N.] (22 лип.);
1957, [б. N.] (31 берез.) – [б. N.] (24 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (28 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (5 квіт.) – [б. N.] (22 листоп.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (3 листоп.) [5 вип.].
3603. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Буки, 1958, 1959.

1958, [б. N.] (15 черв.);
1959, [б. N.] (17 трав.).
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3604. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Велика
Багачка, 1958–1960.
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (5 груд.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (12 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [10 вип.].
3605. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Великі Мости,
1956, 1957, 1959.
1956, [б. N.] (9 верес.);
1957, [б. N.] (10 лют.) – [б. N.] (1 верес.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (28 черв.).
3606. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Веселе, 1959.
1959, [б. N.] (19 груд.).
3607. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Дунаївці, 1956,
1957, 1960.
1956, [б. N.] (28 жовт.);
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (15 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (12 берез.), [б. N.] (21 лип.).
3608. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Ічня, 1956–1960.

1956, [б. N.] (22 лип.);
1957, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (8 верес.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (2 листоп.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (7 січ.) – [б. N.] (26 листоп.) [14 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [11 вип.].
3609. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Ківерці, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (2 черв.);
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (27 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (26 берез.).
3610. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Комарне, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (10 лют.);
1958, [б. N.] (16 лют.).
3611. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Оратів, 1960.
1960, [б. N.] (3 берез.).
3612. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Перещепине,
1958–1960.
1958, [б. N.] (10 січ.), [б. N.] (19 січ.);
1959, [б. N.] (17 трав.) – [б. N.] (11 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (13 серп.) – [б. N.] (17 верес.) [3 вип.].
3613. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Свалява, 1956,
1958.
1956, [б. N.] (16 груд.);
1958, [б. N.] (29 жовт.).
3614. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Сторожинець,
1957–1960.
1957, [б. N.] (21 лип.) – [б. N.] (27 жовт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (31 січ.);
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1959, [б. N.] (22 листоп.);
1960, [б. N.] (11 черв.) – [б. N.] (27 груд.) [3 вип.].
3615. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Шишаки, 1958–

1960.
1958, [б. N.] (21 верес.) – [б. N.] (19 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (15 груд.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (25 лют.) – [б. N.] (27 груд.) [6 вип.].
3616. Літературна сторінка [у газ. «Ленінський шлях»] [Текст]. – Яма, 1959.
1959, [б. N.] (15 лют.), [б. N.] (26 квіт.).
3617. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – КаміньКаширський, 1956–1960.
1956, [б. N.] (14 лют.);
1957, [б. N.] (4 серп.);
1958, [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (23 жовт.);
1960, [б. N.] (19 квіт.).
3618. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Криве Озеро,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (1 квіт.), [б. N.] (2 жовт.);
1960, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (18 жовт.) [3 вип.].
3619. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Кривий Ріг,
1956, 1959.
1956, [б. N.] (19 трав.), [б. N.] (15 груд.);
1959, [б. N.] (4 груд.), [б. N.] (20 груд.).
3620. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Куликівка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (25 жовт.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (10 листоп.).
3621. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Нова Прага,
1958–1960.
1958, [б. N.] (17 січ.) – [б. N.] (30 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (2 квіт.).
3622. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Нові Санжари,

1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (5 лют.), [б. N.] (26 серп.);
1958, [б. N.] (13 лип.);
1959, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (14 черв.);
1960, [б. N.] (25 лют.) – [б. N.] (11 черв.) [3 вип.].
3623. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Одеса, 1958.
1958, [б. N.] (8 берез.) – [б. N.] (22 квіт.) [3 вип.].
3624. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Оріхів, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (7 берез.), [б. N.] (11 трав.);
1960, [б. N.] (12 берез.).
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3625. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Пірнове,
1959.
1959, [б. N.] (7 черв.).
3626. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Полонне,
1957.
1957, [б. N.] (7 квіт.) – [б. N.] (3 листоп.) [3 вип.].
3627 Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Полтава,
1959.
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (7 серп.) [3 вип.].
3628. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Сенча, 1959.
1959, [б. N.] (16 серп.).
3629. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Стрий, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (4 берез.), [б. N.] (5 серп.);
1957, [б. N.] (26 трав.) – [б. N.] (22 груд.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (16 листоп.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (19 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (13 жовт.) [5 вип.].
3630. Літературна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Теребовля,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (6 верес.) – [б. N.] [3 вип.];
1960, [б. N.] (14 трав.), [б. N.] (12 листоп.).
3631. Літературна сторінка [у газ. «Ленінські заповіти»] [Текст]. – Чорнобиль,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (5 груд.) [11 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (5 груд.) [8 вип.].
3632. Літературна сторінка [у газ. «Ленінські кадри»] [Текст]. – Харків, 1957,
1960.
1957, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (6 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (25 листоп.).
3633. Літературна сторінка [у газ. «Львівсільмашівець»] [Текст]. – Львів, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (31 груд.);
1959, [б. N.] (22 квіт.) – [б. N.] (5 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (10 лют.), [б. N.] (8 черв.).
3634. Літературна сторінка [у газ. «Львівський залізничник»] [Текст]. – Львів,
1957–1960.
1957, [б. N.] (23 трав.) – [б. N.] (26 листоп.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (4 січ.) – [б. N.] (18 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (5 трав.), [б. N.] (6 жовт.);
1960, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.].
3635. Літературна сторінка [у газ. «Львівський машинобудівник»] [Текст]. –
Львів, 1959.
1959, [б. N.] (29 лип.).
3636. Літературна сторінка [у газ. «Машинобудівник»] [Текст]. – Київ, 1959.
1959, [б. N.] (6 трав.), [б. N.] (26 серп.).
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3637. Літературна сторінка [у газ. «Машинобудівник»] [Текст]. – Полтава, 1960.
1960, [б. N.] (31 груд.).
3638. Літературна сторінка [у газ. «Маяк комунізму»] [Текст]. – Бібрка, 1960.
1960, [б. N.] (22 верес.), [б. N.] (29 груд.).
3639. Літературна сторінка [у газ. «Маяк комунізму»] [Текст]. – Гвіздець, 1959,
1960.
1959, [б. N.][б. N] (15 берез.);
1960, [б. N.] (2 квіт.), [б. N.] (22 квіт.).
3640. Літературна сторінка [у газ. «Маяк комунізму»] [Текст]. – МурованіКурилівці, 1958–1960.
1958, [б. N.] (11 трав.);
1959, [б. N.] (18 січ.), [б. N.] (24 трав.);
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (24 груд.) [5 вип.].
3641. Літературна сторінка [у газ. «Маяк комунізму»] [Текст]. – Новгородка,
1960.
1960, [б. N.] (4 черв.).
3642. Літературна сторінка [у газ. «Медичні кадри»] [Текст]. – Львів, 1959.
1959, [б. N.] (7 берез.), [б. N.] (11 трав.); № 5 (1 черв.) – 7 (4 листоп.) [5 вип.].
3643. Літературна сторінка [у газ. «Металіст»] [Текст]. – Конотоп, 1958.
1958, [б. N.] (1 трав.), [б. N.] (5 лип.).
3644. Літературна сторінка [у газ. «Металургбудівець»] [Текст]. – Жданов, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (12 груд.);
1960, [б. N.] (24 січ.), [б. N.] (16 жовт.).
3645. Літературна сторінка [у газ. «Метробудівець»] [Текст]. – Київ, 1957.
1957, [б. N.] (30 жовт.).
3646. Літературна сторінка [у газ. «Механізатор»] [Текст]. – Харків, 1957–1960.
1957, [б. N.] (1 черв.) – [б. N.] (7 верес.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (12 лип.);
1959, [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (30 квіт.).
3647. Літературна сторінка [у газ. «Молода гвардія»] [Текст]. – Луганськ, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (16 груд.) [8 вип.];
1957, [б. N.] (20 січ.) – [б. N.] (8 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (3 січ.) – [б. N.] (21 верес.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (9 серп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (5 черв.) – [б. N.] (23 листоп.) [4 вип.].
3648. Літературна сторінка [у газ. «Молодий ленінець»] [Текст]. – Дніпропетровськ,

1956, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (14 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (24 трав.) – [б. N.] (13 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (10 січ.) – [б. N.] (16 жовт.) [5 вип.].
3649. Літературна сторінка [у газ. «Молодь Закарпаття»] [Текст]. – Ужгород,
1956–1960.
1956, [б. N.] (13 трав.), [б. N.] (11 лип.);
1957, [б. N.] (5 лип.), [б. N.] (29 груд.);
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1958, [б. N.] (3 серп.), [б. N.] (28 верес.);
1959, [б. N.] (23 серп.) – [б. N.] (25 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (3 квіт.).
3650. Літературна сторінка [у газ. «Молодь Черкащини»] [Текст]. – Черкаси,
1960.
1960, [б. N.] (14 лют.), [б. N.] (20 берез.).
3651. Літературна сторінка [у газ. «На будові»] [Текст]. – Сталіно, 1956, 1958,
1959.
1956, [б. N.] (12 січ.), [б. N.] (18 серп.);
1958, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (18 груд.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (12 груд.).
3652. Літературна сторінка [у газ. «На будові»] [Текст]. – Сталіно, 1956, 1958,
1959.
1956, [б. N.] (12 січ.), [б. N.] (18 серп.);
1958, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (18 груд.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (12 груд.).
Прим.: Запис помилковий див. № 3651.
3653. Літературна сторінка [у газ. «На соціалістичних ланах»] [Текст]. –
Долинська, 1957–1960.
1957, [б. N.] (28 квіт.), [б. N.] (30 черв.);
1958, [б. N.] (26 січ.), [б. N.] (25 трав.);
1959, [б. N.] (26 квіт.) – [б. N.] (29 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (22 квіт.) [5 вип.].
3654. Літературна сторінка [у газ. «На трудовій вахті»] [Текст]. – Кривий Ріг,
1956, 1957, 1959.
1956, [б. N.] (13 берез.) – [б. N.] (25 верес.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (6 лип.);
1959, [б. N.] (6 черв.) – [б. N.] (7 листоп.) [3 вип.].
3655. Літературна сторінка [у газ. «Наддніпрянська правда»] [Текст]. – Херсон,
1956–1960.
1956, [б. N.] (14 січ.) – [б. N.] (28 листоп.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (21 груд.) – [б. N.] (8 груд.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (25 трав.), [б. N.] (13 верес.);
1959, [б. N.] (13 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (7 лют.) – [б. N.] (24 груд.) [15 вип.].
3656. Літературна сторінка [у газ. «Наддністрянський колективіст»] [Текст]. –
Ямпіль, 1958–1960.
1958, [б. N.] (6 квіт.) – [б. N.] (28 груд.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (17 трав.) – [б. N.] (27 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (15 жовт.) [4 вип.].
3657. Літературна сторінка [у газ. «Нафтовик Борислава»] [Текст]. – Борислав,
1956–1958.
1956, [б. N.] (25 берез.) – [б. N.] (16 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (20 січ.);
1958, [б. N.] (23 берез.) – [б. N.] (12 жовт.) [4 вип.].
3658. Літературна сторінка [у газ. «Наша перемога»] [Текст]. – Кути, 1956, 1957.
1956, [б. N.] (16 лют.), [б. N.] (1 трав.);
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1957, [б. N.] (1 трав.).
3659. Літературна сторінка [у газ. «Нікопольська зоря»] [Текст]. – Нікополь,
1956–1959.
1956, [б. N.] (21 жовт.) – [б. N.] (16 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (20 груд.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (22 лют.), [б. N.] (5 квіт.).
3660. Літературна сторінка [у газ. «Нікопольська правда»] [Текст]. – Нікополь,
1956–1960.
1956, [б. N.] (27 трав.), [б. N.] (28 лип.);
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (12 жовт.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (2 берез.) – [б. N.] (28 груд.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (26 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (10 берез.) – [б. N.] (25 груд.) [9 вип.].
3661. Літературна сторінка [у газ. «Нова Каховка»] [Текст]. – Нова Каховка, 1959.

1959, [б. N.] (19 черв.) – [б. N.] (5 груд.) [4 вип.].
3662. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Здолбунів, 1956, 1958–

1960.
1956, [б. N.] (2 груд.);
1958, [б. N.] (6 квіт.), [б. N.] (24 серп.);
1959, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (31 трав.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (27 верес.) [5 вип.].
3663. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Іршава, 1957–1960.
1957, [б. N.] (14 лип.);
1958, [б. N.] (12 листоп.);
1959, [б. N.] (11 січ.);
1960, [б. N.] (23 січ.), [б. N.] (4 груд.).
3664. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Ланчин, 1959.
1959, [б. N.] (22 листоп.).
3665. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Нестеров, 1960.
1960, [б. N.] (11 черв.), [б. N.] (8 жовт.).
3666. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Поліське, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (20 жовт.) [5 вип.].
3667. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Рудки, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (30 берез.);
1959, [б. N.] (1 лип.) – [б. N.] (5 груд.) [5 вип.].
3668. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Тупичів, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (16 черв.);
1958, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (18 груд.) [7 вип.].
3669. Літературна сторінка [у газ. «Нове життя»] [Текст]. – Чортків, 1958.
1958, [б. N.] (21 груд.).
3670. Літературна сторінка [у газ. «Нове село»] [Текст]. – Бабанка, 1959.
1959, [б. N.] (7 листоп.).
3671. Літературна сторінка [у газ. «Нове село»] [Текст]. – Нове Село, 1958.
1958, [б. N.] (30 листоп.).
3672. Літературна сторінка [у газ. «Нове село»] [Текст]. – Чернівці, 1959, 1960.
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1959, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 черв.).
3673. Літературна сторінка [у газ. «Новий шлях»] [Текст]. – Глибока, 1960.
1960, [б. N.] (27 лют.), [б. N.] (31 трав.).
3674. Літературна сторінка [у газ. «Новий шлях»] [Текст]. – Любомль, 1959, 1960.

1959, [б. N.] (26 лип.);
1960, [б. N.] (12 січ.), [б. N.] (1 верес.).
3675. Літературна сторінка [у газ. «Новобузька правда»] [Текст]. – Новий Буг,
1960.
1960, [б. N.] (15 листоп.).
3676. Літературна сторінка [у газ. «Новомосковська правда»] [Текст]. –
Новомосковськ, 1956, 1957, 1960.
1956, [б. N.] (19 берез.), [б. N.] (29 квіт.);
1957, [б. N.] (21 лип.), [б. N.] (25 серп.);
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (24 груд.) [3 вип.].
3677. Літературна сторінка [у газ. «Павлоградська правда»] [Текст]. –
Павлоград, 1958–1960.
1958, [б. N.] (8 черв.) – [б. N.] (21 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (12 листоп.) [10 вип.].
3678. Літературна сторінка [у газ. «Паровозник»] [Текст]. – Полтава, 1958–1960.
1958, [б. N.] (27 листоп.), [б. N.] (31 груд.);
1959, [б. N.] (22 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [3 вип.].
3679. Літературна сторінка [у газ. «Патріот Батьківщини»] [Текст]. – Словечне,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (5 лип.) – [б. N.] (4 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (2 квіт.) – [б. N.] (4 груд.) [7 вип.].
3680. Літературна сторінка [у газ. «Передовик виробництва»] [Текст]. – Запоріжжя,

1959.
1959, [б. N.] (30 трав.).
3681. Літературна сторінка [у газ. «Перемога соціалізму»] [Текст]. – Варва,
1958–1960.
1958, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (23 листоп.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (2 верес.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (20 груд.) [5 вип.].
3682. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Балаклія, 1956–1959.
1956, [б. N.] (1 трав.);
1957, [б. N.] (26 квіт.) – [б. N.] (22 груд.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (13 квіт.);
1959, [б. N.] (21 черв.), [б. N.] (30 серп.).
3683. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Братське, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (26 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (22 груд.) [7 вип.].
3684. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Заліщики, 1958–1960.
1958, [б. N.] (11 трав.), [б. N.] (13 лип.);
1959, [б. N.] (15 берез.);
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1960, [б. N.] (5 берез.), [б. N.] (6 серп.).
3685. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Котовськ, 1957, 1958,
1960.
1957, [б. N.] (10 берез.), [б. N.] (22 груд.);
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1960, [б. N.] (3 верес.), [б. N.] (29 верес.).
3686. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Краснопілля, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (9 верес.), [б. N.] (4 листоп.);
1957, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (29 верес.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (22 квіт.) – [б. N.] (25 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (28 черв.) – [б. N.] (19 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (12 квіт.) – [б. N.] (10 листоп.) [4 вип.].
3687. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Кременчук, 1956, 1958,
1959.
1956, [б. N.] (24 трав.), [б. N.] (22 лип.);
1958, [б. N.] (26 лют.) – [б. N.] (14 верес.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (22 трав.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.].
3688. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Миколаїв, 1957, 1958,
1960.
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (25 груд.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (21 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (14 трав.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
3689. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Новоайдар, 1960.
1960, [б. N.] (26 берез.).
3690. Літературна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Фастів, 1956–1960.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (17 жовт.) [8 вип.];
1957, [б. N.] (17 лют.);
1958, [б. N.] (8 січ.);
1959, [б. N.] (13 верес.), [б. N.] (4 жовт.);
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [6 вип.].
3691. Літературна сторінка [у газ. «Переможець»] [Текст]. – Кобеляки, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (27 трав.);
1957, [б. N.] (18 серп.) – [б. N.] (22 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (7 черв.) – [б. N.] (12 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (24 груд.) [4 вип.].
3692. Літературна сторінка [у газ. «Переможець»] [Текст]. – Млинів, 1957, 1958,
1960.
1957, [б. N.] (27 січ.);
1958, [б. N.] (26 верес.);
1960, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (4 черв.).
3693. Літературна сторінка [у газ. «Першотравневець»] [Текст]. – Бердянськ,
1960.
1960, [б. N.] (12 жовт.).
3694. Літературна сторінка [у газ. «Петропавлівська зоря»] [Текст]. –
Петропавлівка, 1958–1960.
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1958, [б. N.] (23 берез.);
1959, [б. N.] (25 листоп.);
1960, [б. N.] (7 січ.) – [б. N.] (22 груд.) [4 вип.].
3695. Літературна сторінка [у газ. «Південна Комуна»] [Текст]. – Гола Пристань,

1960.
1960, [б. N.] (4 жовт.).
3696. Літературна сторінка [у газ. «Південна правда»] [Текст]. – Миколаїв, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (16 груд.);
1957, [б. N.] (23 лют.);
1958, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (22 жовт.);
1959, [б. N.] (12 лип.) – [б. N.] (4 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (15 груд.) [5 вип.].
3697. Літературна сторінка [у газ. «Південний кабель»] [Текст]. – Харків, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (14 верес.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (13 груд.) [14 вип.];
1958, [б. N.] (10 січ.) – [б. N.] (5 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (30 груд.) [3 вип.].
3698. Літературна сторінка [у газ. «Під прапором комунізму»] [Текст]. –
Біловодськ, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (23 лют.);
1958, [б. N.] (1 січ.);
1960, [б. N.] (31 груд.).
3699. Літературна сторінка [у газ. «Під прапором Леніна»] [Текст]. – Мілове,
1960.
1960, [б. N.] (5 берез.), [б. N.] (11 серп.).
3700. Літературна сторінка [у газ. «Під прапором Леніна»] [Текст]. – Піщанка,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (10 серп.);
1959, [б. N.] (11 берез.), [б. N.] (14 жовт.).
3701. Літературна сторінка [у газ. «По шляху Леніна»] [Текст]. – Компаніївка,
1957, 1960.
1957, [б. N.] (13 січ.);
1960, [б. N.] (10 верес.) – [б. N.] (13 груд.) [3 вип.].
3702. Літературна сторінка [у газ. «Поліграфіст»] [Текст]. – Київ, 1957, 1958, 1960.

1957, [б. N.] (25 верес.);
1958, [б. N.] (17 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (17 жовт.).
3703. Літературна сторінка [у газ. «Полтавський прядильник»] [Текст]. – Полтава,

1959.
1959, [б. N.] (6 серп.).
3704. Літературна сторінка [у газ. «Одеський портовик»] [Текст]. – Одеса, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (28 жовт.);
1960, [б. N.] (13 лип.) – [б. N.] (21 груд.) [3 вип.].
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3705. Літературна сторінка [у газ. «Правда Зіньківщини»] [Текст]. – Зіньків,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (27 лип.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (10 листоп.) [6 вип.].
3706. Літературна сторінка [у газ. «Правда Зміївщини»] [Текст]. – Зміїв, 1958.
1958, [б. N.] (23 берез.), [б. N.] (21 верес.).
3707. Літературна сторінка [у газ. «Правда Коростенщини»] [Текст]. –
Коростень, 1956–1960.
1956, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (16 верес.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (10 берез.);
1958, [б. N.] (18 черв.) – [б. N.] (24 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (28 черв.), [б. N.] (30 серп.);
1960, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [6 вип.].
3708. Літературна сторінка [у газ. «Правда Лозівщини»] [Текст]. – Лозова, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (30 берез.), [б. N.] (18 трав.);
1959, [б. N.] (4 жовт.), [б. N.] (25 жовт.);
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (12 листоп.) [7 вип.].
3709. Літературна сторінка [у газ. «Правда Остерщини»] [Текст]. – Остер, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (20 трав.);
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (13 груд.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (21 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (8 берез.), [б. N.] (15 листоп.);
1960, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (10 листоп.) [5 вип.].
3710. Літературна сторінка [у газ. «Правда Прилуччини»] [Текст]. – Прилуки,
1957–1960.
1957, [б. N.] (7 листоп.);
1958, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (12 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (7 черв.) – [б. N.] (12 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (5 берез.).
3711. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Локачі, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (14 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (19 січ.) – [б. N.] (14 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (2 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [5 вип.].
3712. Літературна сторінка [у газ. «Прапор жовтня»] [Текст]. – Баранівка, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (19 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (29 жовт.) [6 вип.].
3713. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Драбів, 1960.
1960, [б. N.] (16 лип.).
3714. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Жовтневе, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (18 трав.);
1959, [б. N.] (14 січ.) – [б. N.] (1 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (17 трав.).
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3715. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Кам’янецьПодільський, 1956–1960.
1956, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (21 жовт.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (28 квіт.), [б. N.] (27 листоп.);
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1959, [б. N.] (8 квіт.) – [б. N.] (24 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (29 груд.).
3716. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Ромни, 1956,
1957, 1959.
1956, [б. N.] (17 черв.), [б. N.] (26 серп.);
1957, [б. N.] (17 лют.), [б. N.] (18 жовт.);
1959, [б. N.] (11 жовт.), [б. N.] (25 жовт.).
3717. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Шпиків, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (3 квіт.);
1959, [б. N.] (5 квіт.) – [б. N.] (28 черв.) [3 вип.].
3718. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Ілліча»] [Текст]. – Бориня, 1959.
1959, [б. N.] (27 черв.), [б. N.] (7 серп.).
3719. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Ілліча»] [Текст]. – Тиврів, 1959.
1959, [б. N.] (12 квіт.).
3720. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Ілліча»] [Текст]. – Царичанка, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (3 берез.);
1959, [б. N.] (22 лют.);
1960, [б. N.] (15 жовт.) – [б. N.] (17 груд.) [3 вип.].
3721. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Ілліча»] [Текст]. – Чемерівці, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (18 трав.), [б. N.] (15 черв.);
1959, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (24 трав.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (4 лют.), [б. N.] (7 квіт.).
3722. Літературна сторінка [у газ. «Прапор колгоспника»] [Текст]. – Попільня,
1956–1960.
1956, [б. N.] (27 трав.);
1957, [б. N.] (4 січ.);
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (28 груд.) [10 вип.];
1959, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (26 груд.) [10 вип.];
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [12 вип.].
3723. Літературна сторінка [у газ. «Прапор колгоспника»] [Текст]. – Розважів,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (16 берез.);
1959, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (31 трав.).
3724. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комуни»] [Текст]. – Богодухів, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (18 листоп.);
1957, [б. N.] (17 лют.), [б. N.] (7 квіт.);
1959, [б. N.] (12 квіт.), [б. N.] (29 листоп.);
1960, [б. N.] (8 жовт.), [б. N.] (26 листоп.).
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3725. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Ананьїв,
1957–1960.
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (13 жовт.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (22 черв.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (3 берез.).
3726. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Болехів, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (19 жовт.);
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (25 жовт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.].
3727. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Виноградів,
1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (17 листоп.);
1959, [б. N.] (20 верес.);
1960, [б. N.] (6 лют.), [б. N.] (18 черв.).
3728. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Волноваха,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (23 берез.);
1959, [б. N.] (25 жовт.), [б. N.] (19 груд.).
3729. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Гавришівка,
1958.
1958, № 11–12 (34–35) (23 квіт.).
3730. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Гоща, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (21 груд.);
1959, [б. N.] (19 квіт.);
1960, [б. N.] (27 лют.), [б. N.] (1 листоп.).
3731. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Гребінка,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (12 листоп.);
1960, [б. N.] (2 квіт.), [б. N.] (22 груд.).
3732. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Гусятин, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (6 верес.);
1960, [б. N.] (2 лип.).
3733. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Калинівка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (13 лип.);
1959, [б. N.] (15 груд.);
1960, [б. N.] (2 лип.), [б. N.] (25 жовт.).
3734. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Лиса Гора,
1958.
1958, [б. N.] (18 трав.).
3735. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Нові Шепеличі,

1959.
1959, [б. N.] (14 черв.).
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3736. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Новомиколаївка,

1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (14 жовт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (28 берез.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (17 трав.), [б. N.] (30 серп.);
1960, [б. N.] (18 лют.), [б. N.] (10 листоп.).
3737. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Опішня, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (22 січ.), [б. N.] (17 серп.);
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (27 груд.) [11 вип.].
3738. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Перемишляни,

1960.
1960, [б. N.] (12 берез.), [б. N.] (17 груд.).
3739. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Рожище, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (12 січ.), [б. N.] (13 квіт.);
1959, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (19 черв.) [5 вип.].
3740. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Славське,
1959.
1959, [б. N.] (27 верес.).
3741. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Хрущов, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (20 верес.) – [б. N.] (15 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (20 груд.) [8 вип.].
3742. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Чаплинка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (11 трав.) – [б. N.] (21 верес.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (16 серп.);
1960, [б. N.] (25 жовт.).
3743. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Черкаси,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (5 лип.);
1960, [б. N.] (9 січ.), [б. N.] (30 лип.).
3744. Літературна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Чуднів, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (29 берез.);
1960, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (11 серп.) [3 вип.].
3745. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Гребінки, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (22 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 лип.).
3746. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Згурівка, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (26 серп.);
1958, [б. N.] (12 жовт.);
1959, [б. N.] (22 лют.), [б. N.] (4 жовт.);
1960, [б. N.] (23 січ.), [б. N.] (1 листоп.).
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3747. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Золотоноша,
1958–1960.
1958, [б. N.] (5 трав.), [б. N.] (21 груд.);
1959, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (15 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (4 груд.) [5 вип.].
3748. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Кегичівка, 1958.
1958, [б. N.] (10 груд.).
3749. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Ковель, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (15 лип.), [б. N.] (19 серп.);
1957, [б. N.] (10 лют.), [б. N.] (27 жовт.);
1959, [б. N.] (29 берез.);
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (20 груд.) [3 вип.].
3750. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Мар’їнка, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (1 лип.) – [б. N.] (26 груд.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (13 січ.) – [б. N.] (15 груд.) [13 вип.];
1958, [б. N.] (22 черв.), [б. N.] (13 лип.);
1959, [б. N.] (17 трав.);
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [14 вип.].
3751. Літературна сторінка [у газ. «Прапор Леніна»] [Текст]. – Широке, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (11 квіт.);
1960, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (24 груд.) [3 вип.].
3752. Літературна сторінка [у газ. «Прапор ленінізму»] [Текст]. – Деражня, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (21 черв.);
1960, [б. N.] (1 січ.).
3753. Літературна сторінка [у газ. «Прапор ленінізму»] [Текст]. – Кременчук,
1960.
1960, [б. N.] (31 берез.) – [б. N.] (17 груд.) [4 вип.].
3754. Літературна сторінка [у газ. «Прапор ленінізму»] [Текст]. – Тростянець,
1958–1960.
1958, [б. N.] (26 жовт.), [б. N.] (28 листоп.);
1959, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (1 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (30 лип.) [6 вип.].
3755. Літературна сторінка [у газ. «Прапор ленінізму»] [Текст]. – Цебрикове,
1959.
1959, [б. N.] (1 січ.).
3756. Літературна сторінка [у газ. «Прапор ленінізму»] [Текст]. – Червоноармійськ,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (25 лют.).
3757. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Димер, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (2 серп.);
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (5 листоп.) [3 вип.].
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3758. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Заставна, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (12 трав.), [б. N.] (27 жовт.);
1958, [б. N.] (30 берез.), [б. N.] (2 листоп.).
3759. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Зачепилівка,
1960.
1960, [б. N.] (10 трав.), [б. N.] (29 груд.).
3760. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Звенигородка,
1956, 1958, 1960.
1956, [б. N.] (17 черв.), [б. N.] (22 серп.);
1958, [б. N.] (15 черв.) – [б. N.] (12 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (21 трав.), [б. N.] (17 груд.).
3761. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Знам’янка,
1956–1960.
1956, [б. N.] (15 серп.), [б. N.] (21 груд.);
1957, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (6 жовт.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (23 лют.);
1959, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (14 жовт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (28 черв.) [3 вип.].
3762. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Іллінці, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (15 жовт.), [б. N.] (21 груд.);
1959, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (29 листоп.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (19 листоп.) [5 вип.].
3763. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Корюківка,
1960.
1960, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [8 вип.].
3764. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Луганськ,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (21 черв.) – [б. N.] (28 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (11 верес.).
3765. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Мукачеве,
1956, 1957, 1959.
1956, [б. N.] (19 лют.), [б. N.] (14 жовт.);
1957, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (22 верес.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (12 черв.).
3766. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Нехвороща,
1960.
1960, [б. N.] (16 квіт.).
3767. Літературна сторінка [у газ. «Прапор перемоги»] [Текст]. – Яблунів, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (12 січ.);
1957, [б. N.] (3 листоп.), [б. N.] (15 груд.);
1958, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (30 листоп.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (4 листоп.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (23 лип.) – [б. N.] (26 листоп.) [ 4 вип.].
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3768. Літературна сторінка [у газ. «Прапор соціалізму»] [Текст]. – Зборів, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (12 груд.);
1960, [б. N.] (9 лют.).
3769. Літературна сторінка [у газ. «Прапор соціалізму»] [Текст]. – Сиваське,
1960.
1960, [б. N.] (13 серп.).
3770. Літературна сторінка [у газ. «Прапор юності»] [Текст]. – Хмельницький,
1960.
1960, [б. N.] (12 черв.) – [б. N.] (13 листоп.) [4 вип.].
3771. Літературна сторінка [у газ. «Прапор»] [Текст]. – Носівка, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (2 квіт.) – [б. N.] (19 груд.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [9 вип.].
3772. Літературна сторінка [у газ. «Прибузька правда»] [Текст]. – Варварівка,
1957–1960.
1957, [б. N.] (20 жовт.);
1958, [б. N.] (18 трав.) – [б. N.] (16 листоп.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (11 жовт.) [3 вип.].
3773. Літературна сторінка [у газ. «Прибузька правда»] [Текст]. – Меджибіж,
1959.
1959, [б. N.] (21 черв.), [б. N.] (1 серп.).
3774. Літературна сторінка [у газ. «Прибузький комунар»] [Текст]. –
Первомайськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1959, [б. N.] (4 січ.) – [б. N.] (1 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (15 верес.) – [б. N.] (10 груд.) [3 вип.].
3775. Літературна сторінка [у газ. «Придеснянський колгоспник»] [Текст]. –
Чернігів, 1957–1960.
1957, [б. N.] (13 січ.) – [б. N.] (13 листоп.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (5 лип.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (5 черв.) – [б. N.] (28 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 берез.), [б. N.] (19 листоп.).
3776. Літературна сторінка [у газ. «Придніпровський комунар»] [Текст]. –
Верхньодніпровськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (7 черв.);
1960, [б. N.] (25 лют.), [б. N.] (5 лип.).
3777. Літературна сторінка [у газ. «Придністрянська правда»] [Текст]. – Біляївка,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (1 листоп.);
1960, [б. N.] (20 берез.), [б. N.] (25 черв.).
3778. Літературна сторінка [у газ. «Прикарпатська зірка»] [Текст]. – Борислав,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (25 жовт.), [б. N.] (1 груд.);
1960, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (29 жовт.) [6 вип.].
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3779. Літературна сторінка [у газ. «Прикарпатська правда»] [Текст]. – Сколе,
1960.
1960, [б. N.] (13 лют.).
3780. Літературна сторінка [у газ. «Прикарпатська правда»] [Текст]. – Станіслав,
1956.
1956, [б. N.] (5 лют.), [б. N.] (1 лип.).
3781. Літературна сторінка [у газ. «Приладобудівник»] [Текст]. – Київ, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (30 груд.);
1958, [б. N.] (10 квіт.), [б. N.] (12 лип.);
1959, [б. N.] (21 берез.) – [б. N.] (30 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (17 черв.), [б. N.] (27 груд.).
3782. Літературна сторінка [у газ. «Присивашська комуна»] [Текст]. –
Новотроїцьке, 1956–1958, 1960.
1956, [б. N.] (13 трав.) – [б. N.] (2 листоп.);
1957, [б. N.] (13 жовт.);
1958, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (27 черв.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (19 трав.) – [б. N.] (17 груд.) [9 вип.].
3783. Літературна сторінка [у газ. «Промінь Ілліча»] [Текст]. – Красні Окни, 1958,

1960.
1958, [б. N.] (23 лют.), [б. N.] (28 берез.);
1960, [б. N.] (20 серп.) – [б. N.] (3 верес.) [3 вип.].
3784. Літературна сторінка [у газ. «Промінь комунізму»] [Текст]. – Білозерка,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (4 січ.), [б. N.] (31 трав.);
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (20 серп.) [3 вип.].
3785. Літературна сторінка [у газ. «Промінь комунізму»] [Текст]. – Кременець,
1958–1960.
1958, [б. N.] (24 серп.) – [б. N.] (14 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (12 груд.);
1960, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (22 жовт.) [4 вип.].
3786. Літературна сторінка [у газ. «Промінь комунізму»] [Текст]. – Маньківка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (21 верес.);
1959, [б. N.] (4 лют.);
1960, [б. N.] (23 лип.).
3787. Літературна сторінка [у газ. «Промінь соціалізму»] [Текст]. –
Цюрупинськ, 1956–1959.
1956, [б. N.] (4 листоп.), [б. N.] (16 груд.);
1957, [б. N.] (28 квіт.);
1958, [б. N.] (7 листоп.);
1959, [б. N.] (1 берез.).
3788. Літературна сторінка [у газ. «Промінь»] [Текст]. – Харків, 1957–1960.
1957, [б. N.] (9 квіт.) – [б. N.] (13 груд.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (18 лют.) – [б. N.] (25 листоп.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (16 черв.);
1960, [б. N.] (22 квіт.), [б. N.] (6 лип.).
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3789. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Буковина»] [Текст]. – Чернівці,
1956–1960.
1956, [б. N.] (7 січ.) – [б. N.] (16 листоп.) [9 вип.];
1957, [б. N.] (17 лют.) – [б. N.] (3 листоп.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (30 листоп.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (4 берез.) – [б. N.] (15 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (2 лют.) – [б. N.] (25 груд.) [9 вип.].
3790. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Верховина»] [Текст]. – Воловець,
1956.
1956, [б. N.] (15 трав.).
3791. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Волинь»] [Текст]. – Луцьк, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (1 лип.) – [б. N.] (28 жовт.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (6 січ.) – [б. N.] (28 серп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (26 лип.) – [б. N.] (10 берез.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (28 лют.) – [б. N.] (12 листоп.) [4 вип.].
3792. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Гуцульщина»] [Текст]. – Жаб’є,
1960.
1960, [б. N.] (14 трав.).
3793. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Диканщина»] [Текст]. – Диканька,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (20 лип.), [б. N.] (19 жовт.);
1960, [б. N.] (5 берез.), [б. N.] (29 жовт.).
3794. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Донеччина»] [Текст]. – Сталіно,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (3 жовт.);
1959, [б. N.] (11 груд.).
3795. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Житомирщина»] [Текст]. –
Житомир, 1958–1960.
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1959, [б. N.] (12 серп.);
1960, [б. N.] (28 лют.) – [б. N.] (18 груд.) [9 вип.].
3796. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Золотонощина»] [Текст]. –
Золотоноша, 1957.
1957, [б. N.] (19 трав.), [б. N.] (20 жовт.).
3797. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Кам’янеччина»] [Текст]. –
Кам’янець-Подільський, 1957–1959.
1957, [б. N.] (23 черв.), [б. N.] (22 груд.);
1958, [б. N.] (13 квіт.) – [б. N.] (14 верес.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (24 трав.).
3798. Літературна сторінка [у газ. «Радянська Коропщина»] [Текст]. – Короп,
1958–1960.
1958, [б. N.] (11 трав.) – [б. N.] (12 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.].
3799. Літературна сторінка [у газ. «Радянська культура»] [Текст]. – Київ, 1959.
1959, [б. N.] (27 верес.).
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3800. Літературна сторінка [у газ. «Радянська нива»] [Текст]. – Підкамінь, 1959.
1959, [б. N.] (15 берез.) – (23 серп.) [4 вип.].
3801. Літературна сторінка [у газ. «Радянська освіта»] [Текст]. – Київ, 1957, 1960.
1957, [б. N.] (1 черв.);
1960, [б. N.] (23 лип.).
3802. Літературна сторінка [у газ. «Радянська перемога»] [Текст]. – Лугини,
1958–1960.
1958, [б. N.] (19 жовт.);
1959, [б. N.] (28 черв.);
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (8 груд.) [6 вип.].
3803. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Білопілля,
1956–1960.
1956, [б. N.] (23 груд.);
1957, [б. N.] (17 лют.), [б. N.] (16 черв.);
1958, [б. N.] (16 трав.);
1959, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (13 верес.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (18 черв.) [4 вип.].
3804. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Доманівка,
1960.
1960, [б. N.] (20 груд.).
3805. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Надвірна, 1956–

1960.
1956, [б. N.] (7 груд.);
1957, [б. N.] (15 листоп.);
1958, [б. N.] (23 берез.) – [б. N.] (28 верес.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (21 черв.) – [б. N.] (26 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (17 груд.) [6 вип.].
3806. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Острожець,
1958.
1958, [б. N.] (9 берез.).
3807. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Підгайці, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (30 листоп.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (25 жовт.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (24 груд.) [9 вип.].
3808. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Ружична, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (9 лют.);
1959, [б. N.] (5 квіт.);
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (1 жовт.) [3 вип.].
3809. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Старий
Салтів, 1956–1960.
1956, [б. N.] (19 серп.);
1957, [б. N.] (28 лип.) – [б. N.] (24 листоп.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (11 трав.) – [б. N.] (24 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (29 квіт.), [б. N.] (10 груд.);
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (22 жовт.) [5 вип.].
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3810. Літературна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Теплик, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (1 груд.) [11 вип.].
3811. Літературна сторінка [у газ. «Радянська трибуна»] [Текст]. – Цумань, 1958–

1960.
1958, [б. N.] (15 січ.);
1959, [б. N.] (12 груд.);
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (20 груд.) [7 вип.].
3812. Літературна сторінка [у газ. «Радянське життя»] [Текст]. – Білогір’я, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (21 черв.), [б. N.] (13 верес.);
1960, [б. N.] (3 листоп.).
3813. Літературна сторінка [у газ. «Радянське життя»] [Текст]. – Васильків,
1957–1960.
1957, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (25 серп.);
1958, [б. N.] (27 лип.);
1959, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (21 черв.).
3814. Літературна сторінка [у газ. «Радянське життя»] [Текст]. – Хотин, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (26 квіт.), [б. N.] (16 черв.);
1958, [б. N.] (2 берез.) – [б. N.] (15 черв.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (22 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (11 лют.) – [б. N.] (1 груд.) [6 вип.].
3815. Літературна сторінка [у газ. «Радянське життя»] [Текст]. – Христинівка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (20 квіт.);
1959, [б. N.] (21 жовт.) – [б. N.] (19 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (5 лип.).
3816. Літературна сторінка [у газ. «Радянське життя»] [Текст]. – Літин, 1956,
1958, 1959.
1956, [б. N.] (1 квіт.);
1958, [б. N.] (25 квіт.) – [б. N.] (30 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (22 берез.), [б. N.] (6 верес.);
3817. Літературна сторінка [у газ. «Радянське Поділля»] [Текст]. –
Хмельницький, 1956–1960.
1956, [б. N.] (1 квіт.), [б. N.] (17 черв.);
1957, [б. N.] (15 жовт.), [б. N.] (15 груд.);
1958, [б. N.] (22 лют.), [б. N.] (21 верес.);
1959, [б. N.] (10 берез.), [б. N.] (27 груд.);
1960, [б. N.] (13 берез.) – [б. N.] (27 груд.) [5 вип.].
3818. Літературна сторінка [у газ. «Радянське Полісся»] [Текст]. – Бараші, 1960.
1960, [б. N.] (15 жовт.).
3819. Літературна сторінка [у газ. «Радянське Полісся»] [Текст]. – Ріпки, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (15 трав.) – [б. N.] (8 груд.) [6 вип.];
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1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [8 вип.].
3820. Літературна сторінка [у газ. «Радянське Прикарпаття»] [Текст]. – Сторожинець,

1957.
1957, [б. N.] (17 лют.) – [б. N.] (12 трав.) [3 вип.].
3821. Літературна сторінка [у газ. «Радянське Прикарпаття»] [Текст]. – Яремче,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (1 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (2 серп.) [6 вип.].
3822. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Бобровиця, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [10 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (10 верес.) [8 вип.].
3823. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Богородчани,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (1 листоп.), [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (5 листоп.) [4 вип.].
3824. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Борова, 1959, 1960.

1959, [б. N.] (18 жовт.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (30 лип.) [6 вип.].
3825. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Великий
Березний, 1958–1960.
1958, [б. N.] (27 квіт.);
1959, [б. N.] (21 черв.);
1960, [б. N.] (24 груд.).
3826. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Гайсин, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (28 квіт.) – [б. N.] (4 серп.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (31 серп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (16 серп.), [б. N.] (25 жовт.);
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (28 трав.) [4 вип.].
3827. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Галич, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (23 серп.);
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (17 верес.) [3 вип.].
3828. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Глиняни, 1960.
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (29 жовт.) [6 вип.].
3829. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Голоби, 1957, 1958.

1957, [б. N.] (20 листоп.);
1958, [б. N.] (16 жовт.).
3830. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – МельницяПодільська, 1958–1960.
1958, [б. N.] (30 листоп.);
1959, [б. N.] (11 січ.) – [б. N.] (26 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (1 жовт.) [3 вип.].
3831. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Плужне, 1959.
1959, [б. N.] (16 серп.).
3832. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Рівне, 1956–1960.
1956, [б. N.] (19 січ.);
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1957, [б. N.] (12 трав.) – [б. N.] (11 листоп.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (13 квіт.) – [б. N.] (10 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (22 листоп.);
1960, [б. N.] (2 лют.) – [б. N.] (10 листоп.) [5 вип.].
3833. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Стара Синява,
1960.
1960, [б. N.] (30 лип.).
3834. Літературна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Старий Самбір,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (31 серп.);
1959, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (9 серп.).
3835. Літературна сторінка [у газ. «Радянське слово»] [Текст]. – Буськ, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (10 серп.), [б. N.] (28 верес.);
1959, [б. N.] (5 квіт.) – [б. N.] (25 жовт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (30 січ.).
3836. Літературна сторінка [у газ. «Радянське слово»] [Текст]. – Дрогобич, 1956,
1957, 1960.
1956, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (2 груд.) [12 вип.];
1957, [б. N.] (10 берез.), [б. N.] (28 квіт.);
1960, [б. N.] (5 лип.) – [б. N.] (13 груд.) [3 вип.].
3837. Літературна сторінка [у газ. «Радянське слово»] [Текст]. – Козова, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (13 лип.);
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (13 серп.) [5 вип.].
3838. Літературна сторінка [у газ. «Радянське слово»] [Текст]. – Яготин, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (17 листоп.);
1958, [б. N.] (14 верес.);
1959, [б. N.] (17 трав.), [б. N.] (1 листоп.);
1960, [б. N.] (17 трав.).
3839. Літературна сторінка [у газ. «Радянський будівельник»] [Текст]. – Кривий
Ріг, 1959.
1959, [б. N.] (29 верес.).
3840. Літературна сторінка [у газ. «Радянський гірник»] [Текст]. – Кривий Ріг,
1956–1960.
1956, [б. N.] (9 серп.);
1957, [б. N.] (13 черв.);
1958, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (7 серп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (15 січ.);
1960, [б. N.] (1 черв.) – [б. N.] (2 листоп.) [3 вип.].
3841. Літературна сторінка [у газ. «Радянський Малин»] [Текст]. – Малин, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (9 черв.);
1958, [б. N.] (27 квіт.), [б. N.] (10 жовт.);
1959, [б. N.] (13 трав.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (5 листоп.) [9 вип.].
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3842. Літературна сторінка [у газ. «Радянський медик»] [Текст]. – Сталіно, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (17 жовт.), [б. N.] (24 груд.);
1958, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (20 листоп.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (10 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (29 лют.) – [б. N.] (17 жовт.) [3 вип.].
3843. Літературна сторінка [у газ. «Радянський міліціонер»] [Текст]. – Київ,
1957–1960.
1957, [б. N.] (19 трав.), [б. N.] (17 листоп.);
1958, [б. N.] (30 берез.);
1959, [б. N.] (8 січ.), [б. N.] (23 лип.);
1960, [б. N.] (14 лют.) – [б. N.] (8 груд.) [6 вип.].
3844. Літературна сторінка [у газ. «Радянський Ніжин»] [Текст]. – Ніжин, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (17 черв.);
1957, [б. N.] (17 лют.), [б. N.] (12 трав.);
1958, [б. N.] (20 квіт.) – [б. N.] (12 груд.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (8 берез.) – [б. N.] (10 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (9 квіт.) – [б. N.] (10 груд.) [8 груд.].
3845. Літературна сторінка [у газ. «Радянський патріот»] [Текст]. – Віньківці,
1959.
1959, [б. N.] (22 берез.).
3846. Літературна сторінка [у газ. «Радянський патріот»] [Текст]. – Немирів,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (5 квіт.);
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (27 груд.) [7 вип.].
3847. Літературна сторінка [у газ. «Радянський патріот»] [Текст]. – НовоградВолинський, 1957–1960.
1957, [б. N.] (30 черв.);
1958, [б. N.] (17 серп.);
1959, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (13 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [4 вип.].
3848. Літературна сторінка [у газ. «Радянський патріот»] [Текст]. – П’ятихатки,
1956–1960.
1956, [б. N.] (21 жовт.), [б. N.] (21 груд.);
1957, [б. N.] (10 лют.) – [б. N.] (13 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (24 серп.);
1959, [б. N.] (22 берез.), [б. N.] (25 жовт.);
1960, [б. N.] (23 квіт.).
3849. Літературна сторінка [у газ. «Радянський поліграфіст»] [Текст]. – Львів,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (6 листоп.), [б. N.] (30 груд.);
1960, [б. N.] (30 груд.).
3850. Літературна сторінка [у газ. «Радянський прапор»] [Текст]. – Бар, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (21 лип.);
1958, [б. N.] (21 лют.);
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1959, [б. N.] (30 серп.), [б. N.] (4 листоп.);
1960, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (17 груд.).
3851. Літературна сторінка [у газ. «Радянський прапор»] [Текст]. – Конотоп,
1956–1960.
1956, [б. N.] (11 листоп.);
1957, [б. N.] (16 черв.), [б. N.] (5 груд.);
1958, [б. N.] (16 берез.) – [б. N.] (29 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (6 верес.);
1960, [б. N.] (8 берез.) – [б. N.] (22 жовт.) [5 вип.].
3852. Літературна сторінка [у газ. «Радянський прапор»] [Текст]. – Народичі,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (1 листоп.);
1960, [б. N.] (26 трав.) – [б. N.] (6 жовт.) [3 вип.].
3853. Літературна сторінка [у газ. «Радянський прапор»] [Текст]. – Рава-Руська,
1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (19 серп.);
1958, [б. N.] (12 жовт.), [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (25 лют.), [б. N.] (5 квіт.);
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [3 вип.].
3854. Літературна сторінка [у газ. «Радянський селянин»] [Текст]. – Березне,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (17 трав.);
1960, [б. N.] (26 листоп.), [б. N.] (24 груд.).
3855. Літературна сторінка [у газ. «Радянський селянин»] [Текст]. – Дрогобич,
1956–1959.
1956, [б. N.] (27 трав.), [б. N.] (18 листоп.);
1957, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (27 груд.);
1958, [б. N.] (26 лют.) – [б. N.] (15 серп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (5 черв.) – [б. N.] (11 жовт.) [3 вип.].
3856. Літературна сторінка [у газ. «Радянський селянин»] [Текст]. – Турійськ,
1960.
1960, [б. N.] (14 черв.) – [б. N.] (24 груд.) [6 вип.].
3857. Літературна сторінка [у газ. «Радянський степ»] [Текст]. – Мелітополь,
1956 – 1960.
1956, [б. N.] (23 берез.);
1957, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (27 груд.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (16 берез.) – [б. N.] (20 лип.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (5 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (5 листоп.) [8 вип.].
3858. Літературна сторінка [у газ. «Радянський студент»] [Текст]. – Кам’янецьПодільський, 1958–1960.
1958, [б. N.] (31 груд.);
1959, [б. N.] (31 берез.), [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (30 квіт.), [б. N.] (7 листоп.).
3859. Літературна сторінка [у газ. «Радянський студент»] [Текст]. – Кіровоград,
1958–1960.
1958, [б. N.] (15 листоп.);
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1959, [б. N.] (5 трав.);
1960, [б. N.] (7 листоп.).
3860. Літературна сторінка [у газ. «Радянський студент»] [Текст]. – Ужгород,
1956, 1957, 1960.
1956, [б. N.] (17 берез.) – [б. N.] (20 листоп.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (31 січ.);
1960, [б. N.] (10 лют.) – [б. N.] (5 жовт.) [3 вип.].
3861. Літературна сторінка [у газ. «Радянський студент»] [Текст]. – Чернівці,
1956–1960.
1956, [б. N.] (7 листоп.);
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (1 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (22 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.].
3862. Літературна сторінка [у газ. «Радянський шлях»] [Текст]. – Бердичів, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (24 берез.), [б. N.] (16 черв.);
1959, [б. N.] (22 лип.);
1960, [б. N.] (19 листоп.).
3863. Літературна сторінка [у газ. «Радянський шлях»] [Текст]. – Жидачів, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (30 груд.) [7 вип.];
1957, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (30 черв.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (3 лип.), [б. N.] (9 верес.);
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [3 вип.].
3864. Літературна сторінка [у газ. «Радянський шлях»] [Текст]. – Сарни, 1956–
1958, 1960.
1956, [б. N.] (1 січ.);
1957, [б. N.] (1 січ.);
1958, [б. N.] (1 трав.);
1960, [б. N.] (10 верес.), [б. N.] (3 груд.).
3865. Літературна сторінка [у газ. «Рівнянська комуна»] [Текст]. – Рівне, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (22 серп.);
1958, [б. N.] (13 лип.) – [б. N.] (17 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [18 вип.].
3866. Літературна сторінка [у газ. «Рідне слово»] [Текст]. – Кельменці, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (1 січ.);
1958, [б. N.] (16 листоп.), [б. N.] (28 груд.);
1959, [б. N.] (12 груд.);
1960, [б. N.] (3 верес.).
3867. Літературна сторінка [у газ. «Робітник Кременчуччини»] [Текст]. –
Кременчук, 1956–1959.
1956, [б. N.] (15 серп.), [б. N.] (2 груд.);
1957, [б. N.] (24 берез.), [б. N.] (31 лип.);
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1958, [б. N.] (22 серп.), [б. N.] (12 жовт.);
1959, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (18 жовт.) [5 вип.].
3868. Літературна сторінка [у газ. «Робітнича трибуна»] [Текст]. – Київ, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (16 квіт.), [б. N.] (1 жовт.);
1959, [б. N.] (20 трав.).
3869. Літературна сторінка [у газ. «Розгорнутим фронтом»] [Текст]. – Козелець,
1958–1960.
1958, [б. N.] (6 квіт.), [б. N.] (4 трав.);
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (4 жовт.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.].
3870. Літературна сторінка [у газ. «Серп і молот»] [Текст]. – Золочів, 1959.
1959, [б. N.] (15 лют.), [б. N.] (19 квіт.).
3871. Літературна сторінка [у газ. «Сигнал»] [Текст]. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (4 груд.);
1958, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (29 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (26 груд.) [4 вип.].
3872. Літературна сторінка [у газ. «Січнівець»] [Текст]. – Одеса, 1959.
1959, [б. N.] (10 лип.), [б. N.] (31 груд.).
3873. Літературна сторінка [у газ. «Слово правди»] [Текст]. – Новоселиця, 1957–
1959.
1957, [б. N.] (27 жовт.);
1958, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (14 груд.) [10 вип.];
1959, [б. N.] (30 жовт.).
3874. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична Глобщина»] [Текст]. –
Глобине, 1956–1960.
1956, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (14 жовт.);
1957, [б. N.] (18 серп.), [б. N.] (7 листоп.);
1958, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (29 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (5 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [6 вип.].
3875. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична Градижчина»] [Текст]. –
Градизьк, 1958–1960.
1958, [б. N.] (6 квіт.), [б. N.] (8 черв.);
1959, [б. N.] (31 трав.) – [б. N.] (19 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (5 лип.) [3 вип.].
3876. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична Драбівщина»] [Текст]. – Драбів,

1957.
1957, [б. N.] (8 верес.).
3877. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична перебудова»] [Текст]. – Сокаль,

1956.
1956, [б. N.] (2 верес.) – [б. N.] (7 листоп.) [3 вип.].
3878. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична перемога»] [Текст]. –
Арбузинка, 1958–1960.
1958, [б. N.] (28 груд.);
1959, [б. N.] (8 лют.);
1960, [б. N.] (27 лют.), [б. N.] (31 берез.).
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3879. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична перемога»] [Текст]. – Куйбишеве,

1958.
1958, [б. N.] (14 лют.).
3880. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична перемога»] [Текст]. –
Радомишль, 1958–1960.
1958, [б. N.] (6 квіт.), [б. N.] (18 трав.);
1959, [б. N.] (29 груд.);
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (27 груд.) [13 вип.].
3881. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична перемога»] [Текст]. – Соснове,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (16 верес.) – [б. N.] (22 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (13 груд.) [6 вип.].
3882. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична праця»] [Текст]. – Вільшана,
1957, 1959.
1957, [б. N.] (14 квіт.);
1959, [б. N.] (6 верес.).
3883. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична праця»] [Текст]. – Котельва,
1957–1960.
1957, [б. N.] (15 верес.);
1958, [б. N.] (22 січ.) – [б. N.] (21 верес.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (29 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (29 жовт.) [5 вип.].
3884. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична праця»] [Текст]. – Рахів, 1957,
1959.
1957, [б. N.] (14 груд.), [б. N.] (15 груд.);
1959, [б. N.] (12 лип.).
3885. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична Срібнянщина»] [Текст]. –
Срібне, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (16 берез.) – [б. N.] (28 верес.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (12 квіт.).
3886. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична Харківщина»] [Текст]. – Харків,

1956, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (8 січ.), [б. N.] (16 груд.);
1959, [б. N.] (4 жовт.), [б. N.] (18 жовт.);
1960, [б. N.] (28 лют.) – [б. N.] (18 верес.) [4 вип.].
3887. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістична Хорольщина»] [Текст]. –
Хорол, 1956–1959.
1956, [б. N.] (11 берез.) – [б. N.] (14 жовт.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (24 лют.), (11 жовт.);
1958, [б. N.] (19 січ.), [б. N.] (28 верес.);
1959, [б. N.] (19 лип.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.].
3888. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне життя»] [Текст]. – Ізюм, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (23 листоп.);
1960, [б. N.] (21 квіт.).
3889. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне життя»] [Текст]. – Лебедин,
1956–1959.
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1956, [б. N.] (19 серп.) – [б. N.] (30 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (20 берез.);
1958, [б. N.] (13 квіт.) – [б. N.] (23 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (17 квіт.) – [б. N.] (22 листоп.) [5 вип.].
3890. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне життя»] [Текст]. – Понорниця,
1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (7 листоп.);
1959, [б. N.] (7 листоп.);
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (28 трав.) [4 вип.].
3891. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне життя»] [Текст]. – Сватове,
1956–1958, 1960.
1956, [б. N.] (12 серп.);
1957, [б. N.] (13 жовт.), [б. N.] (6 груд.);
1958, [б. N.] (11 квіт.);
1960, [б. N.] (3 берез.).
3892. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне село»] [Текст]. – Володарка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (14 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (24 трав.) – [б. N.] (15 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (4 черв.) [3 вип.].
3893. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне село»] [Текст]. – Ізяслав, 1958–

1960.
1958, [б. N.] (29 черв.) – [б. N.] (30 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (4 січ.) – [б. N.] (23 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (31 груд.) [4 вип.].
3894. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне село»] [Текст]. – Кишеньки,
1956–1960.
1956, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (16 груд.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (17 берез.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (5 лип.);
1959, [б. N.] (1 січ.);
1960, [б. N.] (24 верес.).
3895. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне село»] [Текст]. – Мала Дівиця,
1958–1960.
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (21 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (29 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (11 марта) – [б. N.] (29 груд.) [7 вип.].
3896. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичне село»] [Текст]. – Ружин, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (20 лип.) – [б. N.] (2 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (10 черв.), [б. N.] (19 груд.);
1960, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (17 груд.) [6 вип.].
3897. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичний наступ»] [Текст]. – Іваниця,
1958.
1958, [б. N.] (30 жовт.).
3898. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичний степ»] [Текст]. – Якимівка,
1958, 1960.
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1958, [б. N.] (31 січ.), [б. N.] (1 трав.);
1960, [б. N.] (27 лют.).
3899. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичний шлях»] [Текст]. – Бершадь,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (31 січ.), [б. N.] (6 лип.);
1960, [б. N.] (14 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [4 вип.].
3900. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичний шлях»] [Текст]. – Мостиська,
1958–1960.
1958, [б. N.] (7 листоп.), [б. N.] (5 груд.);
1959, [б. N.] (8 берез.), [б. N.] (17 листоп.);
1960, [б. N.] (7 квіт.), [б. N.] (22 верес.).
3901. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичний шлях»] [Текст]. – Холми, 1959,

1960.
1959, [б. N.] (7 черв.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (8 груд.) [3 вип.].
3902. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичним шляхом»] [Текст]. – Покровське,

1960.
1960, [б. N.] (26 квіт.), [б. N.] (28 трав.).
3903. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичним шляхом»] [Текст]. – Снігурівка,

1957–1960.
1957, [б. N.] (24 квіт.) – [б. N.] (17 листоп.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (23 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (5 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [9 вип.].
3904. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичні лани»] [Текст]. – Близнюки,
1959.
1959, [б. N.] (21 черв.).
3905. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичні лани»] [Текст]. – Сміле, 1958.
1958, [б. N.] (16 січ.), [б. N.] (26 жовт.).
3906. Літературна сторінка [у газ. «Соціалістичні лани»] [Текст]. – Тальне, 1959.
1959, [б. N.] (18 берез.).
3907. Літературна сторінка [у газ. «Сталінець»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956.
1956, [б. N.] (13 трав.).
3908. Літературна сторінка [у газ. «Сталінська магістраль»] [Текст]. –
Дніпропетровськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (22 лип.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (21 лют.) – [б. N.] (3 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (13 груд.) [7 вип.].
3909. Літературна сторінка [у газ. «Сталінська перемога»] [Текст]. – Знам’янка,
1956.
1956, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (17 черв.) [5 вип.].
3910. Літературна сторінка [у газ. «Сталінська правда»] [Текст]. – Снятин, 1956.
1956, [б. N.] (20 січ.).
3911. Літературна сторінка [у газ. «Сталінський клич»] [Текст]. – Кам’янецьПодільський, 1956.
1956, [б. N.] (14 жовт.).
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3912. Літературна сторінка [у газ. «Сталінський прапор»] [Текст]. – Городенка,
1956.
1956, [б. N.] (20 трав.).
3913. Літературна сторінка [у газ. «Сталінський прапор»] [Текст]. – Меджибіж,
1956.
1956, [б. N.] (14 жовт.).
3914. Літературна сторінка [у газ. «Сталінський прапор»] [Текст]. – Олександрія,

1956.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (29 лип.) [7 вип.].
3915. Літературна сторінка [у газ. «Сталінський прапор»] [Текст]. – Стара
Вижівка, 1956.
1956, [б. N.] (15 трав.) – [б. N.] (1 лип.) [3 вип.].
3916. Літературна сторінка [у газ. «Сталінський шлях»] [Текст]. – Єлизаветградка,

1956.
1956, № (17 черв.).
3917. Літературна сторінка [у газ. «Сталінським шляхом»] [Текст]. – Кременець,
1956.
1956, [б. N.] (1 січ.).
3918. Літературна сторінка [у газ. «Сталінським шляхом»] [Текст]. – Сторожинець,

1956.
1956, [б. N.] (18 берез.).
3919. Літературна сторінка [у газ. «Степова комуна»] [Текст]. – Березівка, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (25 берез.);
1957, [б. N.] (11 серп.) – [б. N.] (17 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (3 січ.) – [б. N.] (26 листоп.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.].
3920. Літературна сторінка [у газ. «Студентська молодь»] [Текст]. – Житомир,
1959.
1959, [б. N.] (1 трав.).
3921. Літературна сторінка [у газ. «Текстильник»] [Текст]. – Луганськ, 1960.
1960, [б. N.] (8 берез.).
3922. Літературна сторінка [у газ. «Темп»] [Текст]. – Харків, 1956–1960.
1956, [б. N.] (30 верес.), [б. N.] (24 листоп.);
1957, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (23 листоп.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (27 груд.);
1959, [б. N.] (25 квіт.), [б. N.] (5 груд.);
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (8 жовт.) [7 вип.].
3923. Літературна сторінка [у газ. «Трибуна новатора»] [Текст]. – Понінка, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (15 берез.), [б. N.] (30 квіт.);
1959, [б. N.] (27 січ.).
3924. Літературна сторінка [у газ. «Трибуна студента»] [Текст]. – Одеса, 1959.
1959, [б. N.] (19 листоп.).
3925. Літературна сторінка [у газ. «Ударний труд»] [Текст]. – Лосинівка, 1957.
1957, [б. N.] (7 листоп.), [б. N.] (25 груд.).
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3926. Літературна сторінка [у газ. «Ударник Устимівщини»] [Текст]. – Устимівка,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (21 черв.);
1960, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (1 трав.).
3927. Літературна сторінка [у газ. «Уманська зоря»] [Текст]. – Умань, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (14 квіт.) – [б. N.] (23 черв.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (14 верес.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (1 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (26 листоп.) [4 вип.].
3928. Літературна сторінка [у газ. «Усть-Чорнянський лісозаготівельник»] [Текст]. –

Усть-Чорна, 1959.
1959, [б. N.] (21 берез.).
3929. Літературна сторінка [у газ. «Фрунзевець»] [Текст]. – Суми, 1960.
1960, [б. N.] (22 черв.), [б. N.] (22 жовт.).
3930. Літературна сторінка [у газ. «Фрунзівець»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1959.
1959, [б. N.] (14 трав.), [б. N.] (16 лип.).
3931. Літературна сторінка [у газ. «Харківський електротранспорт»] [Текст]. –
Харків, 1956, 1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (29 листоп.);
1957, [б. N.] (5 груд.);
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (13 серп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 лип.), [б. N.] (11 листоп.).
3932. Літературна сторінка [у газ. «Харківський університет»] [Текст]. – Харків,
1957–1960.
1957, [б. N.] (29 черв.);
1958, [б. N.] (12 квіт.), [б. N.] (22 груд.);
1959, [б. N.] (7 берез.), [б. N.] (30 квіт.);
1960, [б. N.] (1 верес.), [б. N.] (5 листоп.).
3933. Літературна сторінка [у газ. «Херсонський машинобудівник»] [Текст]. –
Херсон, 1957, 1959.
1957, [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (13 черв.).
3934. Літературна сторінка [у газ. «Хмільницька зоря»] [Текст]. – Хмільник,
1958–1960.
1958, [б. N.] (19 січ.), [б. N.] (16 берез.);
1959, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (14 черв.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.).
3935. Літературна сторінка [у газ. «Червона долина» [Текст]. – Долина, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (14 груд.);
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (26 трав.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (16 листоп.);
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (19 листоп.) [6 вип.].
3936. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Зарічне, 1960.
1960, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (1 груд.) [5 вип.].
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3937. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Збараж, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (18 трав.);
1959, [б. N.] (14 жовт.).
3938. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Калуш, 1956, 1958–

1960.
1956, [б. N.] (5 лют.) – [б. N.] (23 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (26 берез.);
1959, [б. N.] (4 січ.) – [б. N.] (12 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (11 черв.) [3 вип.].
3939. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Любешів, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (30 серп.);
1960, [б. N.] (28 трав.).
3940. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Миронівка, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (18 серп.);
1959, [б. N.] (14 черв.);
1960, [б. N.] (25 черв.).
3941. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Старокостянтинів,

1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (14 квіт.), [б. N.] (11 серп.);
1958, [б. N.] (2 берез.), [б. N.] (25 трав.);
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (22 груд.) [6 вип.].
3942. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Турка, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (29 груд.);
1960, [б. N.] (30 лип.).
3943. Літературна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Яришів, 1956, 1957.

1956, [б. N.] (16 верес.);
1957, [б. N.] (12 груд.).
3944. Літературна сторінка [у газ. «Червона зоря»] [Текст]. – Карлівка, 1956–
1958.
1956, [б. N.] (7 верес.);
1957, [б. N.] (17 лют.) – [б. N.] (15 груд.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (5 жовт.), [б. N.] (1 черв.).
3945. Літературна сторінка [у газ. «Червона зоря»] [Текст]. – Міжгір’я, 1960.
1960, [б. N.] (24 трав.), [б. N.] (17 листоп.).
3946. Літературна сторінка [у газ. «Червона зоря»] [Текст]. – Новий Яричів, 1959,

1960.
1959, [б. N.] (9 серп.), [б. N.] (3 листоп.);
1960, [б. N.] (9 січ.), [б. N.] (5 берез.).
3947. Літературна сторінка [у газ. «Червона зоря»] [Текст]. – Петриківка, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (19 груд.);
1959, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (31 трав.);
1960, [б. N.] (7 трав.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
3948. Літературна сторінка [у газ. «Червона зоря»] [Текст]. – Червоне, 1958–
1960.
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1958, [б. N.] (26 жовт.);
1959, [б. N.] (15 лют.);
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (24 груд.) [3 вип.].
3949. Літературна сторінка [у газ. «Червона Лубенщина»] [Текст]. – Лубни,
1956–1960.
1956, [б. N.] (1 лип.) – [б. N.] (14 листоп.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (15 верес.), [б. N.] (24 листоп.);
1958, [б. N.] (28 берез.) – [б. N.] (16 листоп.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (5 листоп.) [6 вип.].
3950. Літературна сторінка [у газ. «Червона трибуна»] [Текст]. – Миргород,
1956–1960.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (21 жовт.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (14 квіт.) – [б. N.] (20 жовт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (19 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (29 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [5 вип.].
3951. Літературна сторінка [у газ. «Червона трибуна»] [Текст]. – Тячів, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (17 черв.);
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (17 серп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 листоп.), [б. N.] (26 груд.);
1960, [б. N.] (16 квіт.) – [б. N.] (18 черв.) [3 вип.].
3952. Літературна сторінка [у газ. «Червоне Запоріжжя»] [Текст]. – Запоріжжя,
1956.
1956, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (9 груд.) [6 вип.].
3953. Літературна сторінка [у газ. «Червоне Придніпров’я»] [Текст]. – Любеч,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (8 лют.), [б. N.] (26 лип.);
1960, [б. N.] (14 лип.).
3954. Літературна сторінка [у газ. «Червоне село»] [Текст]. – Колки, 1960.
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (3 груд.) [9 вип.].
3955. Літературна сторінка [у газ. «Червоний гірник»] [Текст]. – Кривий Ріг,
1956–1960.
1956, [б. N.] (19 трав.) – [б. N.] (13 груд.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (17 лют.), [б. N.] (21 лип.);
1958, [б. N.] (9 серп.) – [б. N.] (28 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (31 трав.), [б. N.] (21 жовт.);
1960, [б. N.] (18 верес.), [б. N.] (14 груд.).
3956. Літературна сторінка [у газ. «Червоний Жовтень»] [Текст]. – Горохів, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (22 трав.), [б. N.] (1 черв.);
1960, [б. N.](12 берез.) – [б. N.] (5 листоп.) [6 вип.].
3957. Літературна сторінка [у газ. «Червоний жовтень»] [Текст]. – Бурштин,
1958–1960.
1958, [б. N.] (5 жовт.);
1959, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (25 жовт.) [5 вип.];
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1960, [б. N.] (14 трав.), [б. N.] (11 черв.).
3958. Літературна сторінка [у газ. «Червоний Жовтень»] [Текст]. – Лисянка,
1960.
1960, [б. N.] (12 трав.) – [б. N.] (4 верес.) [4 вип.].
3959. Літературна сторінка [у газ. «Червоний колективіст»] [Текст]. – Ставище,
1960.
1960, [б. N.] (9 квіт.).
3960. Літературна сторінка [у газ. «Червоний лан»] [Текст]. – Лихівка, 1956–
1958.
1956, [б. N.] (16 листоп.);
1957, [б. N.] (28 серп.), [б. N.] (13 листоп.);
1958, [б. N.] (6 квіт.).
3961. Літературна сторінка [у газ. «Червоний Перекоп»] [Текст]. – Каланчак,
1960.
1960, [б. N.] (18 черв.) – [б. N.] (1 жовт.) [5 вип.].
3962. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Берегове,
1956–1960.
1956, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (2 верес.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (18 серп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (28 груд.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (29 груд.) [4 вип.].
3963. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Білолуцьк,
1960.
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (29 груд.) [3 вип.].
3964. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Верхній
Рогачик, 1958–1960.
1958, [б. N.] (23 берез.);
1959, [б. N.] (15 груд.);
1960, [б. N.](11 черв.) – [б. N.] (10 листоп.) [3 вип.].
3965. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – ВолодимирВолинський, 1957–1960.
1957, [б. N.] (24 лют.) – [б. N.] (22 груд.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (16 лют.);
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (30 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (18 лют.) – [б. N.] (19 листоп.) [4 вип.].
3966. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Казанка, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (12 квіт.), [б. N.] (25 жовт.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (31 груд.) [5 вип.].
3967. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Коломия, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (18 берез.), [б. N.] (26 серп.);
1958, [б. N.] (20 лип.);
1959, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (12 лип.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (3 верес.) – [б. N.] (24 груд.) [7 вип.].
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3968. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Комсомольське,

1960.
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] 27 груд.) [5 вип.].
3969. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Мала Виска,
1956, 1958, 1959.
1956, [б. N.] (8 берез.), [б. N.] (22 черв.);
1958, [б. N.] (16 лют.) – [б. N.] (31 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 трав.), [б. N.] (7 листоп.).
3970. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Миколаївка,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (10 трав.) – [б. N.] (22 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (3 верес.) [3 вип.].
3971. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Оринин, 1958.
1958, [б. N.] (24 груд.).
3972. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Перемишляни,
1958.
1958, [б. N.] (27 лип.).
3973. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Підволочиськ,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (14 берез.);
1960, [б. N.] (9 лют.), [б. N.] (10 листоп.).
3974. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Ржищів, 1959.
1959, [б. N.] (23 серп.), [б. N.] (18 жовт.).
3975. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Рівне, 1956,
1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (20 квіт.);
1957, [б. N.] (29 груд.);
1959, [б. N.] (12 верес.);
1960, [б. N.] (5 черв.) – [б. N.] (27 лип.) [6 вип.].
3976. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Самбір, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (11 трав.) – [б. N.] (19 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.).
3977. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Солоне, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (21 верес.), [б. N.] (19 жовт.);
1959, [б. N.] 20 верес.);
1960, [б. N.] (17 листоп.), [б. N.] (29 груд.).
3978. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Сосниця, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (29 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (8 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (15 листоп.) [4 вип.].
3979. Літературна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Харків, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (17 берез.) – [б. N.] (20 груд.) [17 вип.];
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (21 гуд.) [12 вип.];
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1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (13 верес.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (27 серп.) – [б. N.] (3 груд.) [5 вип.].
3980. Літературна сторінка [у газ. «Червоний промінь»] [Текст]. – Броди, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (14 січ.) – [б. N.] (29 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (8 серп.);
1959, [б. N.] (21 серп.), [б. N.] (4 жовт.);
1960, [б. N.] (5 січ.) – [б. N.] (1 листоп.) [3 вип.].
3981. Літературна сторінка [у газ. «Червоний промінь»] [Текст]. – Вашківці,
1960.
1960, [б. N.] (21 трав.) – [б. N.] (10 груд.) [6 вип.].
3982. Літературна сторінка [у газ. «Червоний промінь»] [Текст]. – Іванків, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (27 верес.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (8 жовт.) [6 вип.].
3983. Літературна сторінка [у газ. «Червоний промінь»] [Текст]. – Нижні Сірогози,

1956, 1958, 1960.
1956, [б. N.] (1 трав.);
1958, [б. N.] (25 квіт.);
1960, [б. N.] (11 серп.) – [б. N.] (24 груд.) [5 вип.].
3984. Літературна сторінка [у газ. «Червоний промінь»] [Текст]. – Оболонь,
1958–1960.
1958, [б. N.] (21 груд.);
1959, [б. N.] (16 серп.) – [б. N.] (22 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (2 серп.) [4 вип.].
3985. Літературна сторінка [у газ. «Червоний Скалат»] [Текст]. – Скалат, 1957,
1958, 1960.
1957, [б. N.] (3 листоп.);
1958, [б. N.] (31 серп.);
1960, [б. N.] (9 черв.), [б. N.] (19 лип.).
3986. Літературна сторінка [у газ. «Червоний степ»] [Текст]. – Велика Білозерка,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (26 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (28 трав.), [б. N.] (24 листоп.).
3987. Літературна сторінка [у газ. «Червоний стяг»] [Текст]. – Сміла, 1958–1960.
1958, [б. N.] (23 лют.);
1959, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (31 берез.) – [б. N.] (22 жовт.) [4 вип.].
3988. Літературна сторінка [у газ. «Червоний шлях»] [Текст]. – Бобринець, 1958–

1960.
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (27 лип.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (9 верес.);
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (17 груд.) [3 вип.].
3989. Літературна сторінка [у газ. «Червоні Бережани»] [Текст]. – Бережани,
1957–1960.
1957, [б. N.] (24 квіт.);
1958, [б. N.] (21 верес.);
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1959, [б. N.] (11 берез.) – [б. N.] (25 жовт.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (18 лют.), [б. N.] (9 квіт.).
3990. Літературна сторінка [у газ. «Черкаська правда»] [Текст]. – Черкаси, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (15 серп.), [б. N.] (17 груд.);
1960, [б. N.] (3 лип.) – [б. N.] (17 серп.) [3 вип.].
3991. Літературна сторінка [у газ. «Чорноморська зірка»] [Текст]. – Очаків,
1960.
1960, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (4 груд.) [7 вип.].
3992. Літературна сторінка [у газ. «Шахтар Волині»] [Текст]. – Нововолинськ,
1960.
1960, [б. N.] (5 серп.).
3993. Літературна сторінка [у газ. «Шахтар Марганця»] [Текст]. – Марганець,
1956–1960.
1956, [б. N.] (17 черв.) – [б. N.] (2 груд.) [4 вип.];
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (6 жовт.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (20 квіт.) – [б. N.] (5 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (6 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (11 черв.) – [б. N.] (30 лип.) [4 вип.].
3994. Літературна сторінка [у газ. «Шахтарка»] [Текст]. – Харків, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (19 черв.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (9 груд.) [6 вип.].
3995. Літературна сторінка [у газ. «Шахтарська слава»] [Текст]. – Кадіївка, 1960.
1960, [б. N.] (1 трав.).
3996. Літературна сторінка [у газ. «Шахтобудівник»] [Текст]. – Сокаль, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (17 листоп.);
1957, [б. N.] (14 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (1 трав.) – [б. N.] (7 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (24 січ.) – [б. N.] (29 серп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (22 квіт.).
3997. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Велика
Олександрівка, 1960.
1960, [б. N.] (11 черв.), [б. N.] (16 серп.).
3998. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Витязівка,
1959.
1959, [б. N.] (30 серп.), [б. N.] (7 листоп.).
3999. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Вінниця,
1956–1960.
1956, [б. N.] (16 груд.);
1957, [б. N.] (14 лип.);
1958, [б. N.] (26 жовт.);
1959, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (7 серп.);
1960, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (25 жовт.) [3 вип.].
4000. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Іванівка,
1960.
1960, [б. N.] (22 жовт.).
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4001. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Київ, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (29 лип.), [б. N.] (4 листоп.);
1957, [б. N.] (14 квіт.) – [б. N.] (18 груд.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (26 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (22 листоп.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (24 груд.) [4 вип.].
4002. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Новопокровка,

1957, 1959, 1960.
1957, [б. N.] (10 лют.);
1959, [б. N.] (13 берез.), [б. N.] (26 квіт.);
1960, [б. N.] (4 груд.).
4003. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Ольгинка,
1957–1959.
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (23 черв.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (28 верес.), [б. N.] (17 груд.);
1959, [б. N.] (15 берез.), [б. N.] (17 трав.).
4004. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до комунізму»] [Текст]. – Херсон, 1956–

1960.
1956, [б. N.] (23 груд.);
1957, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (13 листоп.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (14 лют.) – [б. N.] (15 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (10 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (17 верес.) [12 вип.].
4005. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до перемоги»] [Текст]. – Буданів, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (15 верес.);
1958, [б. N.] (18 трав.).
4006. Літературна сторінка [у газ. «Шлях до перемоги»] [Текст]. – Добропілля,
1958.
1958, [б. N.] (23 листоп.).
4007. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Жовтня»] [Текст]. – Стара Вижівка,
1956, 1957, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (2 груд.), [б. N.] (23 груд.);
1957, [б. N.] (24 берез.), [б. N.] (26 трав.);
1959, [б. N.] (7 черв.) – [б. N.] (27 верес.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (17 верес.) [4 вип.].
4008. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Жовтня»] [Текст]. – Шепетівка, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (28 груд.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (29 груд.).
4009. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Батурин, 1957.
1957, [б. N.] (28 листоп.).
4010. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Березань, 1958–1960.

1958, [б. N.] (27 квіт.), [б. N.] (24 серп.);
1959, [б. N.] (18 жовт.);
1960, [б. N.] (27 лют.).
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4011. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Брацлав, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (27 верес.), [б. N.] (18 жовт.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (22 жовт.) [7 вип.].
4012. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Кіровоград, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (30 берез.);
1960, [б. N.] (6 лют.).
4013. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Корець, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (24 трав.), [б. N.] (12 лип.);
1960, [б. N.] (6 лют.), [б. N.] (24 верес.).
4014. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Олевськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (18 трав.) – [б. N.] (12 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (23 серп.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (29 жовт.) [8 вип.].
4015. Літературна сторінка [у газ. «Шлях Ілліча»] [Текст]. – Шахтарськ, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (13 листоп.);
1959, [б. N.] (22 жовт.);
1960, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (21 жовт.) [3 вип.].
4016. Літературна сторінка [у газ. «Шлях колгоспника»] [Текст]. – Богуслав,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (20 верес.);
1960, [б. N.] (20 лют.) – [б. N.] (24 верес.) [3 вип.].
4017. Літературна сторінка [у газ. «Шлях колгоспника»] [Текст]. –
Монастирище, 1958–1960.
1958, [б. N.] (20 квіт.);
1959, [б. N.] (25 жовт.), [б. N.] (26 груд.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (16 серп.) [3 вип.].
4018. Літературна сторінка [у газ. «Шлях колгоспника»] [Текст]. – НовгородСіверський, 1956–1959.
1956, [б. N.] (26 лют.), [б. N.] (3 квіт.);
1957, [б. N.] (31 берез.);
1958, [б. N.] (23 берез.);
1959, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (11 жовт.) [6 вип.].
4019. Літературна сторінка [у газ. «Шлях колективіста»] [Текст]. – Шпола, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (15 берез.) – [б. N.] (26 лип.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (25 лют.) – [б. N.] (24 верес.) [8 вип.].
4020. Літературна сторінка [у газ. «Шлях комуни»] [Текст]. – Гайворон, 1956–
1958, 1960.
1956, [б. N.] (31 жовт.);
1957, [б. N.] (29 верес.);
1958, [б. N.] (1 січ.), [б. N.] (14 груд.);
1960, [б. N.] (2 лют.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
4021. Літературна сторінка [у газ. «Шлях соціалізму»] [Текст]. – Бердичів, 1959.
1959, [б. N.] (6 верес.).
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4022. Літературна сторінка [у газ. «Шлях соціалізму»] [Текст]. – Ямпіль, 1957–
1959.
1957, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (19 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (2 берез.) – [б. N.] (24 серп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (15 берез.).
4023. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Ілліча»] [Текст]. – Заложці, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (19 квіт.) – [б. N.] (29 листоп.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (28 трав.) – [б. N.] (22 жовт.) [5 вип.].
4024. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом комунізму»] [Текст]. – Великі
Дедеркали, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (13 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (3 черв.).
4025. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом комунізму»] [Текст]. – Томашпіль,
1958–1960.
1958, [б. N.] (11 черв.), [б. N.] (24 серп.);
1959, [б. N.] (8 лют.);
1960, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (7 листоп.) [3 вип.].
4026. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом комунізму»] [Текст]. – Узин, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (14 груд.);
1959, [б. N.] (7 черв.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (19 трав.).
4027. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Леніна»] [Текст]. – Врадіївка, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (9 берез.) – [б. N.] (15 черв.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (29 берез.) – [б. N.] (19 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (18 черв.) [3 вип.].
4028. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Леніна»] [Текст]. – Крижопіль, 1958–

1960.
1958, [б. N.] (25 трав.);
1959, [б. N.] (4 січ.) – [б. N.] (25 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (27 серп.), [б. N.] (24 груд.).
4029. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Леніна»] [Текст]. – Лисець, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (24 квіт.), [б. N.] (16 листоп.);
1959, [б. N.] (26 квіт.), [б. N.] (22 листоп.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
4030. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Леніна»] [Текст]. – Магдалинівка,
1958–1959.
1958, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (12 жовт.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (15 лют.), [б. N.] (12 лип.).
4031. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Леніна»] [Текст]. – Ульяновка, 1957,

1958, 1960.
1957, [б. N.] (27 трав.);
1958, [б. N.] (14 груд.);
1960, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (10 груд.) [6 вип.].
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4032. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Леніна»] [Текст]. – Ярмолинці, 1956–

1958, 1960.
1956, [б. N.] (22 лип.), [б. N.] (13 верес.);
1957, [б. N.] (6 черв.);
1958, [б. N.] (25 квіт.);
1960, [б. N.] (30 черв.) – [б. N.] (29 груд.) [5 вип.].
4033. Літературна сторінка [у газ. «Шляхом Сталіна»] [Текст]. – Михайлівка,
1956.
1956, [б. N.] (2 верес.).
4034. Літературна сторінка [у газ. «Щорська правда»] [Текст]. – Щорс, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (25 трав.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (15 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (2 серп.) – [б. N.] (1 груд.) [3 вип.].
4035. Літературна сторінка [у газ. «Юний піонер»] [Текст]. – Одеса, 1957.
1957, [б. N.] (31 груд.).
4036. Літературний додаток [у газ. «Радянський студент»] [Текст]. – Львів, 1956–
1959.
Назва: 1956 [б. N.] (1 січ.) – 1957 [б. N.] (25 груд.) Літературна сторінка.
1956, [б. N.] (1 січ.);
1957, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (25 груд.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (31 груд.);
1959, [б. N.] (11 лют.) – [б. N.] (6 листоп.) [5 вип.].
4037. Лохвицький комсомолець [у газ. «Зоря»] [Текст] : комсомольськомолодіжна сторінка. – Лохвиця, 1958–1960.
1958, [б. N.] (29 черв.) – [б. N.] (31 серп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (7 січ.);
1960, [б. N.] (12 січ.), [б. N.] (2 квіт.).
Луганская правда. – Ворошиловград див. № 4039.
4038. Луганская правда [Текст] : выезд. ред. на весен. севе в Старобел. р-не. –
Луганск, 1958.
1958, № 2 (21 апр.) – 9 (30 апр.).
4039. Луганская правда [Текст] : орган Луган. обкома, горкома Коммунист.
партии Украины и облсовета депутатов трудящихся. – Луганск, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (11457) (1 янв.) – 1958 № 46 (11984) (5 марта)
Ворошиловградская правда. – Підзаг.: 1956 № 1 – 1958 № 46 орган Ворошиловград.
обкома, горкома Коммунист. партии Украины и обл. Совета депутатов трудящихся. –
Місце вид.: 1956 № 1 – 1958 № 46 Ворошиловград.
1956, № 1–255 (11681) (30 дек.);
1957, № 1 (11678) (1 янв.) – 257 (11938) (31 дек.);
1958, № 1 (11939) (1 янв.) – 255 (12193) (31 дек.);
1959, № 1 (12194) (1 янв.) – 255 (12448) (30 дек.);
1960, № 1 (12449) (1 янв.) – 118, 120–141, 143–182, 184–256 (12704) (30 дек.). Дод.:
1958 Луганская правда : выезд. ред. див. № 4038; 1960 Литературная
страница див. № 3200; 1960 Луганская правда = Прапор перемоги : выезд. ред. див.
4040; 1960 Луганская правда = Прапор перемоги : спец. вып. див. № 4041,
4042.
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4040. Луганская правда = Прапор перемоги [Текст] : выезд. ред. на стр-ве
«Луганской-комсомольской» домен. печи № 5 з-да им. Ворошилова : орган Луган.
обкома, горкома Коммунист. партии Украины и обл. Совета депутатов трудящихся. –
Луганск, 1960.
1960, № 8 (25 июня), 16–18, 20, 21, 22, 26, 29 (29 июля).
4041. Луганская правда = Прапор перемоги [Текст] : спец. вып. на
реконструкции домен. печи № 2 з-да им. Ворошилова : орган Луган. обкома, горкома
Коммунист. партии Украины и обл. Совета депутатов трудящихся. – Луганск, 1960.
1960, № 4 (28 нояб.) – 8, 10–15, 17, 20–22 (31 дек.).
4042. Луганская правда = Прапор перемоги [Текст] : спец. вып. на стр-ве
«Луганской-комсомольской» домен. печи № 5 з-да им. Ворошилова : орган Луган.
обкома, горкома Коммунист. партии Украины и обл. Совета депутатов трудящихся. –
Луганск, 1960.
1960, № 4 (7 сент.), 6, 7 (15 сент.).
4043. Лутугинский литейщик [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и
дирекции Лутугин. з-да прокатных валков. – Лутугино, 1958–1960.
1958, № 1 (26) (11 янв.) – 40, 42–50 (75) (20 дек.);
1959, № 1 (77) (3 янв.) – 31, 33–52 (128) (31 дек.);
1960, № 1 (129) (9 янв.) – 4, 6–10, 12, 13, 15–50 (179) (29 дек.).
Луч. – Красный Луч див. № 1201.
4044. Луч [Текст] : спец. вып. : орган Краснолуч. горкома Коммунист. партии
Украины и горсовета депутатов трудящихся. – Красный Луч, 1959.
1959, [б. N.] (15 марта).
4045. Львівсільмашівець [Текст] : орган партбюро, завкому та дирекції Львів.
з-ду «Львівсільмаш». – Львів, 1957–1960. – Виходить щосереди.
1957, № 1 (31 лип.) – 13, 16–23 (31 груд.);
1958, № 1 (24) (8 січ.) – 52 (75) (31 груд.);
1959, № 1 (76) (7 січ.) – 16, 18–37, 39–51 (126) (23 груд.);
1960, № 1 (128) (6 січ.) – 26, 28–52 (178) (30 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3633; 1960 Технічна сторінка
див. № 5530.
4046. Львівський електротранспорт [Текст] : орган партбюро, дирекції та
завкому ком. комсомолу ЛТТУ. – Львів, 1958–1960.
1958, № 1 (6 берез.) – 43 (25 груд.);
1959, № 1 (44) (1 січ.) – 35, 38–53 (96) (31 груд.);
1960, № 1 (97) (7 січ.) – 94, 96, 98–51 (147) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Технічна сторінка див. № 5531.
4047. Львівський енергетик [Текст] : орган парт. орг., будівкому комсомолу
адмін. буд.-монтаж. упр. Добротвірдресбуду. – Добротвір, 1960. – Газ. виходить раз
на тиждень.
1960, № 1 (1 берез.) – 29, 31–44 (31 груд.).
4048. Львівський залізничник [Текст] : орган упр. та Дорпрофсожу Львів.
залізниці. – Львів, 1957–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1957, № 40 (2159) (2 квіт.) – 154 (2273) (28 груд.);
1958, № 1 (2274) (1 січ.) – 154 (2427) (30 груд.);
1959, № 1 (2428) (1 січ.) – 57, 59, 61–94, 100–112, 115–149, 151–155 (2582) (29
груд.); 1960, № 2 (2584) (5 січ.) – 32, 34–79, 81–154-155 (2736-37) (31 груд.).
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Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3634.
Прим.: Паралельно виходить російською мовою див. № 4052. Українською мовою
газета виходить з № 40 від 2 квітня 1957 року.
4049. Львівський машинобудівник [Текст] : орган парткому, завкому та дирекції
автобус. з-ду. – Львів, 1956–1960.
1956, № 1 (107) (5 січ.) – 20, 22–44, 46–51–52 (157–158) (31 груд.);
1957, № 1 (159) (10 січ.) – 52 (210) (31 груд.);
1958, № 1 (211) (9 січ.) – 59, 61, 64–76, 79–91 (301) (24 груд.);
1959, № 1 (304) (7 січ.) – 12, 15–23, 25, 26, 28–32, 34-67, 69–84–1 (388) (31 груд.);
1960, № 2 (389) (9 січ.) – 21, 23–50, 53 (441) (31 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3635.
4050. Львовская правда [Текст] : листовка : орган Львов. обкома и горкома
Коммунист. партии Украины, обл. и горсоветов депутатов трудящихся. – Львов, 1960.
1960, [б. N.] (3 авг.).
4051. Львовская правда [Текст] : орган Львов. обкома и горкома Коммунист.
партии Украины, обл. и горсоветов депутатов трудящихся. – Львов, 1956–1960.
1956, № 1 (3024) (1 янв.) – 305 (3328) (30 дек.);
1957, № 1 (3329) (1 янв.) – 306 (3634) (31 дек.);
1958, № 1 (3635) (1 янв.) – 306 (3940) (31 дек.);
1959, № 1 (3941) (1 янв.) – 307 (4247) (31 дек.);
1960, № 1 (4248) (1 янв.) – 308 (4555) (31 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3202; 1960 Львовская правда : листовка
див. № 4050.
4052. Львовский железнодорожник [Текст] : орган упр. и Дорпрофсожа Львов.
дороги. – Львов, 1956–1960. – Газ. выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (1967) (3 янв.) – 153 (2119) (29 дек.);
1957, № 1 (2120) (1 янв.) – 154 (2273) (28 дек.);
1958, № 1 (2274) (1 янв.) – 99, 101-154 (2427) (30 дек.);
1959, № 1 (2428) (1 янв.) – 155 (2582) (29 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3203; 1959 Львовский
железнодорожник : спец. вып. на Львов. отделении див. № 4053.
Прим.: З 4 квітня 1957 р. паралельно виходить українською мовою див. № 4048.
4053. Львовский железнодорожник [Текст] : спец. вып. на Львов. отд-нии : орган
упр. и Дорпрофсожа Львов. дороги. – Львов, 1959.
1959, № 1 (23 дек.) – 4 (26 дек.).
4054. Макеевский рабочий [Текст] : орган Макеев. горкома КП Украины и
горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Макеевка, 1956–1960.
1956, № 1 (6138) (1 янв.) – 253, 255–259 (6396) (30 дек.);
1957, № 1 (6397) (1 янв.) – 73, 75–256 (6652) (31 дек.);
1958, № 1 (6653) (1 янв.) – 231–255 (6906) (30 дек.);
1959, № 1 (6907) (1 янв.) – 237, 239–257 (7162) (30 дек.);
1960, № 1 (7163) (1 янв.) – 302–257 (7419) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3204; 1956 Молодежная страница
див. № 4230.
4055. Макеевский строитель [Текст] : орган партийн. ком., постройкома
профсоюза и упр. треста «Макстрой» – Макеевка, 1956–1960.
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1956, № 41 (2186) (10 окт.) – 52 (2196) (30 дек.);
1957, № 1 (2198) (9 янв.) – 51 (2248) (25 дек.);
1958, № 1 (2250) (8 янв.) – 52 (2301) (31 дек.);
1959, № 1 (2302) (7 янв.) – 52 (2353) (31 дек.);
1960, № 1 (2354) (6 янв.) – 102 (2455) (31 дек.).
Дод.: 1957 Техническая страница див. № 5406; 1958 Макеевский строитель : спец.
вып. на стр-ве аглолент див. № 4056; 1959 Макеевский строитель : спец. вып. на стрве домны № 5 див. № 4057.
4056. Макеевский строитель [Текст] : спец. вып. на стр-ве аглолент : орган
партийн. ком., постройкома профсоюза и упр. треста «Макстрой». – Макеевка, 1958.
1958, № 1 (15 апр.), 2, 6, 12–14 (7 окт.).
4057. Макеевский строитель [Текст] : спец. вып. на стр-ве домны № 5 : орган
партийн. ком., постройкома профсоюза и упр. треста «Макстрой». – Макеевка, 1959.
1959, № 7 (31 мая), 9–11, 13 (21 июня).
4058. Мастер угля [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза Ново-Москов.
шахтоупр. – Моспино, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (15 июля) – 1959 № 11 (131) (17 марта) орган партбюро,
шахткома профсоюза Ново-Моспин. шахтоупр. треста «Буденновуголь».
1956, № 1–20, 22, 23 (25 дек.);
1957, № 1 (24) (1 янв.) – 49 (72) (24 дек.);
1958, № 1 (73) (1 янв.), 3, 4, 6–44, 46–48 (120) (31 дек.);
1959, № 1 (121) (6 янв.) – 47 (167) (22 дек.);
1960, № 1 (168) (1 янв.) – 41, 43–48 (215) (30 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3205; 1957 Мастер угля : спец.
вып. див. № 4059; 1957 Техническая страница див. № 5407.
4059. Мастер угля [Текст] : спец. вып. : орган партбюро, шахткома профсоюза
Ново-Москов. шахтоупр. – Моспино, 1958.
1957, [б. N.] (28 мая).
4060. Машинобудівник [Текст] : дод. : орган парткому, завкому профспілки, ком.
комсомолу та заводоупр. Смілян. машинобудів. з-ду. – Сміла, 1960.
1960, [б. N.] (10 листоп.).
Машинобудівник. – Кам’янка див. № 1481.
4061. Машинобудівник [Текст] : орган парт. ком., завкому профспілки, ком.
комсомолу та дирекції Київ. машинобудів. з-ду «Більшовик». – Київ, 1956–1960. –
Виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (235) (1 січ.) – 21, 23–52 (256) (22 груд.);
1957, № 1 (257) (1 січ.) – 45, 47–51 (306) (17 груд.);
1958, № 1 (308) (1 січ.) – 52 (5524) (31 груд.)
1959, № 1 (5525) (7 січ.) – 51 (5575) (31 груд.);
1960, № 1 (5576) (6 січ.) – 7, 9–15, 17–21, 23–40, 42–85 (5660) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5532; 1959 Літературна сторінка див.
3636.
Прим.: У 1958 р. на № 24 від 27 травня валову нумерацію і рік видання газети
змінено.
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4062. Машинобудівник [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. Коростен.

машинобудів. з-ду «Жовтнева кузня». – Коростень, 1959.
1959, № 4 (10) (23 лют.) – 7 (13) (1 трав.).
4063. Машинобудівник [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки та дирекції
Дніпропетр. з-ду гірничошахт. устаткування. – Дніпропетровськ, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (13) (1 січ.) – 46 (58) (4 груд.) орган партбюро, завкому та
дирекції Дніпропетр. машинобудів. з-ду № 12; 1959 № 1 (63) (10 січ.) – 1960 № 44
(157) (3 листоп.) орган партбюро, завкому профспілки та дирекції Дніпропетр. з-ду
автомобіл. агрегатів
1958, № 1–18, 21–46;
1959, № 1–4, 7–18, 20, 23–51 (113) (31 груд.);
1960, № 1 (114) (7 січ.) – 22, 24–51 (164) (29 груд.).
4064. Машинобудівник [Текст] : орган парткому, завкому профспілки, ком.
комсомолу та заводоупр. Смілян. машинобудів. з-ду. – Сміла, 1958, 1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (18 верес.) – 1960 № 44 (112) (7 листоп.) орган парт., профспілк.
орг. та заводоупр. Смілян. Машинобудів. з-ду.
1958, № 1, 16 (31 груд.);
1960, № 1 (69) (8 січ.) – 9, 11–19, 21–52 (120) (31 груд.).
Дод.: 1960 Машинобудівник : дод. див. № 4060.
4065. Машинобудівник [Текст] : орган парткому, завкому профспілки та заводоупр.

Полтав. з-ду. – Полтава, 1958–1960. – Газ. виходить щотижня.
1958, № 1 (13 берез.) – 43 (31 груд.);
1959, № 1 (44) (8 січ.) – 52 (95) (31 груд.);
1960, № 1 (96) (8 січ.) – 16, 18–51-52 (146-147) (31 груд.)
Дод.: 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5533; 1960 Літературна сторінка див.
3637.
4066. Машиностроитель [Текст] : орган парткома, ком. профсоюза и заводоупр.
Старо-Краматор. Ордена Трудового Красного Знамени машиностроит. з-да им.
Орджоникидзе. – Краматорск, 1956–1960.
1956, № 1 (1690) (5 янв.) – 7, 9–52 (1741) (30 дек.);
1957, № 1 (1742) (3 янв.) – 19, 21–60, 62–91 (1832) (31 дек.);
1958, № 3 (1835) (11 янв.) – 76, 78–102 (1935) (31 дек.);
1959, № 1 (1936) (3 янв.) – 102 (2037) (31 дек.);
1960, № 1 (2038) (4 янв.) – 99, 101–103 (2139) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5408.
4067. Маяк [Текст] : багатотираж. газ. колгоспу «Маяк комунізму» Лисогір.
сільради Первомайс. р-ну Миколаїв. обл. – Лиса Гора, 1959. – Виходить двічі на міс.
1959, № 6 (11) (29 квіт.) – 8, 10–13, 15–19 (24) (28 листоп.).
4068. Маяк [Текст] : орган партийн. орг., рабочкома и дирекции совхоза «Маяк»
Овидиопол. р-на Одес. обл. – Овидиополь, 1957–1960.
1957, № 5 (23 июля) – 8, 10–12 (7 нояб.)
1958, № 1 (9 янв.) – 13 (23 дек.);
1959, № 1 (1 янв.), 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14–22 (47) (31 дек.);
1960, № 1 (48) (31 янв.) – 9, 11, 12, 14, 16–18, 20–23 (70) (31 дек.).
Прим.: У газетах за 1957–1959 рр. валова нумерація частково відсутня.
4069. Маяк комунізму [Текст] : листівка-бюл. : орган Гвоздец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Гвіздець, 1958.
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1958, [б. N.] (31 серп.).
4070. Маяк комунізму [Текст] : листівка-бюл. : орган Муровано-Куриловец.
райкому КП України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Муровані
Курилівці, 1958.
1958, № 2 (14 лип.).
4071. Маяк комунізму [Текст] : орган Бібр. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Бібрка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1149) (1 січ.) – 65 (1213) (16 серп.) Сталінська правда.
1956, № 1–104 (1252) (30 груд.);
1957, № 1 (1253) (1 січ.) – 95, 97–99, 101–104 (1356) (29 груд.);
1958, № 1 (1357) (1 січ.) – 35, 37–51, 55–154 (1510) (31 груд.);
1959, № 1 (1511) (1 січ.) – 155 (1665) (29 груд.);
1960, № 1 (1666) (1 січ.) – 13, 15–154 (1819) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3638.
4072. Маяк комунізму [Текст] : орган Гвоздец. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Гвіздець, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 2 (1125) (5 січ.) – 58 (1181) (19 лип.) Сталінське слово.
1956, № 2–18, 20–23, 25–104 (1227) (27 груд.); 1957, № 1 (1228) (1 січ.) –
104 (1331) (29 груд.); 1958, № 1 (1332) (1 січ.) – 115 (1446) (28 груд.); 1959,
№ 1 (1447) (1 січ.) – 154 (1600) (29 груд.); 1960, № 1 (1601) – 154 (1754)
(29 груд.).
Дод.: 1958 Маяк комунізму : листівка-бюл. див. № 4069; 1960 Літературна
сторінка див. № 3639.
4073. Маяк комунізму [Текст] : орган Муровано-Куриловец. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Муровані Курилівці, 1956–1960.
1956, № 1 (1165) (1 січ.) – 104 (1268) (27 груд.);
1957, № 1 (1255) (1 січ.) – 104 (12171) (29 груд.);
1958, № 1 (12172) (1 січ.) – 104 (12274) (31 груд.);
1959, № 1 (12275) (4 січ.) – 134 (12206) (29 груд.);
1960, № 1 (12407) (1 січ.) – 128, 130, 134–154 (12559) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3640; 1958 Маяк комунізму :
листівка-бюл. див. № 4070.
Прим.: У газетах за 1957–1960 рр. є помилки у валовій нумерації.
4074. Маяк комунізму [Текст] : орган Новгородків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Новгородка, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1170) (1 січ.) – 29, 32–104 (1273) (27 груд.);
1957, № 1 (1274) (1 січ.) – 104 (1377) (25 груд.);
1958, № 1 (1378) (1 січ.) – 111 (1488) (28 груд.);
1959, № 1 (1489) (1 січ.) – 153 (1641) (29 груд.);
1960, № 1 (1642) (1 січ.) – 155 (1796) (31 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3641.
4075. Маяк комунізму [Текст] : орган парт. ком. і правління колгоспу «Більшовик»
Савин. сільради депутатів трудящих Миргород. р-ну Полтав. обл. – Савинці, 1960.
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1960, № 1 (16 берез.) – 29 (27 груд.) (у нумерації є помилки).
4076. Маяк комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна
Роздільнян. р-ну Одес. обл. – Роздільна, 1958–1960. – Виходить двічі на міс.
1958, № 6 (18) (23 квіт.) – 16 (28) (20 груд.);
1959, № 1 (30) (21 січ.) – 2, 5–8, 10–22 (52) (15 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (53) (1 січ.) – 5 (57) (15 берез.).
4077. Маяк комунізму [Текст] : орган парткому та правління колгоспу ім. Ілліча
Кам’яномостів. сільради Первомайс. р-ну Миколаїв. обл. – Катеринка, Кам’яний
Міст, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (13 квіт.) – 1958 № 1 (8) (1 січ.) газ. колгоспу «Маяк комунізму»
Катеринів. сільради Первомайс. р-ну Миколаїв. обл.
1957, № 2–5, 7 (7 листоп.);
1958, № 1;
1959, № 1 (11) (2 черв.) – 2, 4, 6, 7 (17) (10 груд.);
1960, № 1 (17) (1 лют.), 4 (15) (3 верес.) (у вал. нумерації є помилки).
4078. Маяк комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Жданова с. Петриківець Уланів. р-ну. Вінниц. обл. – Петриківці, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (5 груд.) – 2 (20 груд.) орган парторганізації і правління артілі ім.
40-річчя Жовтня с. Петриківець Уланів. р-ну. Вінниц. обл.
1958, № 1, 2;
1959, № 1(3) (8 січ.) – 15, 17–19 (20) (12 груд.);
1960, № 1 (21) (18 січ.), 3–10, 12, 13, 16, 17 (37) (31 груд.).
4079. Маяк комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Степана Тудора [Бродів. р-ну Львів. обл.]. – Пониква, 1959, 1960.
1959, № 1 (18 квіт.) – 14 (28 груд.);
1960, № 1 (15) (1 січ.), 2, 14 (28 груд.).
4080. Маяк комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка Апостолів. р-ну. – Кам’янка, 1960.
1960, № 1 (1 квіт.) – 15, 17–27 (21 груд.).
4081. Маяк комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Леніна
та сільради с. Лучинець Копайгород. р-ну. Вінниц. обл. – Лучинець, 1957–1959. – Газ.
виходить двічі на міс.
1957, № 1 (31 берез.) – 17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (15 січ.) – 18 (36) (25 груд.);
1959, № 1 (19) (3 лют.) – 10 (46) (3 верес.).
4082. Маяк комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Перепис Городнян. р-ну Чернігів. обл. – Перепис, 1959, 1960.
1959, № 2 (26 лют.) – 11 (17 серп.);
1960, № 4 (21) (7 берез.).
4083. Маяк комунізму [Текст] : орган Сенкевичів. РК КП України та виконкому
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Сенкевичівка, 1956–1959.
1956, № 1 (1069) (1 січ.) – 3, 5–26, 28–71, 74–78, 81, 82, 85–89, 92–104 (1172) (27 груд.);

1957, № 1 (1173) (1 січ.) – 94, 96–105 (1277) (29 груд.);
1958, № 1 (1278) (1 січ.) – 103 (1380) (28 груд.);
1959, № 1 (1381) (1 січ.) – 6 (1386) (18 січ.).
Прим.: У 1959 р. на № 6 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
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4084. Маяк Родины [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Родина» Поліс. р-ну Київ. обл. – Мартиновичі, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 січ.) – 3, 5–15, 17–24 (30 груд.);
1960, № 1 (25) (9 січ.) – 16 (40) (29 груд.).
4085. Мебельник [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. ІваноФранків. меблев. комбінату [Львів. обл.]. – Івано-Франкове, 1957, 1958.
1957, № 1 (9 квіт.) – 4, 6–12 (13 груд.);
1958, № 1 (13) (16 квіт.), 2 (14) (4 черв.).
4086. Медичні кадри [Текст] : орган парткому, дирекції, ком. комсомолу та
профспілк. ком. Львів. мед. ін-ту. – Львів, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (8) (7 січ.) – 1957 № 29 (76) (21 верес.) За передовий вуз. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1957 № 29 орган парт. бюро, дирекції, ком. ЛКСМУ, профкому та
місцевкому Львів. мед. ін-ту.
1956, № 1–4, 7–9, 11–24, 26, 28–39 (46) (15 груд.);
1957, № 1 (48) (1 січ.) – 3, 5–24, 26–40 (88) (23 груд.);
1958, № 1 (89) (1 січ.) – 38 (125) (22 груд.);
1959, № 1(129) (12 січ.) – 38–39 (163–164) (12 груд.)
1960, № 1–2 (165–166) (1 січ.), 7, 10–22, 25–41–42 (206–207) (17 груд.)
Дод.: 1956 За передовий вуз : листівка див. № 968; 1959 Літературна сторінка див.
№ 3642.
4087. Металіст [Текст] : орган парткому, заводоупр. та завкому профспілки
Конотоп. з-ду «Червоний металіст». – Конотоп, 1958–1960.
1958, № 1 (1 лют.) – 48 (544) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилка);
1959, № 1 (545) (3 січ.) – 51 (595) (25 груд.);
1960, № 1 (596) (1 січ.) – 89, 96–103 (698) (28 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3643.
4088. Металіст/ Колгоспник [Текст] : стінгаз. парторганізації Львів. техн. училища

2 /стінгаз. парторганізації колгоспу «Вільна Україна» с. Липівці Перемишлян. р-ну.
– Львів/Липівці, 1958.
1958, № [б. N] (5 лип.).
Прим.: спец. спільний номер на честь 40-річчя КП України.
4089. Металлист [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
«Металлист» [Амвросиев. р-на Донец. обл.]. – Металлист, 1958, 1960.
1958, № 5 (12) (4 апр.) – 9, 12–15 (21) (30 сент.);
1960, № 1 (42) (15 февр.) – 9 (50) (5 нояб.).
4090. Металлист [Текст] : орган парткома, завкома и дирекции Артемов. з-да
«Цветмет». – Артемовск, 1959, 1960.
1959, № 2 (15 сент.) – 4, 6–8, 10–12, 14–17 (30 дек.);
1960, № 1 (18) (6 янв.) – 4, 6–9, 11–19, 21–30, 32–34, 36–52 (69) (30 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5409.
4091. Металлург [Текст] : орган партийн. ком., завкома профсоюза и дирекции
Ордена Трудового Красного Знамени з-да «Криворожсталь» им. Ленина. – Кривой
Рог, 1956–1960. – Газ. выходит два раза в неделю.
1956, № 1 (1790 (4 янв.) – 51 (229) (29 дек.); 1957, № 1
(230) (4 янв.) – 67 (296) (31 дек.); 1958, № 1 (297) (3
янв.) – 14, 16–102 (398) (30 дек.);
510

1959, № 1 (399) (6 янв.) – 100 (498) (29 дек.);
1960, № 1 (499) (5 янв.) – 100 (598) (30 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3206; 1960 Техническая страница
див. № 5410.
4092. Металлург [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза упр. Сталин.
металлург. з-да им. И. В. Сталина. – Сталино, 1956–1960.
1956, № 1 (3964) (1 янв.) – 15, 17–90, 92–103 (4066) (26 дек.);
1957, № 1 (4067) (1 янв.) – 20, 22–51, 53–91, 93–103 (4168) (28 дек.);
1958, № 1 (4169) (1 янв.) – 14, 16–82, 84–98 (4266) (27 дек.);
1959, № 1 (4267) (1 янв.) – 102 (4368) (26 дек.);
1960, № 1 (4369) (1 янв.) – 28, 30–64, 66–102 (4468) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1959, 1960 Техническая страница див. № 5411; 1958, 1959, 1960
Литературная страница див. № 3207.
4093. Металургбудівець [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і упр. тресту
«Ждановметалургбуд». – Жданов, 1959, 1960.
1959, № 1 (10) (10 січ.) – 51 (60) (31 груд.);
1960, № 1 (61) (7 січ.) – 100 (160) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3644.
4094. Методичний лист Кіровоградського обласного інституту вдосконалення
вчителів [Текст]. – Кіровоград, 1958, 1959.
1958, № 1 (лип.) – 10 (груд.);
1959, № 1 (11) (січ.) – 12 (22) (черв.).
4095. Метробудівець [Текст] : орган парт. орг., упр. та об-ня буд. ком.
Київметробуду. – Київ, 1956–1960. – Виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (5 груд.) – 4 (31 груд.);
1957, № 1 (5) (10 січ.) – 51 (55) (31 груд.);
1958, № 1 (56) (8 січ.) – 51 (106) (31 груд.);
1959, № 1 (107) (7 січ.) – 52 (158) (30 груд.);
1960, № 1 (159) (6 січ.) – 34, 36–84 (242) (31 груд.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 3645; 1957–1960 Технічна сторінка див.
№ 5534.
4096. Механизатор [Текст] : орган партийн., комсомол., профсоюз. орг., дирекции
Ницах. МТС Большеписарев. р-на Сум. обл. – [Ницаха], 1957, 1958.
1957, № 1 (9 авг.) – 5, 7 (26 дек.) ;
1958, № 1 (8) (25 февр.).
4097. Механизатор [Текст] : орган партийн., профорганизаций, дирекции Совет.
МТС Совет. р-на Крым. обл. – Советский, 1957.
1957, № 6 (31 авг.) – 7 (19 сент.).
4098. Механизатор [Текст] : орган партийн., профорганизаций и дирекции СтароКрым. МТС. – Старый Крым, 1956, 1957.
1956, № 1 (19 дек.) – 2 (30 дек.);
1957, № 3 (31 янв.) – 18 (31 дек.).
4099. Механизатор [Текст] : орган партийн., профсоюз., комсомол. орг. и
дирекции Киров. МТС [Киров. р-на Крым. обл.]. – Кировское, 1957.
1957, № 1 (1) (24 сент.), 3–5, 7 (7) (24 дек.).
4100. Механизатор [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции Лобанов.
МТС Джанкойс. р-на Крым. обл. – Лобаново, 1957, 1958.
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1957, № 1 (30 апр.) – 10 (31 дек.);
1958, № 1 (11 янв.) – 3, 8 (28 нояб.).
4101. Механизатор [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции Ногайс.
РТС Ногайс. р-на Запорож. обл. – Ногайск, 1957–1959.
1957, № 1 (25 февр.) – 19 (23 дек.);
1958, № 1 (19) (13 янв.) – 9, 11 (30) (1 дек.);
1959, № 1 (32) (7 янв.) – 8, 11–15, 17 (48) (25 дек.).
4102. Механизатор [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции Сталин.
МТС, Первомайс. р-на Крым. обл. – Первомайское, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (24 янв.) орган дирекции, партбюро и рабочкома Сталин. МТС.
1957, № 1–22 (31 дек.);
1958, № 1 (23) (7 янв.) – 5 (27) (14 марта).
4103. Механизатор [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции СтароБешев. ремонт.-технич. станции Сталин. обл. – Старобешево, 1957–1959.
1957, № 1 (21 мая) – 21 (31 дек.);
1958, № 1 (22) (21 янв.) – 5, 7–10, 12–28 (50) (31 дек.);
1959, № 19 (69) (15 сент.) – 20, 22, 23 (73) (24 нояб.).
4104. Механизатор [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и упр. Горлов.
ордена Трудового Красного Знамени машиностроит. з-да им. С. М. Кирова. –
Горловка, 1956–1960. – Газ. выходит 2 раза в неделю.
1956, № 1 (3422) (5 янв.) – 49 (3470) (27 дек.);
1957, № 1 (3471) (3 янв.) – 51 (3521) (26 дек.);
1958, № 1 (3522) (9 янв.) – 51 (3572) (25 дек.);
1959, № 1 (3573) (1 янв.) – 53 (3625) (31 дек.);
1960, № 1 (3626) (7 янв.) –101 (3726) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5412.
4105. Механизатор [Текст] : орган парторганизации, рабоч. ком. и дирекции
Евпатор. РТС Крым. обл. – Евпатория, 1958.
1958, № 1 (7) (9 янв.), 3 (9) (25 июня).
4106. Механизатор [Текст] : орган парторганизации, рабоч. ком. и дирекции Зуйс.
МТС Крым. обл. – Зуя, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 июня) – 5 (25 июля) орган партийн., комсомол. и
профорганизаций Зуйс. МТС Крым. обл.
1957, № 1–20 (23 дек.).
4107. Механизатор [Текст] : орган парторганизации, рабочкома и дирекции Воин.
МТС [Красноперекоп. р-на Крым. обл.]. – Воинка, 1957, 1958.
1957, № 5 (12 сент.) – 9 (25 дек.);
1958, № 1 (10) (14 янв.).
4108. Механізатор [Текст] : орган дирекції, парт. орг. і робіткому профспілки
Комарів. МТС Коропец. р-ну. – Комарівка, 1957, 1958.
1957, № 2 (1 жовт.) – 7 (15 груд.);
1958, № 2 (9) (20 січ.) – 6 (12) (1 квіт.).
4109. Механізатор [Текст] : орган дирекції, парт. та профспілк. орг. Бузів. МТС
Жашків. р-ну Черкас. обл. – Бузівка, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (23 лют.) – 7 (30 серп.) орган парт. та профспілк. орг. Бузів.
МТС Черкас. обл.
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1957, № 1–5, 7–10;
1958, № 1 (11) (25 лют.).
4110. Механізатор [Текст] : орган дирекції, парт. та профспілк. орг. Ульянов. МТС
Кіровоград. обл. – Ульяновка, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 листоп.);
1958, № 1 (2) (10 лют.) – 3 (4) (14 квіт.).
4111. Механізатор [Текст] : орган парт. і комсомол. орг., робітн. ком. і дирекції
Зіньків. МТС Зіньків. р-ну Полтав. обл. – Зіньків, 1957, 1958.
1957, № 9 (9 лип.) – 21 (25 груд.);
1958, № 1 (22) (16 січ.) – 5 (26) (23 берез.).
4112. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Васильків. МТС Київ.
обл. – Васильків, 1958.
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 4 (20) (16 берез.).
4113. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Єланец. МТС. – Єланець,
1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (2) (16 трав.) – 4 (25 лип.) мас. газ. Єланец. МТС Єланец. р-ну.
1957, № 1–5 (13 груд.) (у вал. нумерації є значні помилки); 1958, № 1 (6) (1 січ.) –
3 (3) (25 лют.).
4114. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Барвінків.
МТС Барвінків. р-ну. – [Барвінкове], 1956, 1957. – Газ. виходить двічі на міс.
1956, № 1 (19 груд.);
1957, № 1 (3) (9 січ.) – 22 (24) (5 груд.).
4115. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Бугрин. МТС
Гощан. р-ну Ровен. обл. – Бугрин, 1957, 1958.
1957, № 17 (11 груд.);
1958, № 5 (22) (22 квіт.) – 6 (23) (1 трав.).
4116. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Виноградів.
ремонт.-техн. станції [Виноградів. р-ну Закарпат. обл.]. – Виноградів, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (28 жовт.) – 1958 № 6 (11) (15 берез.) орган парт. і профспілк.
орг. та дирекції Севлюс. машин.-трактор. станції.
1957, № 1–5 (25 груд.);
1958, № 1–7 (12) (8 серп.).
4117. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Григорів.
МТС Обухів. р-ну Київ. обл. – Григорівка, 1957.
1957, № 1 (24 квіт.) – 13, 15 (15 груд.).
4118. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Драбів. РТС
Драбів. р-ну Черкас. обл. – Драбів, 1957.
1957, № 4 (9 черв.) – 17 (31 груд.).
4119. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Ічнян. МТС
Чернігів. обл. – Ічня, 1957, 1958.
1957, № 11 (14 верес.) – 12, 14–16 (14 груд.);
1958, № 1 (18) (12 січ.) – 8 (25) (11 черв.).
4120. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Кошманів.
МТС Машів. р-ну Полтав. обл. – Кошманівка, 1957.
1957, № 14 (2 груд.).
4121. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Кузьминогребел. МТС [Ладижин. р-ну Черкас. обл.]. – Кузьмина Гребля, 1957, 1958.
– Виходить двічі на міс.
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1957, № 1 (12 берез.) – 6. 8–13, 15–20 (24 груд.);
1958, № 1 (21) (10 січ.) – 6 (26) (1 квіт.).
4122. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Михайлів.
МТС Мельнице-Поділ. р-ну. – Михайлівка, 1957.
1957, № 1 (3 квіт.) – 6 (31 лип.).
4123. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Моїв. МТС
Чернівец. р-ну [Вінниц. обл.]. – Моївка, 1957, 1958. – Газ. виходить раз на декаду.
1957, № 1 (4 трав.) – 20 (21 груд.);
1958, № 1 (21) (18 січ.) – 4 (24) (28 лют.).
4124. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Оріхів. МТС
Запоріз. обл. – Оріхів, 1958.
1958, № 1 (6) (1 січ.).
4125. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Потас. МТС
Маньків. р-ну Черкас. обл. – [Поташ], 1958. – Виходить 1 раз у десятиденку.
1958, № 2 (15 січ.) – 9 (27 трав.).
4126. Механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Хорол. МТС
Хорол. р-ну Полтав. обл. – Хорол, 1957, 1958.
1957, № 1 (3 жовт.) – 5 (9 груд.);
1958, № 1 (6) (9 січ.) – 3 (8) (30 січ.).
4127. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. та дирекції
Великополов. МТС Київ. обл. – Великополовецьке, 1957, 1958.
1957, № 1 (9 квіт.) – 4, 6–13 (20 груд.);
1958, № 1 (15) (14 січ.) – 3 (17) (8 квіт.).
4128. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. та дирекції
Комишувас. МТС Комишувас. р-ну Запоріз. обл. – Комишуваха, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 січ.) – 6, 8–20 (14 груд.);
1958, № 1 (21) (1 січ.) – 3 (23) (21 квіт.).
4129. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. та дирекції
Мечетн. МТС [Покров. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Мечетне, 1957.
1957, № 1 (1) (16 берез.) – 9 (25 груд.).
4130. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. та дирекції
Тетіїв. МТС Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Тетіїв, 1957, 1958.
1957, № 1 (19 лют.) – 20 (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1958, № 1 (21) (15 січ.) – 4 (24) (4 берез.).
4131. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. орг., робітн. ком. і дирекції
Млиновец. МТС Зборів. р-ну. – [Млинівці], 1957.
1957, № 1 (22 лют.) – 7, 9–12, 14 (26 листоп.).
4132. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. та дирекції
Великоофірнян. МТС Фастів. р-ну Київ. обл. – Велика Офірна, 1957, 1958.
1957, № 2 (5 берез.) – 17, 19–21 (25 груд.);
1958, № 1 (14 січ.) – 3, 5–7 (11 квіт.).
4133. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Бережан.
МТС. – Літятин; Бережани, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 2 (18 квіт.) – 7 (18 верес.) орган парт., комсомол. та профспілк.
орг. Літятин. МТС.
1957, № 2, 6, 7;
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1958, № 1 (8) (25 квіт.) – 2 (9) (28 трав.).
4134. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Великогнилиц.

МТС [Новосіл. р-ну Терноп. обл.]. – [Великі] Гнилиці, 1957.
1957, № 1 (1 трав.) – 4, 6, 7, 9–13 (25 груд.).
4135. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Гримайлів.
МТС [Гримайлів. р-ну Терноп. обл.]. – Гримайлів, 1957, 1958.
1957, № 12 (22 верес.);
1958, № 1 (13) (3 січ.) – 4 (16) (14 берез.).
4136. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. і дирекції
Товстен. МТС Терноп. обл. – Товстеньке, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 січ.) – 4, 6–13, 15–16 (15 груд.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 4 (20) (16 берез.).
4137. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Козелец.
МТС Козелец. р-ну Чернігів. обл. – Козелець, 1957.
1957, № 1 (10 лип.) – 4 (31 жовт.).
4138. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Лисян.
МТС. – Лисянка, 1957, 1958. – Виходить двічі на міс.
1957, № 2 (15 січ.) – 3, 5–12, 14–24 (24 груд.);
1958, № 1 (25) (12 січ.) – 5 (29) (6 берез.).
4139. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Мушкатів.
МТС Борщів. р-ну. – Мушкатівка, 1957, 1958.
1957, № 1 (11 лип.) – 5, 7 (17 жовт.);
1958, № 1 (8) (29 січ.).
4140. Механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Уман.
технікуму механізації сіл. госп-ва. – Умань, 1957–1959. – Газ. виходить двічі на міс.
1957, № 4 (11 жовт.) – 8 (20 груд.);
1958, № 1 (9) (8 січ.) – 10 (19) (13 груд.);
1959, № 1 (21) (17 січ.) – 3, 11 (20) (31 груд.).
4141. Механізатор [Текст] : орган парт. орг., дирекції та робочкому Овідіопол.
РТС Одес. обл. – Овідіополь, 1957–1959.
1957, № 1 (23 квіт.), 3–13 (24 груд.);
1958, № 1 (31 січ.) – 3 (19) (27 лип.) (на № 1 немає вал. номера);
1959, № 1 (19) (25 січ.) – 8 (26) (30 листоп.).
4142. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. і дирекції Синів. МТС Липово-Долин.
р-ну Сум. обл. – [Синівка], 1957.
1957, № 9 (17 жовт.) – 12 (12 груд.) (у нумерації є помилки).
4143. Механізатор [Текст] : орган парт. орг., робіткому профспілки і дирекції
Пирятин. МТС Полтав. обл. – Пирятин, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (21 трав.) – 6 (28 серп.) орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Пирятин. МТС.
1957, № 1–9 (7 листоп.);
1958, № 1 (10) (4 січ.) – 5 (14) (29 квіт.).
4144. Механізатор [Текст] : орган парт. орг., робіткому профспілки та дирекції
Монастирищен. МТС Черкас. обл. – Монастирище, 1957.
1957, № 11 (21 жовт.) – 16 (23 груд.).
4145. Механізатор [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції Засул. МТС
Сум. обл. – Засулля, 1957, 1958.
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1957, № 1 (7 листоп.) – 5 (25 груд.);
1958, № 1 (6) (15 січ.), 3, 4, 6–8, 10–12 (17) (15 черв.).
4146. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Збараж. МТС. – Збараж,
1957.
1957, № 3 (31 берез.).
4147. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Іркліїв. Ордена «Знак
пошани» МТС Іркліїв. р-ну Черкас. обл. – Іркліїв, 1957, 1958. – Виходить щодекадно.
1957, № 5 (3 жовт.) – 11 (24 груд.) (у нумерації є помилки);
1958, № 1 (13) (2 січ.) – 7 (19) (11 берез.).
4148. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Куликів. МТС Чернігів.
обл. – Куликівка, 1957, 1958.
1957, № 2 (18 черв.), 4–6 (24 серп.);
1958, № 5 (1 квіт.) (вал. нумерація відсутня).
4149. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Липец. МТС. – Липці,
1957, 1958.
1957, № 2 (26 черв.) – 4, 6–14 (25 груд.);
1958, № 1 (15) (8 січ.).
4150. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Мшанец. МТС Остропіл.
р-ну Хмельниц. обл. – Мшанець, 1957.
1957, № 1 (30 лип.) – 4 (18 жовт.).
4151. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Піщан. МТС Піщан.
р-ну Одес. обл. – Піщанка, 1957.
1957, № 1 (19 квіт.) – 8 (13 листоп.).
4152. Механізатор [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Чемеровец. Ордена
Трудового Червоного Прапора РТС Хмельниц. обл. – Чемерівці, 1957, 1958.
1957, № 3 (19 верес.) – 7 (19 груд.);
1958, № 8 (17 квіт.) – 10 (16 серп.).
4153. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. і дирекції
Кегичів. МТС Харків. обл. – Кегичівка, 1957, 1958.
1957, № 1 (5 квіт.) – 15 (16 груд.);
1958, № 1 (16) (9 січ.) – 6 (21) (28 квіт.).
4154. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. і дирекції
Смілян. МТС Черкас. обл. – Сміла, 1957. – Виходить щодекади.
1957, № 1 (14 груд.) – 2 (25 груд.).
4155. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. Мишков.
МТС Микулинец. р-ну. – Мишковичі, 1957.
1957, № 1 (4 квіт.) – 2, 4, 6–8 (19 серп.).
4156. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та дирекції
Володимир-Волин. МТС. – Володимир-Волинський, 1957, 1958.
1957, № 1 (14 берез.) – 15, 17, 18, 21 (7 листоп.);
1958, № 1 (22) (1 січ.).
4157. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та дирекції
Красноп. МТС Сум. обл. – Краснопілля, 1957, 1958.
1957, № 2 (23 черв.) – 8, 10–17 (7 груд.);
1958, № 1 (18) (7 січ.) – 2 (19) (20 січ.).
4158. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг., дирекції Верблюз. МТС
[Новгородків. р-ну Кіровоград. обл.]. – Верблюжка, 1957, 1958.
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1957, № 1 (28 трав.) – 7 (28 листоп.);
1958, № 1 (8) (1 січ.), 2 (9) (26 лют.).
4159. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції Золочів. МТС. –
Золочів, 1957.
1957, № 1 (16 квіт.) – 5, 8–12 (20 груд.) (у нумерації є помилки).
4160. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції Кононів. РТС
Драбів. р-ну Черкас. обл. – Кононівка, 1959.
1959, № 5 (23 груд.).
4161. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції Лохвиц. МТС
Полтав. обл. – Лохвиця, 1957, 1958.
1957, № 11 (10 лип.) – 24 (22 груд.);
1958, № 1 (25) (1 січ.) – 7 (31) (1 трав.).
4162. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції Новопраз. МТС,
Новопраз. р-ну Кіровоград. обл. – Нова Прага, 1957.
1957, № 4 (5 верес.), 5 (5 жовт.).
4163. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. МТС ім. «Правди»
Гайворон. р-ну Кіровоград. обл. – Гайворон, 1957.
1957, № 12 (21 верес.).
4164. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Веренчан.
МТС [Заставнів. р-ну Чернівец. обл.]. – Веренчанка, 1956–1958.
1956, № 1 (20 груд.);
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 10 (11) (25 жовт.);
1958, № 1 (13) (19 лют.).
4165. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Вищедубечан.
МТС Київ. обл. – Вища Дубечня, 1957.
1957, № 1 (5 черв.), 2 (17 верес.).
4166. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Кагарлиц.
Ордена Леніна МТС Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Кагарлик, 1957, 1958.
1957, № 1 (5 лют.), 17–28 (25 груд.);
1958, № 1 (29) (15 січ.) – 6, 8–10 (38) (6 черв.).
4167. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Красноград.
МТС. – Красноград, 1957.
1957, № 1 (26 лип.) – 9 (25 груд.).
4168. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Лубен. МТС
Лубен. р-ну Полтав. обл. – Лубни, 1957, 1958.
1957, № 1 (27 верес.), 2 (13 жовт.);
1958, № 3 (15 берез.).
4169. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Мукачів.
МТС. – Мукачеве, 1957, 1958.
1957, № 1 (15 трав.) – 12 (25 груд.);
1958, № 1 (13) (16 січ.) – 4 (16) (15 берез.).
4170. Механізатор [Текст] : орган парт. профспілк. орг. та дирекції Недригайлів.
МТС Сум. обл. – Недригайлів, 1957, 1958.
1957, № 8 (22 листоп.) – 9 (5 груд.);
1958, № 1 (10) (23 січ.).
4171. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Оржиц.
МТС. – Оржиця, 1957, 1958.
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1957, № 1 (5 трав.) – 7, 9–15, 17–25 (22 груд.);
1958, № 1 (26) (1 січ.) – 12 (37) (1 трав.).
4172. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Житомир.
ремонтно-тех. станції. – Житомир, 1958, 1959. – Виходить щомісяця 10 і 25 числа.
1958, № 1 (31 січ.), 4, 6–12 (26 груд.);
1959, № 1 (13) (15 січ.), 3, 4, 6 (18) (28 берез.).
4173. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Загорощан.
МТС [Здолбунів. р-ну Ровен. обл.]. – Загороща, 1957, 1958. – Виходить двічі на міс.
1957, № 2 (13 січ.), 4, 7–12 (21 верес.);
1958, № 1 (13) (5 січ.), 3 (15) (12 берез.).
4174. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. і дирекції
Олександрів. МТС [Олександрів. р-ну Кіровоград. обл.]. – Олександрівка, 1957.
1957, № 10 (18 верес.) – 16 (31 груд.).
4175. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Кам’ян.
МТС Ізюм. р-ну Харків. обл. – [Кам’янка], 1957, 1958. – Газ. виходить тричі на міс.
1957, № 1 (22 лют.) – 21, 23–30 (25 груд.);
1958, № 1 (31) (4 січ.) – 12 (42) (1 трав.).
4176. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Мироп.
МТС Сум. обл. – Миропілля, 1956, 1958.
1956, № 1 (18 груд.);
1958, № 1 (12 січ.) – 5 (23 берез.).
4177. Механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. Плотиц.
МТС Великоглибочиц. р-ну. – Плотича, 1957.
1957, № 1 (4 черв.), 3–7 (24 верес.).
4178. Механізатор [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Вишевиц. МТС
[Радомишл. р-ну Житомир. обл.]. – Вишевичі, 1957.
1957, № 9 (28 серп.), 10 (28 верес.).
4179. Механізатор [Текст] : орган партбюро, робіткому та дирекції Сокирян.
МТС. – Сокиряни, 1957, 1958.
1957, № 1 (23 трав.) – 2, 5, 8, 13 (10 груд.);
1958, № 1 (15) (21 січ.) – 2 (16) (4 лют.).
4180. Механізатор [Текст] : орган парткому, дирекції та завкому профспілки і
завкому ЛКСМУ Харків. трактороскладал. з-ду. – Харків, 1956–1960.
1956, № 1 (2 серп.) – 21 (30 груд.);
1957, № 1 (22) (12 січ.) – 51 (72) (31 груд.);
1958, № 1 (73) (4 січ.) – 52 (124) (31 груд.);
1959, № 1 (125) (10 січ.) – 51 (175) (26 груд.);
1960, № 1 (176) (1 січ.) – 52 (227) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958 Технічна сторінка див. № 5535; 1957–1960 Літературна сторінка
див. № 3646.
4181. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, дирекції і профспілк. орг.
Кролевец. МТС Кролевец. р-ну Сум. обл. – Кролевець, 1957, 1958.
1957, № 1 (24 квіт.) – 16, 18–25 (24 груд.);
1958, № 1 (26) (15 січ.) – 3 (28) (8 берез.).
4182. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, дирекції і робочкому Чернівец.
МТС. – Коровія, 1957.
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1957, № 1 (14 серп.).
4183. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, дирекції та робіткому Шполян.
МТС. – Шпола, 1957–1959.
1957, № 6 (20 верес.) – 8 (28 листоп.);
1958, № 1 (10) (28 лют.);
1959, № 14 (23 верес.) – 18 (3 груд.).
4184. Механізатор [Текст] : орган парторганізації і дирекції МТС Бурштин.
р-ну Станіслав. обл. – Бурштин, 1957. – Виходить раз в міс.
1957, № 1 (26 квіт.).
4185. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, робіткому і дирекції Бердян.
МТС Осипенків. р-ну. – Бердянськ, 1958.
1958, № 2 (8) (28 лют.).
4186. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, робіткому і дирекції Димер.
МТС Димер. р-ну Київ. обл. – Димер, 1957.
1957, № 1 (25 січ.) – 15, 17–24 (16 груд.).
4187. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, робіткому профспілки і дирекції
Запоріз. МТС Червоноарм. р-ну. – Запорізьке, 1957, 1958.
1957, № 2 (4) (25 січ.) – 24 (26) (30 груд.);
1958, № 1 (27) (10 січ.) – 4 (30) (10 берез.).
4188. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції Ківерців.
МТС Ківерців. р-ну. – Ківерці, 1957, 1958.
1957, № 12 (3 листоп.);
1958, № 2 (15) (31 січ.).
4189. Механізатор [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції Колодіїв.
МТС Скалат. р-ну. – Колодіївка, 1957, 1958.
1957, № 2 (15 лют.) – 18 (18 груд.);
1958, № 1 (19) (3 лют.) – 3 (21) (26 берез.).
4190. Механізатор [Текст] : орган парторганізації та дирекції Олімпіадів. МТС
Петрів. р-ну Кіровоград. обл. – Олімпіадівка, 1957, 1958.
1957, № 2 (1 жовт.);
1958, № 2 (28 лют.), 3 (15 квіт.).
4191. Механізатор [Текст] : орган первин. парт., профспілк. орг. і дирекції
Красилів. МТС c. Красилів [Красилів. р-ну Хмельниц. обл.]. – Красилів, 1957.
1957, № 8 (18 жовт.).
4192. Механізатор [Текст] : орган первин. парторганізації та дирекції Ожидів.
МТС Олес. р-ну Львів. обл. – Ожидів, 1957.
1957, № 1 (1) (12 квіт.).
4193. Механізатор [Текст] : орган первин. парторганізації та дирекції Тисмениц.
МТС Тисмениц. р-ну Станіслав. обл. – Тисмениця, 1957. – Виходить один раз на міс.
1957, № 1 (1 квіт.) – 6 (13 верес.).
4194. Механізатор полів [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції Лозоват.
РТС Криворіз. р-ну. – Лозуватка, 1957, 1959.
1957, № 1 (23 верес.) – 3, 5, 7, 8 (23 груд.);
1959, № 1 (28) (13 лют.), 2, 4, 5 (32) (22 квіт.).
4195. Механізатор Словечанщини [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол.
орг. та дирекції Словечан. МТС Житомир. обл. – Словечне, 1957, 1958.
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1957, № 1 (7 листоп.), 3, 4 (21 груд.);
1958, № 1 (5) (19 лют.), 3 (4 груд.).
4196. Михнівські вісті [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління артілі
«Більшовик» Ізяслав. р-ну Хмельниц. обл. – [Михнів], 1957–1960.
1957, № 2 (2 квіт.), 5, 9–12, 15–17 (13 груд.);
1958, № 1 (18) (14 квіт.) – 8 (25) (6 листоп.);
1959, № 1 (14) (25 берез.) – 16 (41) (23 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (42) (1 січ.) – 5, 7, 8, 10–16 (57) (18 груд.).
4197. Мичуринец [Текст]. – Ногайск, 1960.
1960, № 16 (59) (24 сент.).
Прим.: У газеті дефект, підзаголовочних даних встановити не вдалося.
4198. Мичуринец [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им. Мичурина
Белгород-Днестров. р-на Одес. обл. – [Выпасное], 1958–1960.
Підзаг.: 1957 № 10 (25 нояб.) орган партийн. орг. и правления колхоза им.
Мичурина Лиман. р-на.
1957, № 10, 11 (5 дек.);
1958, № 15 (12 марта) – 18, 21–24, 26, 28–30, 32, 34 (21 окт.);
1959, № 48 (30 мая), 58–67 (20 дек.);
1960, № 68 (1 янв.) – 77, 79–92, 94–103 (23 дек.).
Прим.: У газеті тількі валова нумерація. У листопаді 1957 р. Лиманський район
перейменовано на Білгород-Дністровський.
4199. Міський електротранспорт [Текст] : орган партбюро, дирекції, завкому,
ком. ЛКСМУ та дирекції Одес. трамвайно-тролейбус. упр. – Одеса, 1957–1960.
1957, № 1 (550) (1 жовт.) – 13 (563) (25 груд.);
1958, № 1 (564) (1 січ.) – 52 (615) (31 груд.);
1959, № 1 (616) (6 січ.) – 18. 20–49, 51, 52 (700) (31 груд.);
1960, № 1 (701) (5 січ.) – 50, 52 (792) (30 груд.).
4200. Місячний бюлетень [Текст] : орган Черкас. облас. буд. тресту Мін-ва міськ.
та сіл. буд-ва УРСР. – Черкаси, 1957.
1957, № 1 (28 квіт.).
4201. Мічурінець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління артілі ім.
Мічуріна Високопіл. р-ну Херсон. обл. – [Іванівка], 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 7 (20 груд.);
1958, № 1 (8) (19 лют.) – 3 (10) (7 лип.);
1960, № 1 (20 жовт.).
Прим.: У газетах за 1957–1960 рр. є помилки у нумерації.
4202. Мічурінець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Олеко Дундича Ровен. р-ну. – [Олександрія], 1959, 1960.
1959, № 16 (65) (3 верес.), 18, 19 (67) (17 жовт.);
1960, № 1 (70) (1 січ.), 5, 6 (75) (8 берез.).
4203. Мічурінець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Мічуріна та
Тубільців. сільради Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Тубільці], 1960.
1960, № 1 (17 лют.) – 9, 11–20 (24 груд.).
4204. Мічурінець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Мічуріна
Тучин. р-ну Ровен. обл. – [Синів], 1958.
1958, № 5 (33) (14 берез.).
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Прим.: У січні 1959 р. Тучинський район ліквідовано.
4205. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Мічуріна
Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл. – Курячі Лози, 1956–1958.
Підзаг.: 1956 № 1 (21 груд.) колгосп. Масс. газ. артілі ім. Мічуріна с. Курячі Лози
Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл., 1957 № 1 (2) (7 січ.) – 29 (30) (17 груд.) орган
парторганізації і правління артілі ім. Мічуріна с. Курячі Лози Кривоозер. р-ну
Миколаїв. обл.
1956, № 1;
1957, № 1, 2, 4–7, 9–22, 24–26, 28, 29;
1958, № 1 (31) (14 лип.).
4206. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Мічуріна
с. Козин Старченків. р-ну Київ. обл. – Козин, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 32 (35) (7 листоп.) – 1958 № 3 (42) (22 січ.) орган парт., комсомол.
орг., правління колгоспу ім. Мічуріна та сільради с. Козин Старченків. р-ну Київ.
обл.
1957, № 32–34, 36 (39) (21 груд.);
1958, № 3, 6, 9–20, 22–27 (66) (23 груд.);
1959, № 1 (67) (1 січ.) – 31, 33–35 (101) (22 груд.);
1960, № 1 (102) (1 січ.) – 36 (137) (22 груд.).
4207. Мічуринець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Мічурина

Нова Чортория Любар. р-ну Житомир. обл. – Нова Чортория, 1958, 1959.
1958, № 1 (25 квіт.) – 4 (15 лип.); 1959, № 1 (5) (16 січ.) – 8 (12) (22 черв.).
4208. Мічуринець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Мічуріна та виконкому Попільнян. сільради депутатів трудящих Попільнян. р-ну. –
Попільня, 1957–1960.
1957, № 1 (10 квіт.) – 4, 6, 7, 9–11 (30 листоп.);
1958, № 1 (12) (13 лют.) – 4, 6–17 (27) (12 груд.);
1959, № 1 (28) (1 січ.) – 9, 11–17 (44) (31 груд.);
1960, № 1 (45) (29 січ.) – 10 (54) (7 листоп.).
4209. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Мічуріна
Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Великий Митник, 1957–1960.
1957, № 1 (26 лип.) – 17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (1 січ.) – 15, 17–28 (45) (31 груд.);
1959, № 1 (46) (3 лют.) – 11, 13–21 (66) (31 груд.);
1960, № 1 (67) (15 січ.) – 11 (77) (15 верес.).
4210. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Мічуріна
та Ізької сільради депутатів трудящих Хуст. р-ну. – Іза, 1957–1960.
1957, № 1 (30 серп.) – 14 (27 груд.);
1958, № 1 (15) (6 січ.) – 18 (35) (31 груд.);
1959, № 1 (36) (12 лют.) – 9, 13–18 (50) (31 груд.);
1960, № 1 (51) (18 січ.) – 21 (71) (31 груд.).
4211. Мічуринець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Мічурина та сільради с. Середи Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Середи, 1959, 1960.
1959, № 1 (25 лют.) – 12, 14 – 18 (15 груд.);
1960, № 1 (20) (16 січ.) – 3, 5–22 (41) (29 груд.).
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4212. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Мічуріна
та Червоноранків. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Червоний Ранок, 1957–1960.
1957, № 1 (17 квіт.) – 25 (31 груд.);
1958, № 1 (26) (3 лют.) – 3, 9, 10, 12–16, 19 (44) (10 жовт.);
1959, № 12 (61) (2 черв.) – 29 (78) (18 груд.);
1960, № 1 (79) (6 січ.) – 30 (108) (31 груд.).
4213. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Петровського та виконкому Лебедин. сільради депутатів трудящих Шполян. р-ну
Черкас. обл. – Лебедин, 1959, 1960.
1959, № 10 (23 верес.) – 15–16 (30 груд.);
1960, № 1 (17) (20 січ.) – 13 (29) (24 груд.).
4214. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Петровського та сільради с. Білоусівка-2 Тульчин. р-ну. – Білоусівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (18 жовт.) – 1959 № 1 (5) (23 січ.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Мічуріна та сільради с. Білоусівка-2 Тульчин. р-ну.
1958, № 1–4 (16 груд.);
1959, № 1–2 (16) (7 листоп.);
1960, № 1 (17) (4 берез.), 2 (18) (30 берез.).
4215. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Чкалова
та сільради депутатів трудящих с. Жежелівка Комсомол. р-ну. – Жежелів, 1958–1960.
1958, № 1 (20 трав.) – 8 (4 груд.);
1959, № 1 (9) (21 лют.) – 10 (18) (12 груд.);
1960, № 1 (11) (20 лют.) – 7 (17) (20 груд.).
4216. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації, профспілки радгоспу «Горняк»
Широків. сільради Софіїв. р-ну. – Широке, 1960.
Підзаг.: 1960 № 5 (60) (26 берез.) орган парт. орг. профспілки колгоспу ім.
Мічурина Широків. сільради Софіїв. р-ну.
1960, № 5–15, 17–19, 21 (74) (13 груд.).
4217. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Мічуріна Гудимів. сільради Лебедин. р-ну Сум. обл. – [Гудимівка], 1959, 1960.
1959, № 9 (39) (17 лип.) – 14 (44) (10 груд.);
1960, № 1 (45) (26 січ.) – 6 (50) (1 трав.).
4218. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Мічуріна Зміїв. р-ну. – Шелудьківка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (24 січ.) – 1958 № 4 (18) (26 берез.) орган парторганізації та
правління артілі ім. Мічуріна і Шелудьків. сільради Зміїв. р-ну.
1957, № 1, 3–8, 10–14 (23 груд.);
1958, № 1 (15) (23 січ.) – 16 (30) (17 груд.);
1959, № 1 (31) (1 січ.) – 11 (41) (30 листоп.);
1960, № 1 (42) (2 лют.) – 11 (52) (29 листоп.).
4219. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Мічуріна

Олександрівка Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Жабелівка, Олександрівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (17 лип.) – 1959 № 15 (47) (3 верес.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Мічуріна с. Жабелівки Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–10 (17 груд.);
1958, № 1 (11) (25 січ.), 2, 4–21 (31) (6 груд.);
1959, № 2 (34) (21 січ.) – 15, 18–22 (54) (26 груд.);
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1960, № 1 (55) (7 січ.) – 15 (69) (29 верес.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
4220. Мічурінець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Мічуріна с. Станіславчика Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Станіславчик, 1958, 1959.
1958, № 2 (23 квіт.) – 17 (23 груд.);
1959, № 1 (18) (8 січ.).
4221. Мічурінець [Текст] : орган правління, парторганізації колгоспу ім. Мічуріна
та сільради с. Грушки Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Грушка, 1959, 1960.
1959, № 1 (24 серп.) – 4 (23 листоп.);
1960, № 1 (5) (18 лют.) – 18 (22) (20 груд.).
Молода гвардія. – Ворошиловград див. № 4222.
4222. Молода гвардія [Текст] : орган Луган. обкому ЛКСМУ. – Луганськ, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (452) (1 січ.) – 1958 № 30 (793) (7 берез.) орган Ворошиловград.
обкому та міськкому ЛКСМУ. – Місце вид.: 1956 № 1 – 1958 № 30 Ворошиловград.
1956, № 1–12, 14–41, 43, 45–50, 52–56, 58–66, 68–70, 72–74, 76–92, 94–109, 111–
115, 117–119, 121–132, 134–138, 140–156 (607) (30 груд.);
1957, № 1 (608) (1 січ.) – 25, 27–34, 36–135, 137–156 (853) (26 груд.);
1958, № 1 (764) (1 січ.) – 97, 99–156 (909) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (910) (4 січ.) – 156 (1056) (30 груд.);
1960, № 1 (1066) (1 січ.) – 156 (1221) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3647; 1959 Молода гвардія : спец.
вип. див. № 4223.
4223. Молода гвардія [Текст] : спец. вип. : орган Луган. обкому ЛКСМУ. –
Луганськ, 1959.
1959, № 2 (9) (квіт.).
4224. Молодежная страница [у газ. «За технический прогресс»] [Текст]. –
Соцгород, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (26 дек.);
1960, [б. N.] (3 сент.).
4225. Молодежная страница [у газ. «За цикличную работу»] [Текст]. – Кураховка,

1958.
1958, [б. N.] (10 апр.).
4226. Молодежная страница [у газ. «Знамя Дзержинки»] [Текст]. –
Днепродзержинск, 1956, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (21 нояб.);
1959, [б. N.] (28 нояб.), [б. N.] (9 дек.);
1960, [б. N.] (2 марта).
4227. Молодежная страница [у газ. «Колхозное знамя»] [Текст]. – Первомайский,

1960.
1960, [б. N.] (10 дек.).
4228. Молодежная страница [у газ. «Ленинец»] [Текст]. – Макеевка, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (9 февр.);
1959, [б. N.] (14 июня).
4229. Молодежная страница [у газ. «Ленинский путь»] [Текст]. – Путивль, 1960.
1960, [б. N.] (14 апр.), [б. N.] (7 июня).
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4230. Молодежная страница [у газ. «Макеевский рабочий»] [Текст]. – Макеевка,
1956.
1956, [б. N.] (21 нояб.).
4231. Молодежная страница [у газ. «Шахтстрой»] [Текст]. – Ворошиловск, 1959.
1959, [б. N.] (20 июня).
4232. Молодий будівельник [Текст] : орган парткому, дирекції, профкому та ком.
комсомолу інженер.-буд. ін-ту. – Дніпропетровськ, 1960.
1960, № 2 (19 берез.) – 35 (31 груд.).
4233. Молодий ленінець [Текст] : виїзд. ред. на буд-ві Ново-Криворіз. гірн.збагачув. комбінату ім. Ленін. комсомолу : орган Дніпропетр. обкому та міськкому
ЛКСМУ. – Дніпропетровськ, 1958, 1959.
1958, № 6 (10 трав.) – 8, 13, 15–25, 32 (25 листоп.);
1959, № 3 (39) (16 січ.).
4234. Молодий ленінець [Текст] : орган Дніпропетр. обкому та міськкому ЛКСМ
України. – Дніпропетровськ, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1981) (1 січ.) – 63, 65–67, 69–98, 100–127, 129–157 (2127) (30 груд.);
1957, № 1–2 (2128, 2129) (1 січ.) – 156 (2278) (29 груд.);
1958, № 1–2 (2279) (1 січ.) – 10, 12–49, 51–155 (2432) (23 груд.);
1959, № 1 (2433) (1 січ.) – 61, 63–154 (2585) (30 груд.);
1960, № 1 (2586) (1 січ.) – 157 (2742) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3648; 1958, 1959 Молодий ленінець :
виїзд. ред. див. № 4233.
4235. Молодий медик [Текст] : орган парт. ком. ЛКСМУ і профорганізації Вінниц.
держ. ін-ту ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 1960.
1960, № 1 (24 берез.) – 17, 20–23, 25–34 (31 груд.).
4236. Молодіжна сторінка [у газ. «В борьбе за уголь»] [Текст]. – Макеевка,
1958. – Мова вид.: рос.
1958, [б. N.] (24 янв.), [б. N.] (7 марта), [б. N.] (30 мая).
4237. Молодіжна сторінка [у газ. «Вперед до комунізму»] [Текст]. – НовоАрхангельськ, 1957.
1957, [б. N.] (18 квіт.).
4238. Молодіжна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Суми, 1957, 1960.
1957, [б. N.] (13 січ.);
1960, [б. N.] (23 січ.).
4239. Молодіжна сторінка [у газ. «Голос робітника»] [Текст]. – Харків, 1957,
1960.
1957, [б. N.] (12 берез.);
1960, [б. N.] (1 жовт.).
4240. Молодіжна сторінка [у газ. «Деснянська правда»] [Текст]. – Чернігів, 1960.
1960, [б. N.] (25 трав.).
4241. Молодіжна сторінка [у газ. «Дзержинець»] [Текст]. – Дніпродзержинськ,
1960.
1960, [б. N.] (20 жовт.) – [б. N.] (27 груд.) [5 вип.].
4242. Молодіжна сторінка [у газ. «За сталінський урожай»] [Текст]. – Суми, 1956.
1956, [б. N.] (27 лип.).
4243. Молодіжна сторінка [у газ. «За трудову доблесть»] [Текст]. – Макіївка,
1959.
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1959, [б. N.] (29 січ.), [б. N.] (12 лют.).
4244. Молодіжна сторінка [у газ. «За честь Батьківщини»] [Текст]. – Козельщина,

1958.
1958, [б. N.] (21 груд.).
4245. Молодіжна сторінка [у газ. «За якість продукції»] [Текст]. – Жидачів, 1958.
1958, [б. N.] (1 берез.).
4246. Молодіжна сторінка [у газ. «Заводська правда»] [Текст]. – Львів, 1960.
1960, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (24 трав.).
4247. Молодіжна сторінка [у газ. «Заводська правда»] [Текст]. – Харків, 1959.
1959, [б. N.] (15 лип.).
4248. Молодіжна сторінка [у газ. «Зірка»] [Текст]. – Старий Самбір, 1960.
1960, [б. N.] (2 лют.), [б. N.] (21 лип.).
4249. Молодіжна сторінка [у газ. «Зоря комуни»] [Текст]. – Червоноармійське,
1958.
1958, [б. N.] (29 трав.), [б. N.] (27 лип.).
4250. Молодіжна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Кролевець, 1960.
1960, [б. N.] (24 груд.).
4251. Молодіжна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – Оржиця, 1960.
1960, [б. N.] (23 січ.).
4252. Молодіжна сторінка [у газ. «Зоря комунізму»] [Текст]. – ПереяславХмельницький, 1957.
1957, [б. N.] (4 січ.).
4253. Молодіжна сторінка [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Шостка, 1960.
1960, [б. N.] (5 берез.) – [б. N.] (5 квіт.) [3 вип.].
4254. Молодіжна сторінка [у газ. «Книга народу»] [Текст]. – Харків, 1958.
1958, [б. N.] (22 берез.), [б. N.] (12 квіт.).
4255. Молодіжна сторінка [у газ. «Колгоспна правда»] [Текст]. – Обухів, 1958.
1958, [б. N.] (31 серп.), [б. N.] (3 груд.).
4256. Молодіжна сторінка [у газ. «Колгоспний промінь»] [Текст]. – Городня,
1959.
1959, [б. N.] (1 берез.), [б. N.] (5 квіт.).
4257. Молодіжна сторінка [у газ. «Колгоспник Талалаївщини»] [Текст]. –
Талалаївка, 1960.
1960, [б. N.] (14 лип.).
4258. Молодіжна сторінка [у газ. «Колективна праця»] [Текст]. – Кам’янка, 1957.
1957, [б. N.] (26 квіт.).
4259. Молодіжна сторінка [у газ. «Колективний шлях»] [Текст]. – Куп’янськ,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (28 лют.), [б. N.] (23 листоп.);
1959, [б. N.] (6 лют.).
4260. Молодіжна сторінка [у газ. «Комунар»] [Текст]. – Сахновщина, 1957.
1957, [б. N.] (5 квіт.).
4261. Молодіжна сторінка [у газ. «Леніновим шляхом»] [Текст]. – КорсуньШевченківський, 1957.
1957, [б. N.] (27 січ.).
4262. Молодіжна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Дергачі, 1958.
1958, [б. N.] (17 серп.).
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4263. Молодіжна сторінка [у газ. «Ленінська правда»] [Текст]. – Суми, 1956, 1957.

1956, [б. N.] (29 груд.);
1957, [б. N.] (6 берез.) – [б. N.] (17 груд.) [3 вип.].
4264. Молодіжна сторінка [у газ. «Ленінське слово»] [Текст]. – Козлів, 1957,
1959.
1957, [б. N.] (2 черв.);
1959, [б. N.] (1 лип.).
4265. Молодіжна сторінка [у газ. «Ленінське слово»] [Текст]. – Обертин, 1958.
1958, [б. N.] (11 квіт.).
4266. Молодіжна сторінка [у газ. «Ленінський прапор»] [Текст]. – Бахмач, 1957.
1957, [б. N.] (13 січ.).
4267. Молодіжна сторінка [у газ. «Ленінський промінь»] [Текст]. – Монастириська,

1960.
1960, [б. N.] (25 черв.), [б. N.] (8 верес.).
4268. Молодіжна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Полонне,
1960.
1960, [б. N.] (16 серп.).
4269. Молодіжна сторінка [у газ. «Нафтовик Борислава»] [Текст]. – Борислав,
1957, 1958.
1957, [б. N.] (13 жовт.), [б. N.] (29 груд.);
1958, [б. N.] (27 лип.), [б. N.] (26 верес.).
4270. Молодіжна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Краснопілля, 1958–1960.

1958, [б. N.] (29 черв.), [б. N.] (10 серп.);
1959, [б. N.] (27 трав.);
1960, [б. N.] (31 берез.), [б. N.] (17 листоп.).
4271. Молодіжна сторінка [у газ. «Перемога»] [Текст]. – Фастів, 1956–1960.
1956, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (14 груд.) [8 вип.];
1957, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (22 верес.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (15 січ.) – [б. N.] (12 жовт.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (17 трав.), [б. N.] (26 серп.);
1960, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (25 черв.) [3 вип.].
4272. Молодіжна сторінка [у газ. «Південний кабель»] [Текст]. – Харків, 1957,
1959, 1960.
1957, [б. N.] (17 січ.);
1959, [б. N.] (1 січ.) – [б. N.] (18 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (12 серп.).
4273. Молодіжна сторінка [у газ. «Правда Остерщини»] [Текст]. – Остер, 1957.
1957, [б. N.] (20 листоп.) – [б. N.] (23 січ.) [3 вип.].
4274. Молодіжна сторінка [у газ. «Прапор жовтня»] [Текст]. – Кам’янецьПодільський, 1959.
1959, [б. N.] (17 трав.), [б. N.] (29 трав.).
4275. Молодіжна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Ромни, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (26 берез.), [б. N.] (5 жовт.);
1960, [б. N.] (3 берез.) – [б. N.] (20 груд.) [4 вип.].
4276. Молодіжна сторінка [у газ. «Прапор комунізму»] [Текст]. – Хрущов, 1960.
1960, № 1 (9 черв.) – 10 (15 груд.).
4277. Молодіжна сторінка [у газ. «Прапор»] [Текст]. – Носівка, 1960.
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1960, [б. N.] (29 берез.).
4278. Молодіжна сторінка [у газ. «Придеснянський колгоспник»] [Текст]. –
Чернігів, 1957.
1957, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (26 трав.) [3 вип.].
4279. Молодіжна сторінка [у газ. «Промінь Ілліча»] [Текст]. – Коропець, 1958.
1958, [б. N.] (29 черв.).
4280. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянська Золотонощина»] [Текст]. –
Золотоноша, 1957.
1957, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (30 черв.) [3 вип.].
4281. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянська правда»] [Текст]. – Білопілля, 1957,
1960.
1957, [б. N.] (28 черв.);
1960, [б. N.] (19 трав.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
4282. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянське життя»] [Текст]. – Васильків, 1956,
1957.
1956, [б. N.] (2 груд.);
1957, [б. N.] (26 трав.).
4283. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Бобровиця, 1959.
1959, [б. N.] (16 серп.).
4284. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянське слово»] [Текст]. – Дрогобич, 1958,
1960.
1958, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (11 жовт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (22 берез.).
4285. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянський Малин»] [Текст]. – Малин, 1957.
1957, [б. N.] (5 черв.).
4286. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянський патріот»] [Текст]. – П’ятихатки,
1957.
1957, [б. N.] (26 трав.).
4287. Молодіжна сторінка [у газ. «Радянський прапор»] [Текст]. – Конотоп, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (19 квіт.);
1960, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (10 груд.).
4288. Молодіжна сторінка [у газ. «Січнівець»] [Текст]. – Одеса, 1958.
1958, [б. N.] (28 берез.), [б. N.] (30 трав.).
4289. Молодіжна сторінка [у газ. «Соціалістична Драбівщина»] [Текст]. – Драбів,
1957.
1957, [б. N.] (24 жовт.).
4290. Молодіжна сторінка [у газ. «Соціалістичний степ»] [Текст]. – Якимівка,
1958–1960.
1958, [б. N.] (14 берез.) – [б. N.] (26 листоп.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (27 лют.);
1960, [б. N.] (28 січ.), [б. N.] (1 груд.).
4291. Молодіжна сторінка [у газ. «Текстильник»] [Текст]. – Луганськ, 1960.
1960, [б. N.] (31 берез.).
4292. Молодіжна сторінка [у газ. «Темп»] [Текст]. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (8 черв.) – [б. N.] (21 груд.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (11 жовт.) [6 вип.];
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1959, [б. N.] (31 січ.) – [б. N.] (16 трав.) [3 вип.].
4293. Молодіжна сторінка [у газ. «Трибуна передовика»] [Текст]. – Київ, 1957.
1957, [б. N.] (9 жовт.).
4294. Молодіжна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Калуш, 1958.
1958, [б. N.] (10 січ.).
4295. Молодіжна сторінка [у газ. «Червоний Жовтень»] [Текст]. – Лисянка, 1957.
1957, [б. N.] (19 трав.).
4296. Молодіжна сторінка [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Сосниця, 1960.
1960, [б. N.] (16 серп.), [б. N.] (20 груд.).
4297. Молодіжна сторінка [у газ. «Червоні Бережани»] [Текст]. – Бережани,
1960.
1960, [б. N.] (25 черв.).
4298. Молодіжна сторінка [у газ. «Черкаська правда»] [Текст]. – Черкаси, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (10 листоп.) – [б. N.] (12 черв.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (12 серп.), [б. N.] (31 серп.).
4299. Молодіжна сторінка [у газ. «Шахтар Марганця»] [Текст]. – Марганець,
1960.
1960, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (2 лип.) [5 вип.].
4300. Молодіжна сторінка [у газ. «Шлях соціалізму»] [Текст]. – Ямпіль, 1958.
1958, [б. N.] (5 січ.).
4301. Молодогвардеец [Текст] : орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. шахты
2-БИС им. Молодой гвардии треста «Краснодонуголь». – Краснодон, 1957–1959.
1957, № 1 (18 февр.) – 40 (25 дек.); 1958, № 1 (41) (1 янв.) – 5, 7–19, 21–40, 42–49,
51, 52 (92) (23 дек.);
1959, № 1 (93) (1 янв.) – 13, 15–52 (144) (23 дек.).
4302. Молодь Закарпаття [Текст] : орган Закарпат. обкому ЛКСМ України. –
Ужгород, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1449) (1 січ.) – 91, 93–157 (1605) (30 груд.);
1957, № 1 (1606) (1 січ.) – 155 (1760) (29 груд.);
1958, № 15 (1775) (2 лют.) – 34, 36–60, 63–141 (1915) (28 груд.);
1959, № 1 (1916) (1 січ.) – 22, 24–154 (2069) (30 груд.);
1960, № 1 (2070) (1 січ.) – 156 (2225) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3649; 1956 Молодь Закарпаття :
спец. вип. див. № 4303.
4303. Молодь Закарпаття [Текст] : спец. вип. : орган Закарпат. обкому ЛКСМ
України. – Ужгород, 1956.
1956, [б. N.] (16 верес.).
4304. Молодь України [Текст] : орган ЦК ЛКСМУ. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (7720) (1 січ.) – 256 (7975) (30 груд.);
1957, № 1 (7976) (1 січ.) – 257 (8232) (31 груд.);
1958, № 1 (8233) (1 січ.) – 256 (8488) (31 груд.);
1959, № 1 (8489) (1 січ.) – 255 (8743) (30 груд.);
1960, № 1 (8744) (1 січ.) – 256 (8999) (31 груд.).
Дод.: 1958 Сторінка для дівчат див. № 5296.
4305. Молодь Черкащини [Текст] : орган Черкас. обкому ЛКСМ України. –
Черкаси, 1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
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1960, № 1 (3 лют.) – 139, 141–143(30 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3650.
Молотарка. – Харків див. № 1119.
4306. Молотовец [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им. Молотова
Джанкойс. р-на Крым. обл. – Джанкой, 1957.
1957, № 1 (23 мая) – 2 (11 июня).
4307. Молотовец [Текст] : орган парторганизации и правления сельхозартели им.
Молотова Красногвард. р-на Крым. обл. – Красногвардейское, 1957.
1957, № 1 (12 февр.) – 15 (29 июня).
Молотовець. – Насташка див. № 2639.
4308. Моряк [Текст] : орган партийн. ком. мор. трансп. г. Одессы, упр. Черномор.
пароходства и бассейн. ком. профсоюза рабочих мор. и реч. флота. – Одесса, 1956–
1960.
1956, № 1 (3697) (3 янв.) – 76, 78–149, 151–156 (3852);
1957, № 1 (3853) (1 янв.) – 156 (4008) (31 дек.);
1958, № 1 (4009) (4 янв.) – 155 (4163) (30 дек.);
1959, № 1 (4164) (1 янв.) – 156 (4319) (31 дек.);
1960, № 1 (4319) (5 янв.) – 30, 32-153 (4489) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3208; 1956, 1958–1960
Техническая страница див. № 5413.
4309. Мостовик [Текст] : орган парткома, ЗК профсоюза и дирекции Ордена
Трудового Красного Знамени з-да им. И. В. Бабушкина. – Днепропетровск, 1956–
1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (601) (1 янв.) – 1957 № 39 (691) (3 июля) орган партбюро, завкома
профсоюза и дирекции Ордена Трудового Красного Знамени з-да им. Молотова;

40 (692) (6 июля) – 74 (726) (2 нояб.) орган партбюро, завкома профсоюза и
дирекции Ордена Трудового Красного Знамени з-да металлоконструкций.
1956, № 1–26, 28–52 (652) (22 дек.);
1957, № 1 (653) (1 янв.) – 89 (741) (25 дек.);
1958, № 1-2 (742-743) (1 янв.) – 104 (845) (27 дек.);
1959, № 1 (846) (1 янв.) – 104 (949) (31 дек.); 1960, №
1 (950) (9 янв.) – 50, 52 (1001) (31 дек.).
Дод.: 1957, 1960 Техническая страница див. № 5414; 1958 Литературная страница
див. № 3209; 1958 Мостовик : спец. вып. див. № 4310.
4310. Мостовик [Текст] : спец. вып. : орган парткома, ЗК профсоюза и дирекции
Ордена Трудового Красного Знамени з-да им. И. В. Бабушкина. – Днепропетровск,
1958.
1958, № 2 (11 марта).
4311. Мотор [Текст] : орган парторганізації, дирекції і профспілк. орг. Алтинів.
МТС Кролевец. р-ну Сум. обл. – Алтинівка, 1957, 1958.
1957, № 1 (8 трав.) – 15, 17–21 (8 груд.);
1958, № 19 (4 листоп.), 21 (8 груд.).
4312. Моторобудівник [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки та
заводоупр. Мелітоп. мотор. з-ду. – Мелітополь, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (10 серп.) – 1958 № 52 (72) (27 груд.) Дизелебудівник. – Підзаг.:
1957 № 1–3 (24 серп.) орган парт. орг., завод. ком. профспілки та упр. Мелітоп.
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дизелебудів. з-ду ім. А. І. Мікояна; 1957 № 4 (31серп.) – 1958 № 52 орган парт. бюро,
завод. ком. профспілки та заводоупр. Мелітоп. дизелебудів. з-ду.
1957, № 1–15, 17–20 (24 груд.);
1958, № 1 (21) (4 січ.) – 15, 17–30, 34–45, 47–52.
1959, № 19 (91) (9 трав.) – 52 (124) (26 груд.);
1960, № 1 (125) (1 січ.) – 52 (176) (25 груд.).
На будові. – Горлівка див. № 4314.
4313. На будові [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. будтресту № 2 та парт.
і профспілк. орг. з-ду штуч. волокна Черкас. раднаргоспу. – Черкаси, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 4 (26 верес.) – 14 (29 груд.) орган парт. і профспілк. орг. будтресту
2 Київ. раднаргоспу.
1959, № 4–7, 9–14;
1960, № 19 (23 лют.) – 23, 25–41, 45–54 (31 груд.).
4314. На будові [Текст] : орган упр. буд-ва каналу Півн. Донець-Донбас М-ва будва УРСР. – Сталіно, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 66 (266) (5 черв.) орган Політвід., об’єдн. будівкому і упр. буд-ва
каналу Північний Донець-Донбас. – Місце вид.: 1956 № 1 (201) (3 січ.) – 1958 № 1
(507) (4 січ.) Горлівка.
1956, № 1–7, 10–20, 23–25, 27–50, 52–145, 147–153 (353) (29 груд.);
1957, № 1 (354) (1 січ.) – 11, 13–25, 27–153 (506) (31 груд.);
1958, № 1–43, 45–87, 89–152 (657) (30 груд.);
1959, № 1 (658) (1 січ.) – 102 (760) (31 груд.);
1960, № 1 (761) (5 січ.) – 12, 14–100 (870) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3651, №; 1956 Технічна
сторінка див. № 5536.
Прим.: Газета виходить паралельно російською мовою див. № 4318.
4315. На соціалістичних ланах [Текст] : орган Долин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Долинська, 1956–1960.
1956, № 1 (3780) (1 січ.) – 44, 46–52, 54–85, 87–108, 110–148, 150–156 (3935) (30 груд.);

1957, № 1 (3936) (1 січ.) – 6, 8–39, 41–59, 61–156 (4091) (29 груд.);
1958, № 1 (4092) (1 січ.) – 30, 32–154 (4245) (28 груд.);
1959, № 1 (4246) (1 січ.) – 154–155 (4400-4401) (29 груд.);
1960, № 1 (4402) (1 січ.) – 154 (4555) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3653.
На стройке. – Горловка див. № 4318.
4316. На стройке [Текст] : орган парткома, постройкома и упр. Ордена Трудового
Красного Знамени треста «Криворожстрой». – Кривой Рог, 1956–1960. – Газ. выходит
по четвергам и воскресеньям.
1956, № 1 (585) (4 янв.) – 101, 103 (687) (30 дек.);
1957, № 1 (688) (5 янв.) – 95, 97–99 (786) (28 дек.);
1958, № 1 (787) (1 янв.) – 15, 17–102 (3578) (31 дек.) (вал. нумерацію змінено);
1959, № 1 (3579) (7 янв.) – 100 (3678) (30 дек.);
1960, № 1 (3679) (7 янв.) – 18, 20–67 (3745) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1960 Литературная страница див. № 3210; 1958 Техническая страница
див. № 5416.
4317. На стройке [Текст] : орган парторганизации, упр. строит.-монтаж. треста № 87 и
обкома профсоюза рабочих стр-ва и промстройматериалов. – Харьков, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 22 [б. N.] (1 июня) – 37 (2434) (21 сент.) орган парторганизации,
упр. стройтреста № 22 и обкома профсоюза рабочих стр-ва; 1957 № 38 (2435) (11 окт.)
– 46 (2443) (24 дек.) орган парторганизации, упр. стройтреста № 22 и обкома
профсоюза рабочих стр-ва и промстройматериалов.
1957, № 22–33, 35–46;
1958, № 1 (2444) (1 янв.) – 10, 14–46 (2486) (20 дек.);
1959, № 1 (2487) (1 янв.) – 32, 34–40, 44 (2526) (26 дек.);
1960, № 1 (2527) (1 янв.) – 11, 13–42, 45–50 (2576) (24 дек.).
Дод.: 1958–1960 Техническая страница див. № 5417; 1960 Литературная страница
див. № 3212.
4318. На стройке [Текст] : орган упр. стр-ва канала Сев. Донец-Донбасс. –
Сталино, 1956–1958.
Місце вид.: 1956 № 1 (201) (3 янв.) – 1958 № 128 (633) (30 окт.) Горловка.
1956, № 1–5, 7–104, 106–153 (353) (29 дек.);
1957, № 1 (354) (1 янв.) – 26, 28–68, 70, 71, 73–99, 105–153 (506) (31 дек.);
1958, № 1 (507) (4 янв.) – 61, 63–152 (657) (30 дек.).
Дод.: 1956, 1958 Литературная страница див. № 3211; 1956 Техническая страница
див. № 5415.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 4314.
4319. На стройке жилищ [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахтостроит. упр. № 1 треста «Антрацитпромжилстрой». – Свердловск, 1957–1959.

Підзаг.: 1957 № 1 (15 февр.) – 1958 № 19 (61) (10 мая) орган партийн., профсоюз.
орг. и администрации строит. упр. № 9 треста «Свердловжилстрой»; 1958 № 20 (62)
(17 мая) – 22 (64) (31 мая) орган партийн., профсоюз. орг. и администрации строит.
упр. № 9.
1957, № 1–21, 23–39, 41, 42 (21 дек.);
1958, № 1 (43) (1 янв.) – 52 (94) (27 дек.);
1959, № 1 (95) (1 янв.) – 51 (145) (31 дек.).
4320. На стройке шахт [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
стройупр. № 5 треста «Краснодонпромшахтстрой». – Красный Луч, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (20 февр.) – 1959 № 26 (120) (3 июля) орган партийн., профсоюз.
орг. и шахтоупр. № 2 треста «Краснолучшахтстрой; 1959 № 28 (122) (21 июля) – 48
(142) (11 дек.) орган партийн., профсоюз. орг. и администрации Янов. ШСУ треста
«Краснолучшахтстроя».
1957, № 1–3, 5–16, 18–34, 36–44 (21 дек.);
1958, № 1 (45) (1 янв.) – 27, 29–40, 42–49 (93) (13 дек.);
1959, № 1 (95) (1 янв.), 3, 5, 7–21, 23–26, 28–31, 33–48;
1960, № 1 (145) (1 янв.) – 52 (195) (31 дек.).
4321. На трудовій вахті [Текст] : орган партбюро, рудкому профспілки та
рудоупр. ім. Р. Люксембург. – Кривий Ріг, 1956–1960. – Газ. виходить чотири рази на
міс.
1956, № 1 (5) (3 січ.) – 52 (56) (29 груд.);
1957, № 1 (57) (5 січ.) – 23, 25–50 (106) (30 груд.);
1958, № 1 (107) (11 січ.) – 47 (153) (20 груд.);
1959, № 1 (155) (3 січ.) – 9, 11–51 (205) (26 груд.);
1960, № 1 (206) (9 січ.) – 52 (257) (31 груд.).
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Дод.: 1956, 1957, 1959 Літературна сторінка див. № 3654; 1957, 1958, 1960
Технічна сторінка див. № 5537.
4322. На трудовом посту [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
администрации Ордена Трудового Красного Знамени шахты № 10-бис треста
«Снежнянантрацит». – Снежное, 1957–1960. – Выходит еженедельно.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 февр.), 2 (11 февр.) орган партийн., профсоюз. орг. и упр.
шахты № 10-бис.
1957, № 1–47 (24 дек.);
1958, № 1 (48) (1 янв.) – 52 (99) (25 дек.);
1959, № 1 (100) (1 янв.) – 23, 25–44, 46–52 (157) (25 дек.);
1960, № 1 (154) (1 янв.) – 39 (193) (30 дек.).
4323. На трудовой вахте [Текст] : орган партбюро шахткома, профсоюза и
администрации шахты им. Артёма. – Артёмовск, 1957–1960.
1957, № 41 (592) (12 окт.) – 51 (602) (28 дек.);
1958, № 1 (603) (4 янв.) – 51 (931) (31 дек.);
1959, № 1 (932) (10 янв.) – 50 (971) (25 дек.);
1960, № 1 (972) (3 янв.) – 32, 34–53 (1024) (30 дек.).
Дод.: 1958–1960 Литературная страница див. № 3213.
4324. На трудовой вахте [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахтоупр. № 5-5 бис треста «Свердловуголь». – Свердловск, 1956–1959.

1956, № 1 (14 авг.) – 36 (29 дек.);
1957, № 1 (37) (1 янв.), 2, 4–54, 57–94, 97–100 (136) (28 дек.);
1958, № 1 (137) (1 янв.) – 101 (228) (31 дек.);
1959, № 1 (229) (6 янв.) – 97 (325) (30 дек.).
4325. На трудовой вахте [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и
администрации шахтоупр. № 3-80 треста «Фрунзеуголь». – Ясеновка, 1960.
1960, № 1 (20 мая) – 32 (31 дек.).
4326. На трудовой вахте [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. з-да им.
Ф. Э. Дзержинского. – Красноармейское, 1958–1960.
1958, № 1 (21 янв.) – 50 (31 дек.);
1959, № 1 (51) (6 янв.) – 51 (101) (23 дек.);
1960, № 1 (102) (1 янв.) – 46 (147) (14 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5418.
4327. Наддніпрянська правда [Текст] : орган Херсон. обкому і міськкому
Комуніст. партії України, облради і міськради депутатів трудящих. – Херсон, 1956–
1960.
1956, № 1 (2994) (1 січ.) – 102, 104–257 (3250) (30 груд.);
1957, № 1 (3251) (1 січ.) – 257 (3507) (31 груд.);
1958, № 1 (3508) (1 січ.) – 255 (3762) (31 груд.);
1959, № 1 (3763) (1 січ.) – 256 (4018) (30 груд.);
1960, № 1 (4019) (1 січ.) – 255 (4273) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3655.
4328. Наддністрянська правда [Текст] : орган Букачів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Букачівці, 1956–1958.
1956, № 1 (1041) (1 січ.) – 64, 66–68, 70–102, 104 (1144) (27 груд.);
1957, № 1 (1145) (1 січ.) – 50, 52–100, 102, 104 (1248) (29 груд.);
1958, № 1 (1249) (1 січ.) – 60, 62–65, 67–72, 75, 76, 78–81, 83–85, 87–97, 99–104 (1352) (28 груд.).
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Прим.: У 1959 р. на № 19 (1371) від 1 березня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4329. Наддністрянська правда [Текст] : орган парторганізації і правління
колгоспу ім. XX з’їзду КПРС с. Калачківка Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. –
Калачківці; Рогізка, 1957–1960. – Виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 12 (лип.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Маленкова с. Рогізки Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл.; 1957 № 13 (15 лип.) –
1958 № 10 (1 трав.) орган парторганізації і правління колгоспу с. Рогізка Кам’янецьПоділ. р-ну Хмельниц. обл.; 1958 № 28 (30 груд.) – 1960 № 1 (27 січ.) орган
парторганізації і правління колгоспу ім. XX з’їзду КПРС с. Рогізка Кам’янець-Поділ.
р-ну Хмельниц. обл.
1957, № 1–14, 16–17 (25 груд.);
1958, № 1 (31 січ.) – 10, 28;
1959, № 1 (16 берез.) – 14 (7 листоп.);
1960, № 1–16 (28 листоп.).
4330. Наддністрянська правда [Текст] : орган Староушиц. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Стара Ушиця, 1956–
1959.
1956, № 1 (2677) (1 січ.) – 104 (2780) (27 груд.);
1957, № 1 (2781) (1 січ.) – 104 (2884) (29 груд.);
1958, № 1 (2885) (1 січ.) – 116 (3000) (28 груд.);
1959, № 1 (3001) (1 січ.) – 36, 38–113 (3113) (23 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 113 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4331. Наддністрянський колективіст [Текст] : орган Ямпіл. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Ямпіль, 1956–1960.
1956, № 1 (1074) (1 січ.) – 29, 31–127 (1200) (30 груд.);
1957, № 1 (1202) (1 січ.) – 154 (1355) (29 груд.);
1958, № 1 (1356) (1 січ.) – 16, 18–26, 28, 30, 32–40, 42–46, 48–64, 66–68, 70–76, 78–
88, 90, 92–99, 101, 104–106, 108–113, 115–154 (1507) (28 груд.);
1959, № 1 (1508) (1 січ.) – 154 (1660) (29 груд.);
1960, № 1 (1661) (1 січ.) – 155 (1815) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3656.
4332. Назустріч 40-річчю Жовтня [Текст] : спец. вип. – Дворічна, 1957.
1957, [б. N.] (10 жовт.).
4333. Нападівський колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Калініна Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Нападівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 берез.) – 1960 № 2 (53) (4 лют.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Чапаєва Липовец. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–21 (10 груд.);
1958, № 1 (22) (15 січ.) – 14 (35) (24 груд.);
1959, № 1 (36) (7 січ.) – 16 (51) (4 груд.);
1960, № 1 (52) (20 січ.) – 9 (59) (30 листоп.).
4334. Нараївський колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
9-ої Крим. кавалер. дивізії с. Нараївки Гайсин. р-ну. – Нараївка, 1957–1960.

1957, № 2 (28 трав.) – 11 (30 серп.);
1958, № 1 (13) (22 січ.) – 12, 14 (26) (9 верес.);
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1959, № 1 (27) (30 січ.) – 18 (44) (24 груд.);
1960, № 1 (45) (29 січ.) – 16 (60) (5 груд.).
4335. Науково-технічний тижневик [у газ. «Комсомолець Запоріжжя»] [Текст]. –
Запоріжжя, 1960.
1960, № 2 (15 січ.) – 4, 6–27, 29–46, 48–51 (30 груд.).
4336. Нафтовик Борислава [Текст] : орган Борислав. міськкому Комуніст. партії
України та міськради депутатів трудящих Львів. обл. – Борислав, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (2035) (1 січ.) – 1959 № 65 (2565) (31 трав.) орган Борислав.
міськкому Комуніст. партії України та міськради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–104, 106–156 (2189) (28 груд.);
1957, № 1 (2190) (1 січ.) – 156 (2344) (29 груд.);
1958, № 1 (2345) (1 січ.) – 47, 49–84, 86–156 (2500) (28 груд.);
1959, № 1 (2501) (1 січ.) – 117 (2617) (30 верес.).
Дод.: 1956–1958 Літературна сторінка див. № 3657; 1957, 1958 Молодіжна
сторінка див. № 4269.
4337. Наша перемога [Текст] : бюл. : орган Кут. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Кути, 1957.
1957, № 5 (квіт.).
4338. Наша перемога [Текст] : листівка : орган Кут. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Кути, 1956.
1956, [б. N.] (14 жовт.).
4339. Наша перемога [Текст] : орган Деражнян. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Деражне, 1956–1958.
1956, № 1 (1061) (1 січ.) – 102, 104 (1164) (27 груд.);
1957, № 1 (1165) (1 січ.) – 104 (1268) (29 груд.);
1958, № 1 (1269) (1 січ.) – 55, 57–97, 99–104 (1373) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 8 (1381) від 25 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4340. Наша перемога [Текст] : орган Кут. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Кути, 1956, 1957.
1956, № 1 (1151) (1 січ.) – 104 (1254) (27 груд.);
1957, № 1 (1255) (1 січ.) – 45 (1299) (6 черв.).
Дод.: 1956, 1957 Кутський перець : сатир. листок див. № 2523; 1956, 1957 Літературна

сторінка див. № 3658; 1956 Наша перемога : листівка див. № 4338; 1957 Наша
перемога : бюл. див. № 4337.
Прим.: У 1957 р. на № 45 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4341. Нікопольська зоря [Текст] : бюл. : орган Нікопол. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Нікополь, 1958.
1958, № 1 (6 лип.), 2 (14 груд.).
4342. Нікопольська зоря [Текст] : [листівка] : орган Нікопол. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Нікополь, 1956,
1958.
1956, № 1 (27 квіт.);
1958, [б. N.] [б. д.].
4343. Нікопольська зоря [Текст] : орган Нікопол. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Нікополь, 1956–1959.
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1956, № 1 (2066) (1 січ.) – 46, 49–126 (2185) (30 груд.);
1957, № 1 (2186) (1 січ.) – 31, 33–50, 52–84, 86–155 (2341) (29 груд.);
1958, № 1 (2342) (1 січ.) – 156 (3398) (31 груд.);
1959, № 1 (3399) (4 січ.) – 53 (3451) (8 трав.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3659; 1956, 1958 Нікопольська зоря :
[листівка] див. № 4342; 1958 Нікопольська зоря : бюл. див. № 4341.
Прим.: У 1959 р. на № 53 видання припинено.
4344. Нікопольська правда [Текст] : листівка : орган Нікопол. міськкому КП
України, міськ. та райрад депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Нікополь, 1956.
1956, [б. N.] (14 квіт.).
4345. Нікопольська правда [Текст] : орган Нікопол. міськкому КП України,
міськради та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Нікополь, 1956–1960.
1956, № 1 (5373) (1 січ.) – 94, 99–163, 165–257 (5629) (30 груд.);
1957, № 1 (5630) (1 січ.) – 258 (5887) (31 груд.);
1958, № 1 (5888) (1 січ.) – 257 (6144) (31 груд.);
1959, № 1 (6145) (1 січ.) – 111, 113–235, 238–258 (6402) (31 груд.);
1960, № 1 (6403) (4 січ.) – 176, 179–255 (6657) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3660; 1956 Нікопольська правда :
листівка див. № 4344.
4346. Нікопольський механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та
дирекції Нікопол. МТС [Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Нікополь, 1957, 1958.
1957, № 1 (23 берез.), 2, 4–28 (25 груд.);
1958, № 1 (29) (6 січ.) – 8 (36) (15 берез.).
4347. Нова зоря [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Нова зоря» та
Кумейків. сільради депутатів трудящих, Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Кумейки], 1960.
1960, № 3 (29 лют.) – 8, 10–22 (31 груд.).
4348. Нова Каховка [Текст] : орган Ново-Кахов. міськкому КП України та
міськради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нова Каховка, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 лют.) – 129 (29 груд.);
1960, № 1 (130) (1 січ.) – 57, 59–153 (281) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3661; 1960 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2393.
4349. Нова техніка [Текст] : орган парт. бюро, завкому профспілки та упр. з-ду. –
Запоріжжя, 1957, 1958.
1957, № 39 (57) (27 верес.) – 53 (71) (31 груд.);
1958, № 1 (72) (10 січ.) – 7, 9 (80) (7 берез.).
4350. Новатор [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. Моквин.
паперової ф-ки Березнів. р-ну Ровен. обл. – Моквин, 1957, 1958.
1957, № 11 (2 груд.);
1958, № 4 (15) (8 берез.) – 13 (24) (2 серп.).
4351. Новатор [Текст] : орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. шахты № 2 –
Северная треста «Краснодонуголь». – Северный, 1958–1960.
1958, № 1 (20 янв.) – 9, 11, 13–47 (31 дек.);
1959, № 1 (48) (10 янв.) – 51 (98) (31 дек.);
1960, № 1 (99) (8 янв.) – 6, 8–38, 40–51 (149) (31 дек.).
4352. Новатор [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации Ново-Криворож.

горнообогатит. комбината им. Ленинского комсомола. – Кривой Рог, 1960.
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1960, № 1 (13 июля) – 42, 44, 48 (31 дек.).
4353. Новатор [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции Часов-Яр.
рудоупр. – Часов-Яр, 1958, 1959.
1958, № 1 (20 февр.) – 40, 42–45 (31 дек.);
1959, № 1 (46) (6 янв.) – 5, 7–17, 19–31 (76) (4 авг.).
4354. Новатор стройки [Текст] : орган партбюро, постройкома профсоюза и
администрации стройупр. № 13 треста «Сталиншахтострой». – Сталино, 1957–1959.
1957, № 1 (6 февр.) – 45 (25 дек.);
1958, № 2 (47) (8 янв.) – 23, 25–36 (81) (10 сент.);
1959, № 1 (95) (7 янв.), 2, 5–33 (127) (16 сент.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3214.
4355. Новая жизнь [Текст] : орган Бородин. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Одес. обл. – Бородино, 1956–1960.
1956, № 1 (884) (1 янв.) – 86, 88, 89, 91–103 (986) (31 дек.);
1957, № 1 (987) (3 янв.) – 102 (1088) (29 дек.);
1958, № 1 (1089) (1 янв.) – 27, 29–38, 40, 42, 43, 45–68, 70, 71, 73–153 (1241) (28 дек.);
1959, № 1 (1242) (1 янв.) – 66, 69–108, 111, 112, 114–138, 140–152 (1394) (24 дек.); 1960,
№ 1 (1396) (1 янв.) – 45, 47–117, 119–122, 124–141, 143–155 (1550) (31 дек.). Дод.: 1958–
1960 Литературная страница див. № 3215; 1958 Новая жизнь : спец.

вып. див. № 4356.
Прим.: З липня 1958 р. паралельно виходить молдавською мовою «Вяца ноуэ» див.
№ 390.
4356. Новая жизнь [Текст] : спец. вып. : орган Бородин. райкома КП Украины
райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Бородино, 1958.
1958, № 1 (13 июля).
4357. Нове життя [Текст] : дод. : орган Головнян. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Волин. обл. – Головно, 1957.
1957, [б. N.] (трав.).
Нове життя. – Кагановичі див. № 4385.
4358. Нове життя [Текст] : листівка : орган Іршав. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Іршава, 1958.
1958, [б. N.] (17 черв.).
4359. Нове життя [Текст] : листівка : орган Ланчин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Ланчин, 1957.
1957, № 1 (1 трав.); [б. N.] (б. д.) [2 вип.].
4360. Нове життя [Текст] : листівка : орган Нестеров. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Нестеров, 1959.
1959, [б. N.] (квіт.).
4361. Нове життя [Текст] : листівка : орган Рудків. РК Комуніст. партії України та
район. Ради депутатів трудящих Львів. обл. – Рудки, 1956.
1956, [б. N.] (1 серп.).
4362. Нове життя [Текст] : листівка : орган Чортків. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Чортків, 1956.
1956, № 1 (28 берез.).
4363. Нове життя [Текст] : орган Головнян. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Головно, 1956–1958.
1956, № 1 (1061) (1 січ.) – 92, 94–104 (1164) (27 груд.);
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1957, № 1 (1165) (1 січ.), 3–7, 9–13, 15–104 (1268) (29 груд.);
1958, № 1 (1269) (1 січ.) – 104 (1371) (28 груд.).
Дод.: Нове життя : дод. див. № 4357.
Прим.: У 1959 р. на № 8 (1379) від 22 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4364. Нове життя [Текст] : орган Здолбунів. РК КП України та райради депутатів
трудящих Ровен. обл. – Здолбунів, 1956–1960.
1956, № 1 (1175) (1 січ.) – 50, 52–75, 78–126, 128–156 (1340) (30 груд.);
1957, № 1 (1341) (1 січ.) – 154 (1194) (29 груд.);
1958, № 1 (1495) (1 січ.) – 154 (1348) (28 груд.);
1959, № 1 (1349) (1 січ.) – 152 (1500) (29 груд.);
1960, № 1 (1501) (1 січ.) – 153 (1653) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3662; 1959, 1960
Комсомольська та піонерська сторінка див. № 2374.
4365. Нове життя [Текст] : орган Іршав. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Іршава, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (956) (1 січ.) – 90 (1045) (11 листоп.) За нове життя. – Періодичн.:

1956 № 1–90 газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–82, 84–99, 101–104 (1059) (30 груд.);
1957, № 1 (1060) (1 січ.) – 104 (1163) (29 груд.);
1958, № 1 (1164) (1 січ.) – 153 (1316) (28 груд.);
1959, № 1 (1317) (1 січ.) – 115, 117–129, 131–153 (1469) (29 груд.);
1960, № 1 (1470) (1 січ.) – 15, 17–31, 33–57, 59–70, 72–103, 105–115, 117–123, 125–
154 (1623) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3663; 1958 Нове життя : листівка
див. № 4358.
4366. Нове життя [Текст] : орган Ланчин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Ланчин, 1956–1960.
1956, № 1 (1021) (1 січ.) – 104 (1124) (27 груд.);
1957, № 1 (1125) (1 січ.) – 50, 52–104 (1227) (29 груд.);
1958, № 1 (1228) (1 січ.) – 104 (1331) (28 груд.);
1959, № 1 (1332) (1 січ.) – 104 (1435) (26 груд.);
1960, № 1 (1436) (1 січ.) – 140 (158) (31 груд.).
Дод.: 1956 Нове життя : спец. вип. див. № 4390; 1957 Нове життя : листівка див.
4359; 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3664.
4367. Нове життя [Текст] : орган Нестеров. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Нестеров, 1956–1960.
1956, № 1 (1521) (1 січ.) – 63, 65–104 (1614) (27 груд.); 1957, № 1
(1615) (1 січ.) – 105 (1718) (29 груд.);
1958, № 1 (1720) (1 січ.) – 28, 30–34, 36–94, 96–130, 133–155 (1874) (31 груд.);
1959, № 1 (1875) (1 січ.) – 155 (2029) (29 груд.);
1960, № 1 (2030) (1 січ.) – 154 (2185) (27 груд.).
Дод.: 1959 Нове життя : листівка див. № 4360; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3665.
4368. Нове життя [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу
«Нове життя» Ровен. р-ну. – [Грушвиця Перша], 1959, 1960.
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1959, № 8 (8) (27 серп.) – 9, 11, 13, 16, 17 (17) (5 груд.);
1960, № 3 (21) (27 лют.) – 10, 12, 14, 15, 21–23, 25–27 (43) (18 груд.).
4369. Нове життя [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Мічуріна
Теофіопіл. сільради Козів. р-ну. – [Теофіпілка], 1957–1959. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 лют.) – 1958 № 4–5 (32) (16 берез.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Ворошилова Теофіопіл. сільради Козів. р-ну.
1957, № 1–14 (7 листоп.);
1958, № 1–2 (19) (30 січ.) – 10, 12–16 (43) (7 листоп.);
1959, № 1 (49) (11 лют.) – 4 (52) (1 трав.) (у нумерації є помилки).
4370. Нове життя [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна і
Худяц. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. – Худяки, 1958–1960.
1958, № 1 (12 трав.), 3, 4, 8–11, 13, 14, 20–21 (43) (19 лип.);
1959, № 24 (48) (31 серп.), 26, 28–30, 32–35 (59) (24 груд.);
1960, № 1 (60) (1 січ.) – 10, 12, 13, 15–21, 23–28, 31–38 (107) (31 груд.) (у нумерації
є помилки).
4371. Нове життя [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Сталіна
Скаржинець Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Скаржинці, 1957–1960. 1957, №
1 (23 лип.) – 8 (13 груд.); 1958, № 1 (15 січ.) – 16, 18 (25) (26 груд.) (вал.
нумерація відсутня); 1959, № 1 (26) (5 січ.) – 17 (42) (21 груд.);
1960, № 2 (44) (21 січ.) – 5, 9–22 (64) (22 груд.).
4372. Нове життя [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та дирекції
птахорадгоспу «Яготинський» Яготин. р-ну. – Яготин, 1960.
1960, № 1 (8 серп.) – 4 (25 листоп.).
4373. Нове життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна
Бандурів. сільради Олександрів. р-ну. – Бандурівка, 1957–1960.
1957, № 20 (22) (11 верес.) – 25 (27) (25 груд.);
1958, № 1 (28) (1 січ.) – 17 (35) (22 груд.);
1959, № 1 (36) (1 січ.) – 27 (60) (15 груд.);
1960, № 1 (61) (1 січ.) – 30 (90) (31 груд.).
4374. Нове життя [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Україна»
Бузів. сільради депутатів трудящих [Котов. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Бузівка, 1957–
1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (5 лип.) – 1958 № 25 (56) (24 верес.) орган парторганізації та
правління артілі ім. Маленкова Бузів. сільради.
1957, № 14, 16, 19–22, 24–27, 29–31 (31 груд.);
1958, № 1–22, 24–30 (61) (26 груд.);
1959, № 1 (62) (5 січ.) – 9, 11–31 (92) (22 груд.);
1960, № 1 (93) (1 січ.) – 16, 18–29 (119) (20 груд.).
4375. Нове життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Комінтерну сільради с. Андрієвичі Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Андрієвичі, 1959,
1960.
1959, № 1 (23 лют.) – 15 (29 груд.);
1960, № 1 (16) (14 січ.) – 18 (33) (16 груд.).
4376. Нове життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Чкалова
Іванків. р-ну Київ. обл. – Обуховичі, 1960.
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1960, № 1 (19 лют.) – 5 (24 серп.).
4377. Нове життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Серп і
молот» Бородян. р-ну Київ. обл. – Луб’янка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 10 (12 груд.) – 1960 № 3 (13) (11 лют.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Серп і молот» та Луб’ян. сільради Бородян. р-ну Київ. обл.
1959, № 10;
1960, № 1 (11) (9 січ.) – 3, 5, 6, 8, 9, 11–17 (27) (28 листоп.).
4378. Нове життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Авангард»

Кам’яний Брід Лисян. р-ну Черкас. обл. – Кам’яний Брід, 1958–1960. – Виходить
тричі на міс.
1958, № 1 (20 трав.) – 11 (9 верес.);
1959, № 13 (32) (28 трав.) – 32 (51) (24 груд.);
1960, № 1 (52) (6 січ.) – 21 (72) (7 груд.).
4379. Нове життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Жданова с. Корчака Житомир. р-ну. – Корчак, 1958–1960. – Виходить 10 і 25 числа
щомісяця.
Назва: 1958 № 1 (27 трав.) – 1959 16 (29) (25 груд.) Світанок. – Періодичн.: 1959
№ 1 (14) (13 січ.) – 7 (20) (27 квіт.) виходить 13 і 27 числа щомісяця, № 8 (21) (10
трав.) – 16 (29) (25 груд.) виходить 10 і 25 числа щомісяця.
1958, № 1–3, 5–13 (13 груд.);
1959, № 1–16;
1960, № 1 (30) (10 лют.) – 15 (44) (10 груд.).
4380. Нове життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Куйбишева Березоворуд. сільради Пирятин. р-ну. – Березова рудка, 1958–1960.
1958, № 1 (3 лип.) – 7 (20 листоп.); 1959, № 1
(8) (8 січ.) – 9 (16) (7 листоп.); 1960, № 1 (17)
(8 берез.) – 5 (21) (17 черв.).
4381. Нове життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Фрунзе
Дяківці Літин. р-ну. Вінниц. обл. – Дяківці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 черв.) – 6 (11 верес.) орган первин. парторганізації та
правління колгоспу ім. Ворошилова с. Дяківці Літин. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–8, 10, 12 (11 груд.);
1958, № 1 (14) (11 січ.) – 23 (36) (18 груд.);
1959, № 1 (37) (14 січ.) – 15 (51) (30 листоп.);
1960, № 1 (53) (17 січ.) – 22, 24 (76) (30 груд.).
4382. Нове життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Шевченка Заболотів. р-ну Станіслав. обл. – Заболотів, 1957–1960.
1957, № 1 (10 лип.) – 18 (31 груд.);
1958, № 1 (19) (12 січ.) – 20, 22–35 (53) (20 груд.);
1959, № 1 (54) (1 січ.) – 33 (86) (15 груд.);
1960, № 1 (87) (1 січ.) – 9, 11–13, 16–24 (110) (15 груд.).
4383. Нове життя [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Шляхом
Леніна» с. Слобода Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Слобода, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (27 лип.) – 1959 № 1 (15) (28 січ.) орган парторганізації та
правління колгоспу «Шлях Ілліча» Брацлав. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–8 (21 груд.);
1958, № 1 (9) (22 лют.) – 6 (14) (26 груд.);
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1959, № 1–15 (29) (22 груд.);
1960, № 1 (30) (19 січ.) – 13, 15–17, 19–20 (149) (12 груд.).
4384. Нове життя [Текст] : орган первин. парторганізації і правління Більковец.
колгоспу ім. 40-річчя Жовтня Коростишів. р-ну. – Більківці, 1957–1960. – Виходить 5
і 20 числа.
1957, № 23 (20 листоп.) – 24 (5 груд.);
1958, № 1 (26) (5 січ.), 4, 5, 7, 8, 10–20, 22, 23 (47) (5 груд.);
1959, № 1 (49) (5 січ.) – 3, 5–24 (73) (20 груд.);
1960, № 1 (74) (5 січ.) – 11, 13–23 (97) (20 груд.).
4385. Нове життя [Текст] : орган Поліс. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Поліське, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2619) (1 січ.) – 1957 № 105 (2737) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень. – Місце вид.: 1956 № 1 – 1957 № 89 (2721) (3 листоп.) Кагановичі.
1956, № 1–46, 48–104 (2722) (27 груд.);
1957, № 1 (2723) (1 січ.) – 81, 83–94, 96–105;
1958, № 1 (2738) (1 січ.) – 37, 39, 40, 42–152 (2889) (28 груд.);
1959, № 1 (2890) (1 січ.) – 131, 133–153 (3042) (29 груд.);
1960, № 1 (3043) (1 січ.) – 154 (3196) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3666.
4386. Нове життя [Текст] : орган правління та парторганізації колгоспу ім.
Калініна та Борохів. сільради Ківерців. р-ну. – Борохів, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 3 (19) (17 черв.) орган парторганізації, правління артілі ім.
Калініна та Борохів. сільради Луц. р-ну.
1958, № 3–6 (22) (16 груд.);
1959, № 1 (23) (5 лют.) – 5 (27) (13 черв.).
4387. Нове життя [Текст] : орган правління та парторганізації колгоспу «17
вересня» Горохів. р-ну. – Горохів, 1957–1960.
1957, № 1 (15 січ.), 2–7 (22 трав.);
1958, № 2 (9) (20 лют.);
1959, № 1 (9) (5 берез.), 3, 4, 6–8 (16) (27 жовт.);
1960, № 1 (17) (21 січ.), 2, 4, 5, 7–10 (26) (4 листоп.).
4388. Нове життя [Текст] : орган Тупичів. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Тупичів, 1956–1958.
Назва: 1956, № 1 (1211) (1 січ.) – 89 (1299) (4 листоп.) Сталінський шлях.
1956, № 1–21, 23–89–93, 95–104 (1404) (27 груд.);
1957, № 1 (1405) (1 січ.) – 4, 6–8, 10–105 (1509) (29 груд.);
1958, № 1 (1510) (1 січ.) – 81, 83–104 (1603) (28 груд.).
Дод.: 1956 Сталінський шлях : листівка див. № 5282; 1957, 1958 Літературна
сторінка див. № 3668.
Прим.: У 1959 р. на № 5 (1608) від 15 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4389. Нове життя [Текст] : орган Чортків. райкому Комуніст. партії України і райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Чортків, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

1956, № 1 (1210) (1 січ.) – 73, 75–96, 98–155 (1364) (30 груд.);
1957, № 1 (1365) (1 січ.) – 155 (1519) (29 груд.);
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1958, № 1 (1520) (1 січ.) – 152 (1671) (28 груд.);
1959, № 1 (1672) (1 січ.) – 154 (1825) (29 груд.);
1960, № 1 (1826) (1 січ.) – 154 (1979) (27 груд.).
Дод.: 1956 Нове життя : листівка див. № 4362; 1958 Літературна сторінка див.
3669.
Нове життя. – Рудки див. № 327.
4390. Нове життя [Текст] : спец. вип. : орган Ланчин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Ланчин, 1956.
1956, № 1 (6) (17 лют.).
4391. Нове село [Текст] : орган Бабан. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Бабанка, 1956–1959. – Виходить двічі на
тиждень.
1956, № 1 (2549) (1 січ.) – 47, 50–97, 99–104 (2653) (27 груд.);
1957, № 1 (2654) (1 січ.) – 103 (2756) (29 груд.);
1958, № 1 (2757) (1 січ.) – 104 (2860) (28 груд.);
1959, № 1 (2861) (1 січ.) – 91 (2951) (12 листоп.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3670.
Прим.: У 1959 р. на № 92 (2952) від 15 листопада видання припинено в зв’язку
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4392. Нове село [Текст] : орган Новосіл. РК Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Нове Село, 1956–1959.
1956, № 1 (1026) (1 січ.) – 37, 39–104 (1129) (27 груд.);
1957, № 1 (1130) (1 січ.) – 104 (1233) (29 груд.); 1958, №
1 (1234) (1 січ.) – 153 (1385) (23 груд.); 1959, № 1 (1386)
(1 січ.) – 34 (1419) (20 берез.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3671.
Прим.: У 1959 р. на № 34 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4393. Нове село [Текст] : орган Чернівец. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Чернівці, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1099) (1 січ.) – 1957 № 105 (1306) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1, 2, 4–44, 46–91, 93–95, 97–99, 103 (1201) (23 груд.); 1957,
№ 1 (1203) (1 січ.) – 84, 86–105; 1958, № 1 (1307) (1 січ.) – 48, 50,
52–78, 80–118 (1423) (28 груд.);
1959, № 1 (1424) (1 січ.) – 13, 15–62, 64–147, 149–153 (1583) (29 груд.);
1960, № 1 (1584) (1 січ.) – 79, 82–153 (1760) (29 груд.).
Дод.: 1958 Комсомольська сторінка див. № 2333; 1958 Комсомольсько-молодіжна
сторінка див. № 2394; 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3672.
4394. Новий шлях [Текст] : дод. : орган Глибоц. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Глибока, 1957, 1959.
1957, [б. N.] (3 квіт.);
1959, [б. N.] (26 квіт.).
4395. Новий шлях [Текст] : листівка : орган Любомл. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Любомль, 1956.
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1956, [б. N.] (1 січ.).
4396. Новий шлях [Текст] : листівка : орган Глибоц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Глибока, 1958.
1958, [б. N.] (10 черв.).
4397. Новий шлях [Текст] : листівка : орган Судововишнян. РК Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Судова Вишня, 1956.
1956, [б. N.] (28 жовт.).
4398. Новий шлях [Текст] : орган Глибоц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Глибока, 1956–1960. – Виходить тричі
на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1208) (1 січ.) – 1958 № 70 (1486) (31 серп.) газ. виходить у
вівторок і четвер.
1956, № 1–104 (1311) (27 груд.);
1957, № 1 (1312) (1 січ.) – 104 (1416) (25 груд.);
1958, № 1 (1417) (1 січ.) – 119 (1535) (28 груд.);
1959, № 1 (1536) (1 січ,) – 153 (1688) (29 груд.);
1960, № 1 (1689) (1 січ.) – 152 (1842) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959 Новий шлях : дод. див. № 4394; 1958 Новий шлях : листівка див.
4396; 1960 Літературна сторінка див. № 3673.
Прим.: Газета паралельно виходить молдавською мовою див. № 1480.
4399. Новий шлях [Текст] : орган Любомл. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Любомль, 1956–1960. – Газ. виходить по
вівторках, четвергах та суботах .
1956, № 1 (1335) (1 січ.) – 105(1438) (27 груд.);
1957, № 1 (1439) (1 січ.) – 104 (1541) (29 груд.);
1958, № 1 (1542) (1 січ.) – 24, 26, 28–103–104 (1645) (28 груд.);
1959, № 1 (1646) (1 січ.), 2, 4–23, 25–135 (1780) (29 груд.);
1960, № 1 (1781) (1 січ.) – 77, 79–99, 101–154 (1934) (29 груд.).
Дод.: 1956 Новий шлях : листівка див. № 4395; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3674.
4400. Новий шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Новий
шлях» с. Терешки Бар. р-ну Вінниц. обл. – Терешки, 1958–1960.
1958, № 1 (1 трав.) – 23 (12 груд.);
1959, № 1 (25) (11 січ.) – 9, 11–24 (48) (29 груд.);
1960, № 1 (49) (5 січ.) – 6 (54) (17 берез.).
4401. Новий шлях [Текст] : орган Судововишнян. РК Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Судова Вишня, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 2 (946) (5 січ.) – 1959 № 60 (1364) (20 трав.) орган Судововишнян.
РК Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 2, 4–80, 82–69, 71–95, 97–104 (1048) (27 груд.);
1957, № 1 (1049) (1 січ.) – 104 (1152) (29 груд.);
1958, № 1 (1153) (1 січ.) – 38, 40–91, 93–152 (1304) (28 груд.);
1959, № 1 (1305) (1 січ.) – 115 (1419) (27 верес.).
Дод.: 1956 Новий шлях : листівка див. № 4397.
Прим.: У 1959 р. на № 115 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4402. Новини кіно [Текст] : Кишеньків. район. від. культури Полтав. обл. –
Кишеньки, 1957.
542

1957, № 1 (берез.) – 3 (черв.).
4403. Новини кіно [Текст] : Полтавське облупр. культури. – Полтава, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (січ.) Полтавське облупр. культури, облконтора по прокату
фільмів.
1957, № 1, 2 (берез.).
4404. Новобузька правда [Текст] : бюл. : орган Новобуз. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Новий Буг, 1958.
1958, № 4 (24 січ.); № 1 (9 квіт.), 3 (11 жовт.).
4405. Новобузька правда [Текст] : листівка : орган Новобуз. райкому Комуніст.
партії України та район. Ради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Новий Буг, 1956,
1958, 1959.
1956, [б. N.] (12 квіт.);
1958, [б. N.] (23 лют.);
1959, [б. N.] (5 лип.), [б. N.] (13 листоп.).
4406. Новобузька правда [Текст] : орган Новобуз. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Новий Буг, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3050) (1 січ.) – 62, 64–104 (3153) (27 груд.);
1957, № 1 (3154) (1 січ.) – 47, 49–105 (3257) (29 груд.);
1958, № 1 (3258) (1 січ.) – 155 (3412) (31 груд.);
1959, № 1 (3413) (1 січ.) – 154 (3566) (29 груд.);
1960, № 1 (3567) (1 січ.) – 154 (3720) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958, 1959 Новобузька правда : листівка див. № 4405; 1957 Новобузька
правда : спец. вип. див. № 4407; 1958 Новобузька правда : бюл. див. № 4404; 1960
Літературна сторінка див. № 3675.
4407. Новобузька правда [Текст] : спец. вип. : орган Новобуз. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Новий Буг, 1957.
1957, [б. N.] (26 черв.) – [б. N.] (7 груд.) [3 вип.].
4408. Новомосковська правда [Текст] : орган Новомосков. міськкому Комуніст.
партії України, міськради і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. –
Новомосковськ, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1725) (1 січ.) – 1958 № 74 (2109) (22 черв.) орган Новомосков.
МК і РК КП України, міськради і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл.
1956, № 1–47, 49–67, 69–88, 90–156 (1879) (30 груд.);
1957, № 1 (1880) (1 січ.) – 30, 32–141, 143–156 (2035) (29 груд.);
1958, № 3 (2038) (5 січ.) – 156 (2191) (31 груд.);
1959, № 1 (2192) (1 січ.) – 8, 12–16, 22–120, 123–125, 129–135, 137–155 (2346) (29
груд.);
1960, № 1 (2347) (1 січ.) – 11, 13–61, 63, 65–74, 77–89, 97–120, 122, 124–150, 152–
156 (2502) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3676.
4409. Новую технику и передовой опыт в производство [Текст] : спец. вып. –
Львов, 1956.
1956, [б. N.] (30 апр.) – [б. N.] (20 окт.) [5 вип.].
4410. Новый Донбасс [Текст] : орган Красноарм. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Красноармейское, 1956–
1960.
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1956, № 1 (1406) (1 янв.) – 5, 7–119, 121–154 (1559) (28 дек.);
1957, № 1 (1560) (1 янв.) – 39, 41–46, 48–65, 67–83, 85–153 (1532) (29 дек.);
1958, № 1 (1533) (1 янв.) – 53, 55–154 (1865) (28 дек.);
1959, № 1 (1866) (1 янв.) – 102, 104–152 (2017) (29 дек.);
1960, № 1 (2018) (1 янв.) – 76, 78–128, 130–155 (5426) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3216.
4411. Новый путь [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Знамя
Октября» Красноград. р-на Харьков. обл. – [Октябрьское], 1959, 1960.
1959, № 2 (27 июля) – 7 (15 дек.);
1960, № 1 (8) (1 янв.) – 15 (22) (28 нояб.).
4412. Новый путь [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Родина»
Кумачев. сельсовета Старобешев. р-на Сталин. обл. – [Кумачево], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (9 мая) – 1958 № 7 (24) (24 апр.) орган парторганизации и
правления колхоза «Новый путь» Покрово-Киреев. сельсовета Старо-Бешев. р-на
Сталин. обл.; 1958 № 8 (25) (27 мая), 9 (26) (3 июня) орган парторганизации и
правления колхоза «Родина» Покрово-Киреев. сельсовета Старо-Бешев. р-на Сталин.
обл.
1957, № 1–8, 10–17 (31 дек.);
1958, № 1 (18) (4 февр.) – 23 (40) (31 дек.);
1959, № 15 (55) (8 сент.) – 18, 20, 21 (61) (30 дек.);
1960, № 1 (62) (28 янв.), 2, 4–9 (70) (6 нояб.).
Дод.: Листівка [б. N] (18 листоп.).
4413. Обмен передовым опытом сахзаводов Полтавского сахсвеклотреста
[Текст]. – Полтава, 1956.
1956, № 3 (март).
4414. Обмін досвідом [Текст] : інформ.-метод. листок Одес. облас. ін-ту
вдосконалення вчителів. – Одеса, 1958.
1958, [б. N.] (лют.) – [б. N.] (груд.) [5 вип.].
4415. Овощевод [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции совхоза им.
Горького Б.-Новоселков. р-на Сталин. обл. – Дачное, 1959, 1960.
1959, № 5 (14 нояб.), 6, 9 (31 дек.);
1960, № 1 (10) (11 янв.) – 19, 23–28 (37) (10 дек.).
4416. Овцевод [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
«Вольный» Примор. р-на Запорож. обл. – Инзовка, 1957–1960.
1957, № 2 (12 июля) – 8 (13 дек.);
1958, № 1 (9) (1 янв.) – 11, 13–20 (26) (29 нояб.);
1959, № 1 (28) (5 янв.) – 14, 17 (44) (23 дек.);
1960, № 1 (45) (5 янв.) – 9, 12, 14–21 (64) (15 дек.).
4417. Огнеупорщик [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и заводоупр.
Красногоров. шамотно-динасового з-да им. Ленина. – Красногоровка, 1956–1960. –
Газ. выходит по пятницам.
1956, № 1 (116) (1 янв.) – 24, 26–46, 48–50, 52 (167) (22 дек.);
1957, № 1 (168) (1 янв.) – 19, 21–23, 25–31, 33–52 (219) (31 дек.);
1958, № 1 (220) (11 янв.) – 32, 34–41, 43–52 (262) (25 дек.);
1959, № 1 (263) (1 янв.) – 52 (314) (25 дек.);
1960, № 1 (315) (1 янв.) – 35, 37–52 (364) (23 дек.).
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Дод.: 1957 Литературная страница див. № 3217; 1959 Техническая страница див.
5419.
4418. Огни коммунизма [Текст] : орган партийн. бюро, построеч. ком. и строит.
упр. Старо-Бешев. ГРЭС им. В. И. Ленина Сталин. обл. – Новый Свет, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (27 июля) орган партийн. орг. и построеч. ком. строит. Старо-Бешев.
ГРЭС Сталин. обл.; 1957 № 2 (8 авг.) – 1960 № 18 (143) (4 мая) орган партбюро,
построеч. ком. и сторит. упр. Старо-Бешев. ГРЭС Сталин. обл. – Місце вид.: 1957
1 (27 июля) – 3 (15 авг.) Старобешево. 1957, № 1–
21 (31 дек.); 1958, № 1 (22) (9 янв.) – 38, 40–52 (73)
(31 дек.);
1959, № 1 (74) (6 янв.) – 17, 19–22, 24–34, 36–52 (125) (30 дек.);
1960, № 2 (127) (13 янв.) – 24, 26-51 (176) (31 дек.).
Огни коммунизма. – Старобешево див. № 4418.
4419. Одеський взуттьовик [Текст] : орган партбюро, дирекції, фабкому
профспілки та ком. ЛКСМУ Одес. другої держ. взут. ф-ки. – Одеса, 1957–1960.
1957, № 1 (30 верес.) – 10 (20 груд.);
1958, № 1 (11) (1 січ.) – 49 (59) (31 груд.);
1959, № 1 (60) (10 січ.) – 48 (107) (19 груд.);
1960, № 1 (108) (1 січ.) – 52 (159) (24 груд.).
Дод.: 1959 Одеський взуттьовик : спец. вип. див. № 4420.
4420. Одеський взуттьовик [Текст] : спец. вип. : орган партбюро, дирекції,
фабкому профспілки та ком. ЛКСМУ Одес. другої держ. взут. ф-ки. – Одеса, 1959.
1959, [б. N.] (24 груд.).
4421. Одеський портовик [Текст] : орган парткому, порткомфлоту, ком. ЛКСМ та
упр. торг. порту. – Одеса, 1956–1960.
1956, № 1 (5 верес.) – 17 (26 груд.);
1957, № 1 (18) (1 січ.) – 52 (69) (25 груд.);
1958, № 1 (70) (1 січ.) – 52 (121) (24 груд.);
1959, № 1 (122) (1 січ.) – 52 (173) (23 груд.);
1960, № 1 (174) (1 січ.) – 52 (224) (21 груд.).
Дод.: 1957 Одеський портовик : спец. вип. див. № 4422; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3704.
4422. Одеський портовик [Текст] : спец. вип. : орган парткому, порткомфлоту,
ком. ЛКСМ та упр. торг. порту. – Одеса, 1957.
1957, [б. N.] (11 квіт.).
Октябрьский гудок. – Ворошиловград див. № 4423.
4423. Октябрьский гудок [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и
дирекции Луган. Ордена Ленина тепловозостроит. з-да им. Октябрьской революции. –
Луганск, 1956–1960. – Газ. выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Підзаг.: 1956 № 1 (5351) (3 янв.) – 1958 № 28 (5685) (6 марта) орган парткома,
завкома профсоюза и дирекции Ворошиловград. Ордена Ленина тепловозостроит. з-да
им. Октябрьской революции. – Місце вид. : 1956 № 1 – 1958 № 28 Ворошиловград.
1956, № 1–11, 13–17, 19–124, 126–155 (5505) (29 дек.);
1957, № 1 (5506) (1 янв.) – 94, 96–138, 140–147, 149–155 (5657) (28 дек.);
1958, № 1 (5658) (1 янв.) – 38, 40–153, 155, 156 (5914) (30 дек.);
1959, № 1 (5915) (1 янв.) – 24, 26–38, 40–116, 118–147, 149–154 (5967) (29 дек.);
1960, № 1 (5968) (1 янв.) – 33, 35–91, 93–122 (6089) (29 дек.).
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Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5420; 1957–1959 Литературная
страница див. № 3218.
Прим.: У березні 1958 р. Ворошиловградську область перейменовано на
Луганську, а місто Ворошиловград – на Луганськ.
4424. Орденоносний Транссигнал [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки,
ком. ЛКСМУ та дирекції Ордена Трудового Червоного Прапора з-ду «Транссигнал»
ім. Ф. Е. Дзержинського. – Київ, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (12 черв.) орган партбюро, завкому профспілки, ком. ЛКСМУ та
дирекції з-ду «Транссигнал».
1958, № 1–29 (31 груд.);
1959, № 1 (875) (12 січ.) – 49 (922) (31 груд.);
1960, № 1 (923) (11 січ.) – 48 (970) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Технічна сторінка див. № 5538.
4425. Павлоградська правда [Текст] : бюл. : орган Павлоград. міськкому
Комуніст. партії України, міськради і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. –
Павлоград, 1958.
1958, [б. N.] (20 квіт.).
4426. Павлоградська правда [Текст] : листівка : орган Павлоград. міськкому
Комуніст. партії України, міськради і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. –
Павлоград, 1959.
1959, [б. N.] [б. д.].
4427. Павлоградська правда [Текст] : орган Павлоград. міськкому Комуніст.
партії України, міськради і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. –
Павлоград, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (5466) (1 січ.) – 1958 № 125 (5902) (19 жовт.) орган Павлоград.
міськкому і райкому Комуніст. партії України, міськради і райради депутатів
трудящих Дніпропетр. обл.
1956, № 1–11, 13, 14, 16–46, 48–58. 60, 62–79, 81–83, 85–156 (5621) (30 груд.);
1957, № 1 (5622) (1 січ.) – 156 (5777) (29 груд.);
1958, № 1 (5778) (1 січ.) – 28, 30–105, 107–156 (5933) (31 груд.);
1959, № 1 (5934) (1 січ.) – 155 (6088) (31 груд.);
1960, № 1 (6089) (1 січ.) – 154 (6242) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3677; 1958 Павлоградська правда :
бюл. див. № 4425; 1958 Сторінка для жінок див. № 5297; 1959 Павлоградська правда :
листівка див. № 4426.
4428. Пажинэ космополистэ [комсомольська сторінка] [у газ. «Каля ленинистэ»]
[Текст]. – Сторожинець, 1960.
1960, [б. N.] (9 фебр.).
4429. Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] [у газ. «Буковина Советикэ»]
[Текст]. – Чернівці, 1956–1958, 1960.
1956, [б. N.] (7 януар.) – [б. N.] (16 ноэмб.) [9 вип.];
1957, [б. N.] (3 ноэмб.) – [б. N.] (14 фебр.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (25 януар.) – [б. N.] (ноемб.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (2 фебр.) – [б. N.] (25 дечемб.) [9 вип.].
4430. Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] [у газ. «Вяца ноуэ»] [Текст]. –
Бородіно, 1958–1960.
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1958, [б. N.] (23 ноемб.);
1959, [б. N.] (17 мая);
1960, [б. N.] (23 януар.), [б. N.] (8 окт.).
4431. Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] [у газ. «Зорилэ Дунэрий»]
[Текст]. – Рені, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (11 аугуст) – [б. N.] (22 дечемб.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (19 януар.) – [б. N.] (23 ноемб.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (26 януар.) – [б. N.] (24 дечемб.) [5 вип.].
4432. Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] [у газ. «Каля ленинисте»] [Текст].
– Сторожинець, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (21 июлие) – [б. N.] (27 октомб.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (31 януар.);
1960, [б. N.] (11 юние) – [б. N.] (27 деч.) [3 вип.].
4433. Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] [у газ. «Каля ноуэ»] [Текст]. –
Глибока, 1960.
1960, [б. N.] (16 януар.) – [б. N.] (31 май) [3 вип.].
4434. Пажинэ литерарэ [літературна сторінка] [у газ. «Кувынтул Адевэрулуй»]
[Текст]. – Новоселиця, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (27 октомбр.);
1958, [б. N.] (12 януар.);
1960, [б. N.] (16 януар.) – [б. N.] (5 ноембр.) [7 вип.].
4435. Пажинэ литератэ [літературна сторінка] [у газ. «Стягул Рошу»] [Текст]. –
Герца, 1960.
1960, [б. N.] (18 юние) – [б. N.] (29 октомбр.) [4 вип.].
4436. Пажинэ техникэ [технічна сторінка] [у газ. «Буковина Советикэ»] [Текст].
– Чернівці, 1960.
1960, [б. N.] (13 апр.), [б. N.] (9 юлие).
4437. Паперовик [Текст] : орган парт. бюро, фабр. ком. і дирекції Малин. папер.
ф-ки Житомир. обл. – Малин, 1958–1960.
1958, № 5 (1 трав.) – 15 (19) (10 груд.);
1959, № 1 (21) (1 січ.), 11–20, 23, 24 (44) (20 груд.);
1960, № 2 (46) (22 січ.) – 8 (52) (1 трав.).
Паровозник. – Дніпропетровськ див. № 642.
4438. Паровозник [Текст] : орган парткому, завкому і заводоупр. Полтав. Ордена
Трудового Червоного Прапора паровозоремонт. з-ду ім. А. О. Жданова. – Полтава,
1956–1960.
1956, № 1 (2031) (5 січ.) – 11, 13–26, 28–51 (2081) (20 груд.);
1957, № 1 (2083) (10 січ.) – 52 (2134) (31 груд.);
1958, № 1 (2135) (9 січ.) – 41, 43–52 (2186) (31 груд.);
1959, № 1 (2187) (8 січ.) – 52 (2238) (31 груд.);
1960, № 1 (2239) (8 січ.) – 17, 19–53 (2291) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Технічна сторінка див. № 5539; 1958–960 Літературна
сторінка див. № 3678.
4439. Патріот Батьківщини [Текст] : листівка : орган Словечан. райкому Комуніст.

партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Словечне, 1958.
1958, [б. N.] (12 трав.) – [б. N.] (7 січ.) [3 вип.].
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4440. Патріот Батьківщини [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін. шахти
1 ім. XIX з’їзду КПРС. – Сутоган, 1958–1960. 1958,
№ 1 (44) (9 січ.) – 49, 51, 52 (95) (25 груд.); 1959, №
1 (96) (1 січ.) – 52 (146) (26 груд.); 1960, № 1 (147)
(9 січ.) – 49 (195) (24 груд.).
4441. Патріот Батьківщини [Текст] : орган Республік. ком. ДТСААФ УРСР. –
Київ, 1959, 1960. – Виходить щочетверга.
1959, № 1 (1 трав.) – 35 (24 груд.);
1960, № 1 (36) (1 січ.) – 52 (87) (22 груд.).
4442. Патріот Батьківщини [Текст] : орган Словечан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Словечне, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1257) (1 січ.) – 1959 № 44 (1613) (31 трав.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–53, 55, 56, 58–66, 69, 71, 72, 77–79, 82–84, 86–104 (1360) (27 груд.);
1957, № 1 (1361) (1 січ.) – 105 (1465) (29 груд.);
1958, № 1 (1466) (1 січ.) – 103 (1569) (28 груд.);
1959, № 1 (1570) (1 січ.) – 132 (1701) (29 груд.);
1960, № 1 (1702) (1 січ.) – 154 (1855) (29 груд.).
Дод.: 1958 Патріот Батьківщини : листівка див. № 4439; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3679; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2334.
4443. Патріот Батьківщини [Текст] : орган Станіславчиц. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Станіславчик, 1956,
1957.
1956, № 1 (2667) (1 січ.) – 16, 18, 20, 21, 23–104 (2770) (27 груд.);
1957, № 1 (2771) (1 січ.) – 95 (2868) (28 листоп.).
Прим.: У 1957 р. на № 95 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4444. Патріот Донбасу [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки і упр.
шахти № 35-35-біс тресту «Жовтеньвугілля». – ст. Німчине, 1957–1959.
1957, № 1 (12 берез.) – 11, 13–41 (31 груд.);
1958, № 1 (42) (14 січ.) – 49 (90) (31 груд.);
1959, № 1 (91) (13 січ.) – 15, 17–21, 36–48 (138) (30 груд.).
4445. Педагогічна сторінка [у газ. «Колгоспна зоря»] [Текст]. – Розівка, 1956.
1956, [б. N.] (29 берез.).
4446. Педагогічна сторінка [у газ. «Колективіст»] [Текст]. – Чорний Острів, 1959.

1959, [б. N.] (12 груд.).
4447. Педагогічна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Комишеваха, 1958,
1959.
1958, [б. N.] (23 берез.);
1959, [б. N.] (4 листоп.).
4448. Передовик [Текст] : орган парт. орг. і правління Жилинец. колгоспу ім.
Щорса Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл. – [Жилинці], 1957–1959.
1957, № 1 (17 трав.), 8 (15 жовт.);
1958, № 1 (11) (30 січ.) – 2, 7, 9, 11 (21) (30 груд.);
1959, № 2 (23) (23 лют.) – 9 (29) (18 груд.).
4449. Передовик [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Передовик» с.
Довжка Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Довжок, 1957–1960.
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1957, № 1 (18 лип.), 3–5 (18 груд.);
1958, № 1 (6) (8 січ.) – 12 (19) (8 груд.);
1959, № 1 (20) (23 січ.) – 12 (31) (21 груд.);
1960, № 1 (32) (16 січ.) – 13 (41) (10 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
4450. Передовик [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза «Труд
Ильича» Березнеговат. р-на. – Березнеговатое, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (13) (17 февр.) – 13 (25) (20 сент.) многотираж. газ. колхоза
«Труд Ильича» Владимиров. р-на Николаев. обл.
1958, № 1–13;
1959, № 1 (17) (1 апр.) – 3, 5, 6, 8, 9 (25) (15 окт.);
1960, № 10 (26) (21 июня).
Прим.: У газетах за 1958–1960 рр. у валовій нумерації є помилки. У січні 1959 р.
Володимирівський район ліквідовано.
4451. Передовик виробництва [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки та
упр. Запоріз. з-ду абразив. виробів. – Запоріжжя, 1957–1960.
1957, № 8 (25 верес.), 9, 11, 12, 14–22 (31 груд.);
1958, № 1 (23) (8 січ.) – 52 (74) (31 груд.);
1959, № 1 (75) (7 січ.) – 10, 12–40, 42, 43, 45–52 (126) (31 груд.);
1960, № 1 (127) (9 січ.) – 51 (177) (24 груд.).
Дод.: 1959 Комсомольська сторінка див. № 2335; 1959 Літературна сторінка див.
3680; 1960 Технічна сторінка див. № 5540.
4452. Передовик змагання [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки і упр.
шахти № 17-біс тресту «Чистяківантрацит». – Чистякове, 1957–1960.
1957, № 1 (24 січ.) – 36, 38–49 (25 груд.);
1958, № 1 (50) (1 січ.) – 53 (102) (30 груд.);
1959, № 1 (103) (6 січ.) – 52 (154) (30 груд.);
1960, № 1 (155) (6 січ.) – 37 (191) (28 груд.).
4453. Передовик производства [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. Ордена
Трудового Красного Знамени шахты № 19-20 им. Шевченко. – Красноармейское,
1957–1960.
1957, № 1 (7 марта) – 6, 8–40 (31 дек.);
1958, № 1 (41) (9 янв.) – 34, 36–48 (88) (25 дек.);
1959, № 1 (89) (1 янв.) – 16, 18–25, 27–48 (136) (31 дек.);
1960, № 1 (137) (8 янв.) – 48 (182) (30 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Литературная страница див. № 3219; 1960 Техническая страница
див. № 5421.
4454. Передовик соревнования [Текст] : орган парторганизации и правления
колхоза «Путь к коммунизму» [Свердлов. р-на Луган. обл.]. – Свердловск, 1959.
1959, № 1 (11 апр.), 2, 4–13 (29 сент.).
4455. Перемога [Текст] : дод. : орган Перечин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Перечин, 1957.
1957, № 5 (20 лип.), 6, 8 (20 жовт.).
Перемога. – Комінтернівське див. № 4752.
4456. Перемога [Текст] : листівка : орган Перечин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Перечин, 1959.
1959, № 2 (20 лют.) – 4 (40) (15 квіт.).
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4457. Перемога [Текст] : орган Базалійс. РК КП України та райради депутатів
трудящих Хмельниц. обл. – Базалія, 1956–1959. – Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2241) (1 січ.) – 91 (2331) (11 листоп.) Сталінець.
1956, № 1–91, 93–104 (2344) (27 груд.);
1957, № 1 (2345) (1 січ.) – 59, 61–70, 72–79, 81–97, 99–104 (2447) (29 груд.);
1958, № 1 (2448) (1 січ.) – 28, 30–104 (2551) (28 груд.);
1959, № 1 (2552) (1 січ.) – 95 (2646) (25 верес.).
Дод.: 1958 За високу продуктивність тваринництва : щомісяч. бюл. див. № 790.
Прим.: У 1959 р. на № 95 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4458. Перемога [Текст] : орган Балаклійс. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Балаклія, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (2773) (1 січ.) – 105, 107–136 (2908) (28 груд.);
1957, № 1 (2909) (1 січ.) – 152 (3060) (29 груд.);
1958, № 1 (3061) (1 січ.) – 108, 110–120, 122–153 (3213) (28 груд.);
1959, № 1 (3214) (1 січ.) – 15, 17–47, 60–66, 69–153 (3366) (29 груд.);
1960, № 1 (3367) (1 січ.) – 67, 69–154 (3521) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3682.
4459. Перемога [Текст] : орган Брат. райкому компартії України та райради
депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Братське, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2743) (1 січ.) – 1958 № 98 (3048) (17 серп.) Степовий колгоспник.

1956, № 1–104 (2846) (27 груд.);
1957, № 1 (2847) (1 січ.) – 104 (2950) (25 груд.);
1958, № 1 (2951) (1 січ.) – 154 (3134) (28 груд.);
1959, № 1 (3135) (1 січ.) – 154 (3284) (29 груд.);
1960, № 1 (3289) (1 січ.) – 153 (3441) (29 груд.).
Дод.: 1957 Степовий колгоспник : спец. вип. див. № 5295; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3683.
4460. Перемога [Текст] : орган Заліщиц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Заліщики, 1956, 1958–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1320) (1 січ.) – 101 (1420) (22 серп.);
1958, № 33 (1752) (16 берез.) – 152 (1780) (28 груд.);
1959, № 1 (1781) (1 січ.) – 76 (1856) (28 черв.);
1960, № 1 (1934) (1 січ.) – 154 (2087) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3684.
4461. Перемога [Текст] : орган Котов. райкому КП України і райради депутатів
трудящих Одес. обл. – Котовськ, 1956–1960.
1956, № 1 (3731) (1 січ.) – 16, 18–76, 78–156 (3886) (30 груд.);
1957, № 1 (3887) (1 січ.), 2, 4–12, 14–154 (4039) (29 груд.);
1958, № 1 (4040) (1 січ.) – 50, 52–64, 66–70, 72–91, 93, 95–97, 99–102, 105, 106, 108–
119, 121–129, 131–153 (4192) (28 груд.);
1959, № 1 (4193) (1 січ.) – 76, 78–154 (4346) (29 груд.);
1960, № 1 (4347) (1 січ.) – 154 (4500) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3685; 1960 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2395.
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4462. Перемога [Текст] : орган Красноп. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Краснопілля, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1277) (1 січ.) – 117, 118–136 (1412) (30 груд.);
1957, № 1 (1413) (1 січ.) – 154 (1566) (29 груд.);
1958, № 1 (1567) (1 січ.) – 105, 107–114, 116–135, 137–156 (1722) (28 груд.);
1959, № 1 (1723) (1 січ.) – 148, 150–156 (1878) (30 груд.);
1960, № 1 (1879) (1 січ.) – 84, 86–132, 134–155 (2037) (27 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3686; 1958–1960 Молодіжна сторінка
див. № 4270; 1958, 1960 Перемога : спец. вип. див. № 4492.
4463. Перемога [Текст] : орган Кременчуц. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Кременчук, 1956–1959. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1030) (1 січ.) – 104 (1133) (27 груд.);
1957, № 1 (1134) (1 січ.) – 88, 90-105 (1238) (29 груд.);
1958, № 1 (1239) (1 січ.) – 156 (1394) (31 груд.); 1959, №
1 (1395) (1 січ.) – 154 (1548) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3687.
Прим.: У 1960 р. влилася як частина у газету «Прапор ленінізму» див. № 4732.
4464. Перемога [Текст] : орган Миколаїв. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Львів. обл. – Миколаїв, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (1189) (1 січ.) – 1959 № 65 (1719) (31 трав.) орган Миколаїв.
райкому КП України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–126, 128–156 (1344) (30 груд.);
1957, № 1 (1345) (1 січ.) – 155 (1499) (29 груд.); 1958, №
1 (1500) (1 січ.) – 155 (1654) (31 груд.); 1959, № 1 (1655)
(1 січ.) – 156 (1810) (29 груд.); 1960, № 1 (1811) (1 січ.) –
90, 92–155 (1955) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3688.
4465. Перемога [Текст] : орган Мізоц. райкому КП України та райради депутатів
трудящих Ровен. обл. – Мізоч, 1956–1958. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1014) (1 січ.) – 51, 53–73, 75–104 (1117) (27 груд.);
1957, № 1 (1117) (1 січ.) – 38, 40–105 (1221) (29 груд.); 1958, № 1
(1222) (1 січ.) – 120 (1341) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 13 (1354) від 30 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4466. Перемога [Текст] : орган Ново-Айдар. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Новоайдар, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (2972) (1 січ.) – 1958 № 28 (3205) (7 берез.) орган Ново-Айдар.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград.
обл.
1956, № 1–89, 91–103 (3074) (27 груд.);
1957, № 1 (3075) (1 січ.) – 103 (3177) (25 груд.);
1958, № 1 (3178) (1 січ.) – 69, 71–82, 84–93, 95–107, 109–119, 121–129, 131–133,
136, 138, 141–152 (3338) (28 груд.);
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1959, № 1 (3339) (1 січ.) – 51, 53–67, 70–153 (3491) (29 груд.);
1960, № 1 (3492) (1 січ.) – 153 (3644) (29 груд.).
Дод.: 1960 Комсомольська сторінка див. № 2336; 1960 Літературна сторінка див.
3689; 1960 Перемога : спец. вип. див. № 4493.
4467. Перемога [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Перемога»
Уладівки Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Уладівка, 1960.
1960, № 1 (1 січ.) – 2, 4–13 (13) (22 жовт.).
4468. Перемога [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Жданова та
виконкому Перекопів. сільради Ромен. р-ну Сум. обл. – [Перекопівка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 17 (7 жовт.) – 1958 № 17 (40) (25 серп.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Жданова та виконкому Перекопів. сільради Глин. р-ну Сум. обл.
1957, № 17–23 (24 груд.);
1958, № 1 (24) (5 лют.) – 4, 13–15, 17;
1959, № 5 (51) (10 квіт.) – 14, 16–22, 24–31 (77) (31 груд.);
1960, № 1 (78) (19 січ.) – 3, 5, 6, 8–14, 17–20, 22, 24, 26–35 (112) (26 груд.).
Прим.: У березні 1959 р. Глинський район ліквідовано.
4469. Перемога [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна Кременец.

р-ну Терноп. обл. – Білокриниця, 1958, 1959.
1958, № 1 (12 трав.) – 8 (17 груд.);
1959, № 1 (9) (1 січ.) – 2, 4, 5 (13) (25 трав.).
4470. Перемога [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Жданова
Куп’ян. р-ну. – [Сенькове], 1957–1960.
1957, № 1 (16 січ.) – 5, 8, 10–12, 14, 16–20, 22–27 (31 груд.);
1958, № 1 (26) (15 січ.) – 18 (36) (26 груд.);
1959, № 1 (37) (21 січ.) – 10, 12–19 (55) (4 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (56) (13 січ.) – 7, 9–14, 16, 17 (72) (25 листоп.).
4471. Перемога [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Калініна
Гладківщина Гельмязів. р-ну. – Гладківщина, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 берез.) – 6 (7 листоп.); 1960, № 1 (7) (1 січ.), 3–
13 (19) (31 груд.).
4472. Перемога [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Литвинова
Босівка Лисян. р-ну Черкас. обл. – Босівка, 1958–1960. – Виходить тричі на міс.
1958, № 1 (3 черв.) – 9 (5 верес.); 1959, № 14 (34) (16 трав.) – 26, 28–34 (54) (28
груд.); 1960, № 1 (55) (8 січ.) – 25 (79) (29 груд.).
4473. Перемога [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Сталіна
Гуровець Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Гурівці, 1957–1959.
1957, № 1 (7 листоп.) – 4 (27 груд.);
1958, № 1 (5) (22 січ.) – 14 (18) (22 груд.);
1959, № 1 (19) (7 січ.), 2 (20) (27 січ.).
4474. Перемога [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та дирекції
радгоспу «Дворічанський» Дворічан. р-ну Харків. обл. – [Кам’янка], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (30 лип.) – 6 (20 верес.) орган парт., профспілк. і комсомол.
орг. та дирекції радгоспу ім. Леніна Дворічан. р-ну Харків. обл.
1957, № 1, 3–15 (25 груд.);
1958, № 1 (16) (1 січ.) – 19, 21–26, 28–34 (49) (23 груд.);
1959, № 2 (51) (22 січ.) – 4, 6–18, 20–22, 24–26 (75) (5 груд.).
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4475. Перемога [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції радгоспу «Таврія» м.
Нова Каховка Херсон. обл. – Нова Каховка, 1960. – Виходить тричі на міс.

1960, № 1 (18 верес.), 3–14, 16 (30) (10 груд.).
4476. Перемога [Текст] : орган парткому та правління колгоспу «Україна»
Олександрів. р-ну [Сталін. обл.]. – Нова Полтавка, 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (5 лют.), 6, 17 (29 листоп.);
1958, № 1 (19) (1 січ.), 3, 5–8,10 (28) (23 трав.);
1960, № 1 (49) (22 черв.) – 3 (51) (29 груд.).
4477. Перемога [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Жданова
Червоноокнян. р-ну Одес. обл. – Красні Окни, 1957, 1959–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 берез.) – 1959 № 11 (16) (18 верес.) орган парт. орг. і
правління колгоспу ім. Жданова Красноокнян. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–3, 5–8 (24 верес.);
1959, № 1 (6) (5 берез.), 3–11;
1960, № 1 (17) (2 лют.) – 8, 10–12 (28) (30 груд.).
4478. Перемога [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Перемога»
Любашів. р-ну Одес. обл. – [Троїцьке], 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (10 квіт.) – 7 (11 жовт.) орган парт. орг. і правління колгоспу
«Победа» Троїц. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–7;
1958, № 1 (8) (10 січ.), 5, 6, 8 (15) (15 серп.);
1959, № 2 (17) (1 квіт.), 5–9 (23) (19 верес.).
Прим.: У листопаді 1957 р. Троїцький район ліквідовано.
4479. Перемога [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Україна» с.
Бурти Шполян. р-ну Черкас. обл. – Бурти, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (26 лип.) – 1958 № 1 (6) (9 січ.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна с. Бурти Шполян. р-ну Черкас. обл.
1957, № 3, 4 (13 верес.);
1958, № 1–7 (12) (22 лип.);
1959, № 17 (32) (17 верес.) – 23 (38) (31 груд.);
1960, № 2 (40) (11 лют.), 4, 6, 7, 9–13 (51) (31 жовт.).
4480. Перемога [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Леніна с.
Вовчків Поліс. р-ну Київ. обл. – Вовчків, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 11 (11) (10 черв.) – 17 (17) (13 верес.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Леніна с. Вовчків Розважів. р-ну Київ. обл.
1959, № 11, 12, 15–21 (22 груд.);
1960, № 1 (22) (23 січ.) – 4, 6–18 (39) (29 жовт.).
Прим.: У вересні 1959 р. Розважівський район ліквідовано.
4481. Перемога [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. 18 партз’їзду

Завадівки Володар. р-ну Київ. обл. – Завадівка, 1957–1960.
1957, № 21 (15 груд.); 1958, № 5 (28) (22 лют.), 7, 11, 15–18
(41) (18 серп.);
1959, № 14 (63) (7 листоп.), 15, 17 (66) (31 груд.);
1960, № 1 (67) (23 січ.) – 14, 17 (66) (31 груд.).
4482. Перемога [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна
Бондарів. сільради Коростишів. р-ну. – Бондарівка, 1958 – 1960. – Виходить двічі на
міс.
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1958, № 1(1) (21 квіт.), 4–7 (7) (10 груд.);
1959, № 2 (9) (20 лют.) – 4 (11) (4 трав.);
1960, № 1 (12) (23 жовт.) – 4 (15) (16 груд.).
4483. Перемога [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Чкалова
Некрасове Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Некрасове, 1959, 1960.
1959 , № 1 (4 черв.) – 21 (22 груд.); 1960, № 1 (22) (4 січ.) – 36
(57) (22 груд.).
4484. Перемога [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Перемога»
Лукашів. сільради Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – Лукашівка, 1959, 1960. – Виходить
двічі на міс.
1959, № 3 (16 квіт.);
1960, № 1 (15 берез.) – 2, 4–10 (20 верес.)
Прим.: У газетах за 1959, 1960 рр. валова нумерація відсутня.
4485. Перемога [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Перемога» та
Кам’ян. сільради депутатів трудящих [Іршав. р-ну Закарпат. обл. ]. – Кам’янське,
1958–1960.
1958, № 3 (2 берез.), 7 (14 черв.);
1959, № 9 (24) (11 черв.) – 15 (30) (18 листоп.);
1960, № 1 (31) (29 лют.) – 6 (36) (4 груд.).
4486. Перемога [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Жовтнева
перемога» [Виноградів. р-ну Закарпат. обл.]. – Підвиноградів, 1958–1960.
1958, № 1 (16 лют.) – 8, 10–14 (31 груд.);
1959, № 1 (15) (8 лют.) – 15 (29) (31 груд.);
1960, № 1 (30) (1 лют.) – 6 (35) (26 жовт.).
4487. Перемога [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Рассвет»
Павлоград. р-ну Дніпропетр. обл. – Вербки, 1957, 1959, 1960.
1957, № 2 (15 берез.) – 4, 6, 8–13 (6 листоп.);
1959, № 1 (30) (1 січ.), 2, 4–13 (42) (7 листоп.);
1960, № 2 (44) (23 берез.) – 20 (62) (31 груд.).
4488. Перемога [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. Щорса
с. Кусиковець Літин. р-ну Вінниц. обл. – Кусиківці, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (18 черв.) – 12 (20 груд.) орган первин. парт. орг. та правління
колгоспу «Оборона» с. Кусиковець Літин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–12;
1959, № 1 (13) (17 берез.) – 17 (29) (17 груд.);
1960, № 1 (18) (6 січ.) – 21 (52) (10 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
4489. Перемога [Текст] : орган Перечин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Перечин, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (953) (1 січ.), 2, 4–10, 12–77, 79–104 (1055) (30 груд.);
1957, № 1 (1056) (1 січ.) – 104 (1160) (29 груд.); 1958, № 1 (1161) (1
січ.) – 115 (1247) (28 груд.); 1959, № 1 (1276) (1 січ.) – 153 (1428)
(29 груд.); 1960, № 1 (1429) (1 січ.) – 154 (1582) (29 груд.).
Дод.: 1957 Перемога : дод. див. № 4455; 1957, 1958 Перемога : спец. вип. див. №
4494; 1959 Перемога : листівка див. № 4456.
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4490. Перемога [Текст] : орган Фастів. райкому Комуніст. партії України та район.
Ради депутатів трудящих Київ. обл. – Фастів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1296) (1 січ.) – 10, 12–154 (1449) (28 груд.);
1957, № 1 (1450) (1 січ.) – 153 (1602) (29 груд.);
1958, № 1 (1603) (1 січ.) – 114, 116–153 (1754) (28 груд.);
1959, № 1 (1755) (1 січ.) – 153 (1914) (29 груд.);
1960, № 1 (1915) (1 січ.) – 82, 84–132, 134–154 (2068) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3690; 1956–1960 Молодіжна
сторінка див. № 4271.
4491. Перемога [Текст] : орган Широколанів. РК КП України та райради депутатів
трудящих, Миколаїв. обл. – Широколанівка, 1956, 1957.
1956, № 1 (926) (1 січ.) – 104 (1019) (27 груд.);
1957, № 1 (1020) (1 січ.) – 47 (1066) (9 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 47 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4492. Перемога [Текст] : спец. вип. : орган Красноп. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Сум. обл. – Краснопілля, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (22 трав.);
1960, [б. N.] (24 груд.).
4493. Перемога [Текст] : спец. вип. : орган Ново-Айдар. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Новоайдар, 1960.
1960, № [б. N] (22 квіт.), 2 (27 квіт.) – 6 (11 трав.).
4494. Перемога [Текст] : спец. вип. : орган Перечин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Перечин, 1957, 1958.
1957, № 10 (20 серп.);
1958, № 1 (24) (15 січ.).
4495. Перемога Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Коцюбинського [Новобуз. р-ну Миколаїв. обл.]. – Новий Буг, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 січ.) – 1959 № 3 (30) (28 лют.) багатотираж. газ. колгоспу ім.
Коцюбинського Новобуз. р-ну.
1957, № 1–3, 7. 8, 10–15 (14 груд.);
1958, № 2 (17) (31 берез.) – 13 (27) (17 груд.);
1959, № 1 (28) (15 січ.) – 6, 8–17 (44) (30 груд.);
1960, № 1 (45) (10 берез.) – 11, 13. 14 (58) (14 листоп.).
4496. Перемога Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Правда» с. Якушинці Вінниц. р-ну. – Якушинці, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (27 верес.), № 2 (7 жовт.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. 13-річчя Жовтня с. Якушинець Вінниц. р-ну.
1958, № 1, 2;
1959, № 12 (22) (30 квіт.), 15–33 (43) (27 груд.);
1960, № 1 (44) (14 січ.) – 32 (75) (15 груд.).
4497. Перемога Жовтня [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» с. Потік Старченків. р-ну Київ. обл. – Потік, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (20 січ.) – 24 (31 груд.) орган парторганізації, правління
колгоспу «Червоний Жовтень» с. Потік Старченків. р-ну Київ. обл.
1959, № 1–5, 7–10, 12–24;
1960, № 1 (25) (19 січ.), 2, 4–9, 11–23 (47) (14 груд.).
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4498. Перемога соціалізму [Текст] : орган Варвин. райкому КПУ та райради
депутатів трудящих Чернігів. обл. – Варва, 1956–1960.
1956, № 1 (3381) (1 січ.) – 13, 15–104 (3484) (27 груд.);
1957, № 1 (3485) (1 січ.) – 104 (3587) (29 груд.);
1958, № 1 (3588) (1 січ.) – 120 (3707) (28 груд.);
1959, № 1 (3708) (1 січ.) – 155 (3862) (29 груд.);
1960, № 1 (3863) (1 січ.) – 155 (4017) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3681.
4499. Переможець [Текст] : листівка : орган партбюро, завкому профспілки та
дирекції з-ду «Червоний Профінтерн». – Дніпропетровськ, 1958.
1958, [б. N.] (12 лип.).
4500. Переможець [Текст] : орган Кобеляц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Кобеляки, 1956–1960.
1956, № 1 (1110) (1 січ.) – 135 (1244) (28 груд.);
1957, № 1 (1245) (1 січ.) – 4, 6–23, 25–126, 128–153 (1397) (29 груд.);
1958, № 1 (1398) (1 січ.) – 154 (1551) (31 груд.);
1959, № 1 (1552) (1 січ.) – 153 (1704) (29 груд.);
1960, № 1 (1705) (1 січ.) – 43, 45–113, 115–154 (1930) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3691; 1960 Комсомолія
див. № 2289.
4501. Переможець [Текст] : орган Млинів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Млинів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (1078) (1 січ.) – 104 (1181) (27 груд.);
1957, № 1 (1182) (1 січ.) – 98, 100–104 (1285) (29 груд.);
1958, № 1 (1286) (1 січ.) – 128, 130–151 (1441) (28 груд.);
1959, № 1 (1443) (1 січ.) – 126, 128–152 (1593) (29 груд.);
1960, № 1 (1594) (1 січ.) – 155 (1746) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3692; 1958–1960
Комсомольська сторінка див. № 2338.
4502. Переможець [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління колгоспу
«Победа» Покров. р-ну. – [Покровське], 1957–1960.
1957, № 1 (б. д) – 11 (21 груд.);
1958, № 9 (12) (1 січ.), 2 – 15–16 (27–28) (31 груд.);
1959, № 1 (29) (11 січ.) – 12 (40) (12 груд.);
1960, № 1 (41) (1 січ.) – 4, 6–11 (51) (18 груд.).
4503. Переможець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Ілліча
Сенчан. р-ну Полтав. обл. – Сенча, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 квіт.) – 21 (7 листоп.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Хрущова Сенчан. р-ну Полтав. обл.
1957, № 1, 3–26 (25 груд.);
1958, № 1 (27) (7 січ.) – 24, 26–35 (61) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 2 (63) (22 січ.) – 21, 23–25, 27–30 (91) (30 листоп.);
1960, № 1 (94) (1 січ.) – 26, 28–32 (125) (31 груд.).
4504. Переможець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Партизан»
Криворуд. сільради Семенів. р-ну. – Крива Руда, 1958–1960.
1958, № 7 (30) (28 трав.) – 18 (41) (20 груд.);
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1959, № 1 (42) (1 січ.) – 17 (57) (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (59) (1 січ.) – 14 (72) (31 серп.).
4505. Переможець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Перемога» та
сільради с. Коневої Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Конева, 1960.
1960, № 1 (19 лип.) – 8 (31 груд.).
4506. Переможець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Перемога»
Скалат. р-ну. – Скалат, 1957–1960.
1957, № 4 (9 лют.) – 16 (7 листоп.);
1958, № 1 (18) (18 січ.) – 4 (21) (3 лип.);
1959, № 1 (21) (10 берез.) – 4 (17 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (11) (12 лют.) – 4 (29) (8 серп.) (у вал. нумерації є помилки).
4507. Переможець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Перемога» та
Івашків. сільради депутатів трудящих Чечельниц. р-ну Вінниц. обл. – Івашківці, 1957.
1957, № 3 (29 берез.) – 8 (20 трав.).
4508. Переможець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна с.
Сокирян Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Сокиряни, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (23 трав.) – 9 (23 верес.) орган парт. орг. та правління колгоспу
«Перемога» с. Саша Теплиц. р-ну Вінниц. обл.
1959, № 1–11, 13 (23 груд.);
1960, № 1 (31) (23 лют.) – 17 (30) (23 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
4509. Переможець [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Ордена Леніна
хмелерадгоспу «Вертокиївка» Житомир. р-ну. – Іванківці, 1958–1960. – Виходить 15 і
30 числа щомісяця.
Підзаг.: 1958 № 1 (15 трав.) – 1960 № 5 (43) (15 берез.) орган парторганізації та
правління колгоспу «Перемога» с. Іванківці Житомир. р-ну.
1958, № 1–4, 7, 9–16 (30 груд.);
1959, № 1 (17) (15 січ.) – 22 (38) (30 груд.);
1960, № 1 (39) (15 січ.) – 20 (58) (15 груд.).
4510. Переможець [Текст] : орган парткому, завкому профспілки та дирекції з-ду
«Червоний Профінтерн». – Дніпропетровськ, 1956–1960.
1956, № 5 (31 серп.) – 20 (253) (21 груд.) (у № 5 відсутня вал. нумерація);
1957, № 1 (255) (4 січ.) – 49 (303) (30 груд.);
1958, № 1 (304) (4 січ.) – 49 (352) (31 груд.);
1959, № 1 (353) (3 січ.) – 51 (403) (30 груд.);
1960, № 1 (404) (9 січ.) – 28, 30–51 (454) (31 груд.).
Дод.: 1957 Комсомольська сторінка див. № 2337; 1958 Переможець : листівка див.
№ 4499.
4511. Переможець [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Матросова та Березичів. сільради Камінь-Кашир. р-ну. – Березичі, 1957–1960. – Газ.
виходить тричі на міс.
1957, № 1 (23 квіт.) – 14 (29 жовт.);
1958, № 1 (16) (1 січ.), 2 (17) (18 січ.);
1959, № 2 (22) (5 лют.), 6 (26) (23 серп.);
1960, № 1 (27) (1 січ.) – 3 (30) (27 січ.).
4512. Переможним шляхом [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна с. Березна Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Березна, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 1 (5 берез.) – 1959 № 2 (38) (18 січ.) орган парт. орг. та правління
колгоспу «Переможець» с. Березна Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–6, 8–22 (15 груд.);
1958, № 1 (23) (2 берез.) – 19 (41) (2 груд.);
1959, № 1 (37) (1 січ.) – 2, 4–25 (61) (23 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (62) (6 січ.) – 2, 4–6, 8–20 (81) (31 груд.).
4513. Перечинський лісоруб [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Перечин.
ліспромгоспу. – Перечин, 1958.
1958, № 1 (8 берез.).
4514. Першотравневець [Текст] : орган парт. ком., завкому профспілки та упр.
Бердян. Першотравн. з-ду. – Бердянськ, 1957–1960. – Виходить один раз на міс.
Назва: 1957 № 1 (6 серп.) – 1958 № 29 (50) (15 лип.) Трибуна машинобудівництва. –

Місце вид.: 1957 № 1–1958 № 29 Осипенко.
1957, № 1–3, 5, 13, 15–21 (24 груд.);
1958, № 1 (22) (1 січ.) – 53 (74) (31 груд.);
1959, № 1 (75) (6 січ.) – 51 (125) (30 груд.);
1960, № 1 (126) (6 січ.) – 52 (177) (28 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Технічна сторінка див. № 5541, № 5558; 1958 Трибуна
машинобудівництва : спец. вип. див. № 5605; 1960 Літературна сторінка див. № 3693.
Прим.: У червні 1958 р. м. Осипенко перейменоване на Бердянськ з
перейменуванням району.
Першотравневець. – Осипенко див. № 4514.
4515. Петриківський механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та
дирекції Петриків. МТC. – Петриківка, 1957, 1959.
1957, № 6 (14 жовт.) – 7 (23 листоп.);
1959, № 1 (17) (23 лют.) – 3 (19) (10 черв.).
4516. Петропавлівська зоря [Текст] : орган Петропавлів. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Петропавлівка,
1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1394) (1 січ.) – 1957 № 104 (1599) (28 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1503) (29 груд.);
1957, № 1 (1504) (1 січ.) – 40, 43–104;
1958, № 1 (1600) (1 січ.) – 107, 109–153 (1754) (28 груд.);
1959, № 1 (1753) (1 січ.) – 153 (1905) (29 груд.);
1960, № 1 (1906) (1 січ.) – 154 (2059) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3694.
4517. Південна Комуна [Текст] : орган Голопристан. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Гола Пристань, 1956–1960.
1956, № 1 (1279) (1 січ.) – 5, 8–62, 64–78, 80–104, 106–156 (1434) (30 груд.);
1957, № 1 (1435) (1 січ.) – 9, 11–73, 75–104, 106–153 (1587) (29 груд.);
1958, № 1 (1588) (1 січ.) – 56, 58, 60-152 (1738) (28 груд.);
1959, № 1 (1739) (1 січ.) – 67, 70-72, 74-92, 94-114, 116-153 (1891) (29 груд.);
1960, № 1 (1892) (1 січ.) – 155 (2046) (31 груд.).
Прим.: 1957 Спец. вип. : «Блискавка» див. № 31; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3695.
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4518. Південна правда [Текст] : листівка : орган Миколаїв. обкому і міськкому
Комуніст. партії України, облради та міськради депутатів трудящих. – Миколаїв,
1960.
1960, [б. N.] (22 листоп.).
4519. Південна правда [Текст] : орган Миколаїв. обкому і міськкому Комуніст.
партії України, облради та міськради депутатів трудящих. – Миколаїв, 1956–1960. –
Газ. виходить п’ять разів на тиждень.
1956, № 1 (9220) (1 січ.) – 75, 77–94, 96–256 (9515) (30 груд.);
1957, № 1 (9516) (1 січ.) – 257 (9772) (31 груд.);
1958, № 1 (9773) (1 січ.) – 257 (10029) (31 груд.);
1959, № 1 (10030) (1 січ.) – 256 (10285) (31 груд.);
1960, № 2 (10287) (4 січ.) – 258 (10543) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3696; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2339; 1960 Південна правда : листівка див. № 4518.
Прим.: З грудня 1959 р. газета паралельно виходить російською мовою «Южная
правда» див. № 6179.
4520. Південний кабель [Текст] : листівка : орган партбюро, дирекції, завкому
профспілки та ЗК ЛКСМУ з-ду «Південкабель». – Харків, 1958.
1958, № 2 (1 черв.), 3 (2 черв.).
4521. Південний кабель [Текст] : орган партбюро, дирекції, завкому профспілки
та ЗК ЛКСМУ з-ду «Південкабель». – Харків, 1956–1960. – Газ. виходить щотижнево.
Підзаг.: 1956 № 1 (18 серп.) – 1957 № 47 (66) (24 груд.) орган парткому, завкому,
ком. ЛКСМУ та дирекції Держ. Союз. з-ду «Південкабель»; 1958 № 1 (67) (1 січ.) – 12
(78) (21 берез.) орган партбюро, завкому, ком. ЛКСМУ та дирекції Держ. Союз. з-ду
«Південкабель».
1956, № 1, 3–9, 11–19 (31 груд.);
1957, № 1 (20) (10 січ.) – 47;
1958, № 1–26, 28–50 (116) (19 груд.);
1959, № 1 (117) (1 січ.) – 7, 9–36, 38–52 (168) (30 груд.);
1960, № 1 (169) (8 січ.) – 35, 37–52 (219) (31 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3697; 1956–1960 Технічна сторінка
див. № 5542; 1957, 1959, 1960 Молодіжна сторінка див. № 4272; 1958 Південний
кабель : листівка див. № 4520.
4522. Під прапором комунізму [Текст] : орган Біловод. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Біловодськ, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (3261) (1 січ.) – 65 (3326) (12 серп.) Сталінський заклик. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1958 № 29 (3493) (7 берез.) орган Біловод. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–76, 78–104 (3365) (27 груд.);
1957, № 1 (3365) (1 січ.) – 42, 44–104 (3467) (29 груд.);
1958, № 1 (3468) (1 січ.) – 27, 29–85, 91–113, 116–153 (3616) (28 груд.);
1959, № 1 (3617) (1 січ.) – 67, 69–152 (3767) (29 груд.);
1960, № 1 (3768) (1 січ.) – 154 (3923) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3698; 1960 Під прапором комунізму :
спец. вип. див. № 4524.
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4523. Під прапором комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації, правління
колгоспу «Зоря комунізму» і Могилян. сільради Гайворон. р-ну Кіровоград. обл. –
Могильне, 1958–1960.
1958, № 7 (28) (30 черв.), 9 (30) (30 серп.);
1959, № 16 (40) (7 листоп.);
1960, № 2, 4–7, 10–12, 14 (54) (7 листоп.).
4524. Під прапором комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Біловод. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Біловодськ, 1960.
1960, № 1 (7 трав.) – 4 (17 трав.).
4525. Під прапором Леніна [Текст] : орган Мілов. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Мілове, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (3101) (1 січ.) – 1958 № 29 (3338) (7 берез.) орган Мілов. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.

1956, № 1–21, 23–84 (3184) (18 жовт.);
1957, № 1 (3205) (1 січ.) – 43, 46–92, 95 102 (3305) (22 груд.);
1958, № 1 (3310) (1 січ.) – 86, 92–134, 136–153 (3462) (28 груд.);
1959, № 1 (3463) (1 січ.) – 41, 43–68, 70–152 (3614) (29 груд.);
1960, № 1 (3615) (1 січ.) – 154 (3768) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3699; 1960 Під прапором Леніна : спец.
вип. див. № 4529.
4526. Під прапором Леніна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Пам’ять Леніна» с. Селянщини Черняхів. р-ну. – Селянщина, 1958–1960. – Виходить
13 і 27 числа щомісяця.
1958, № 1 (30 трав.) – 4, 6, 9 (17 груд.);
1959, № 1 (10) (1 січ.) – 11, 13–20 (29) (23 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (30) (23 січ.) – 20 (49) (27 груд.).
4527. Під прапором Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Здобуток Жовтня» с. Ліщина Житомир. р-ну. – Ліщин, 1958–1960. – Виходить 4 і 19
числа щомісяця.
1958, № 1 (6 лют.) – 8, 13–19 (19 груд.);
1959, № 1 (20) (4 січ.) – 13, 15–24 (43) (19 груд.);
1960, № 1 (44) (4 січ.) – 24 (67) (19 груд.).
4528. Під прапором Леніна [Текст] : орган Піщан. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Піщанка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1107) (1 січ.) – 66 (1172) (16 серп.) Сталінська трибуна. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (1314) (27 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–3, 5–27, 29–104 (1210) (27 груд.);
1957, № 1 (1211) (1 січ.) – 58, 60–104;
1958, № 1 (1315) (1 січ.) – 154 (1467) (28 груд.);
1959, № 1 (1468) (1 січ.) – 152 (1619) (29 груд.);
1960, № 1 (1620) (1 січ.) – 155 (1754) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3700.
4529. Під прапором Леніна [Текст] : спец. вип. : орган Мілов. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Мілове, 1960.
1960, № 1 (4 трав.) – 7 (20 трав.).
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4530. Під прапором ленінізму [Текст] : орган Щирец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Щирець, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (1101) (1 січ.) – 64 (1164) (9 серп.) Під сталінським прапором.
1956, № 1–60, 62–103 (1203) (23 груд.);
1957, № 1 (1205) (1 січ.) – 3, 5–13, 15–39, 41–104 (1308) (29 груд.);
1958, № 1 (1309) (1 січ.) – 40, 42–49, 51–58, 61–79, 81–120 (1427) (28 груд.);
1959, № 1 (1428) (1 січ.) – 6, 8–16, 18–25, 29 (1455) (8 берез.).
Прим.: У 1959 р. на № 29 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
Під прапором Сталіна. – Аджамка див. № 4970.
Під прапором Сталіна. – Гоща див. № 4652.
Під прапором Сталіна. – Заболотів див. № 6017.
Під прапором Сталіна. – Томашпіль див. № 6107.
Під сталінським прапором. – Щирець див. № 4530.
4531. Піонер [Текст] : бюл. Ужгород. міськради піонер. орг. ім. В. І. Леніна. –
Ужгород, 1958.
1958, № 1 (жовт.), 2 (груд.).
4532. Піонерська сторінка [у газ. «Радянське село»] [Текст]. – Рівне, 1958.
1958, [б. N.] (5 листоп.).
4533. Піонерська сторінка [у газ. «Радянський селянин»] [Текст]. – СкалаПодільська, 1958.
1958, [б. N.] (19 трав.).
4534. Піонерська сторінка [у газ. «Червоний Скалат»] [Текст]. – Скалат, 1958.
1958, [б. N.]18 трав.), [б. N.] (12 черв.).
4535. Піонерський бюлетень [Текст] : орган Рава-Руської райради піонер. орг.
ім. В. І. Леніна. – Рава-Руська, 1959.
1959, № 2 (лют.).
4536. Піонерський бюлетень [Текст] : орган Яворів. райради піонерів. – Яворів,
1959.
1959, № 2 (січ.), 4 (серп.).
4537. Плодоовочівник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. радгоспу «Ямський»
Артемів. р-ну. – Яма, 1959, 1960.
1959, № 1 (21 серп.) – 14 (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (23 січ.) – 10, 12–19 (33) (18 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
4538. Плугівська правда [Текст] : орган парт., комсомол. орг., правління колгоспу
«Перемога» та Плугів. сільради депутатів трудящих Золочів. р-ну Львів. обл. –
Плугів, 1956–1958. – Виходить 1 раз на тиждень – по неділях.
Підзаг.: 1956 № 1 (9 груд.) – 3 (23 груд.) орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу «Перемога» Золочів. р-ну Львів. обл.
1956, № 1–3;
1957, № 2 (5) (6 січ.) – 13, 15, 16, 18–22 (26) (24 груд.);
1958, № 1 (27) (22 січ.) – 5 (31) (15 квіт.).
4539. По ленинскому пути [Текст] : орган партийн. и комсомол. орг. колхоза
«Победа» Троиц. р-на Луган. обл. – Троицкое, 1959, 1960.
1959, № 4 (13) (15 авг.) – 6 (15) (30 сент.);
1960, № 4 (19) (8 марта) – 8 (17) (13 февр.) (у нумерації є помилки).
4540. По ленинскому пути [Текст] : орган партийн. и профсоюз. орг. и администрации
совхоза «Провальский» [Свердлов. р-на Луган. обл.]. – Провалля, 1959, 1960.
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1959, № 1 (8 марта) – 6, 8–23, 25–30 (25 дек.);
1960, № 1 (31) (1 янв.) – 31 (61) (15 дек.).
4541. По ленинскому пути [Текст] : орган партийн., профсоюз. и комсомол. орг.
совхоза «Угольщик» Троиц. р-на Луган. обл. – Троицкое, 1960.
1960, № 1 (14 мая), 3–5, 7–9 (28 окт.).
4542. По ленинскому пути [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. Ордена
Ленина шахты № 13-бис. – Ханженково, 1956–1960.
1956, № 1 (234) (6 янв.) – 51 (254) (31 дек.);
1957, № 1 (285) (4 янв.) – 50 (334) (27 дек.);
1958, № 1 (335) (3 янв.) – 51 (496) (30 дек.);
1959, № 1 (497) (9 янв.) – 51 (547) (25 дек.);
1960, № 1 (547) (8 янв.) – 52 (599) (30 дек.).
4543. По ленинскому пути [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Большевик» Шосткин. р-на Сум. обл. – [Погребки], 1958–1960.
1958, № 8 (19 сент.);
1959, № 9 (21) (13 июня), 12–17 (29) (22 дек.);
1960, № 3 (32) (24 марта) – 8 (39) (28 дек.).
4544. По ленинскому пути [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
им. ХХ съезда КПСС Александров. р-на Луган. обл. – Александровка, 1958–1960.
1958, № 1 (13) (18 берез.) – 3 (15) (28 серп.);
1959, № 3 (22) (16 апр.), 6–8, 11, 14–16,18 (37) (26 нояб.);
1960, № 4 (43) (2 апр.), 5, 8–16 (55) (31 дек.).
4545. По ленинскому пути [Текст] : орган первич. парторганизации и правления
колхоза «Дружба» Ново-Айдар. р-на Луган. обл. – Новоайдар, 1958–1960.
1958, № 8 (33) (22 трав.) – 10, 12, 14, 15 (40) (16 груд.);
1959, № 1 (40) (22 янв.) – 3, 7–12 (52) (30 дек.);
1960, № 1 (53) (11 марта) – 4, 6 (58) (19 нояб.).
4546. По ленинскому пути [Текст] : орган Попаснян. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Попасная, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (3285) (1 янв.) – 97 (3381) (15 авг.) Сталинский путь. – Підзаг.:
1956 № 1 – 1958 № 31 (3627) (7 марта) орган Попаснян. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Ворошиловград. обл.
1956, № 1–156 (3440) (30 дек.);
1957, № 1 (3441) (1 янв.) – 65, 67–156 (3596) (29 дек.);
1958, № 1 (3597) (1 янв.) – 105, 107–156 (3752) (28 дек.);
1959, № 1 (3753) (1 янв.) – 21, 23–30, 32–67, 69, 71–156 (3908) (29 дек.);
1960, № 1 (3909) (1 янв.) – 115, 117–156 (4062) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Литературная страница див. № 3220.
4547. По ленінському шляху [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Жданова Ширяїв. р-ну Одес. обл. – [Старі Маяки], 1957–1959.
1957, № 1 (10 трав.) – 9 (7 листоп.);
1958, № 1 (10) (2 берез.);
1959, № 2 (11) (12 лип.), 4, 5 (14) (12 верес.).
4548. По ленінському шляху [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі ім.
Дзержинського Широків. р-ну. – Широке, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 верес.) орган парт. орг. та правління артілі ім. Булганіна
Широків. р-ну.
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1957, № 1–2 (7 листоп.);
1958, № 3 (5) (31 берез.) – 6, 8–22 (23) (20 груд.);
1959, № 1 (25) (1 січ.) – 9, 11–33 (57) (2 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (58) (1 січ.) – 5, 7–17 (76) (4 груд.).
4549. По ленінському шляху [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Володимира Ульянова і Недогар. сільради Олександрів. р-ну. – Недогарки, 1958–
1960.
1958, № 1 (3 квіт.) – 22 (16 груд.);
1959, № 1 (23) (14 січ.) – 21 (43) (31 груд.);
1960, № 1 (44) (5 лют.) – 12 (55) (31 груд.).
4550. По Ленінському шляху [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Сталіна і Ушомир. сільради Коростен. р-ну. – Ушомир, 1958–1960. – Виходить
двічі на міс.
1958, № 1 (1) (9 квіт.) – 3, 5–8, 12 (12) (27 груд.);
1959, № 1 (13) (27 берез.), 2 (14) (21 квіт.);
1960, № 1 (15) (22 січ.) – 3, 5 (19) (3 груд.).
4551. По ленінському шляху [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«30-річчя ВЛКСМ» та виконкому Телепин. сільради, Кам’ян. р-ну Черкас. обл. –
Телепине, 1957–1960. – Виходить тричі на міс.
Періодичн.: 1957 № 2 (18 жовт.) – 1959 № 19 (29) (19 груд.) виходить двічі на міс.
1957, № 2–4 (25 листоп.);
1958, № 1 (5) (17 січ.) – 6 (10) (24 груд.);
1959, № 1 (11) (8 січ.) – 14, 16–19 (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (30) (1 січ.) – 3, 5–11 (41) (17 груд.).
4552. По пути Ильича [Текст] : орган Ворошилов. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – г. им. Парижской комуны,
1956–1959.
1956, № 1 (1456) (1 янв.) – 42, 44–94, 96–139 (1503) (30 дек.);
1957, № 1 (1504) (1 янв.) – 50, 52–73, 75–106, 108–155 (1658) (29 дек.);
1958, № 1 (1659) (1 янв.) – 13, 15–154 (1811) (28 дек.);
1959, № 1 (1812) (1 янв.) – 70 (1881) (17 июня).
Дод.: 1956, 1957 Литературная страница див. № 3221.
Прим.: У 1959 р. на № 70 видання припинено.
4553. По пути Ильича [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза им.
Куйбышева Липец. р-на – Липцы, 1957, 1958. – Виходить тричі на міс.
1957, № 11 (27 июля) – 17 (25 дек.);
1958, № 1 (18) (19 янв.) – 2, 7, 8 (25) (7 нояб.).
Прим.: Див. № 2562.
По сталинскому пути. – Успенка див. № 1231.
4554. По шляху Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. 40річчя Жовтня с. Красятичі Поліс. р-ну Київ. обл. – Красятичі, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (2) (22 трав.) – 1959 № 10 (26) (18 серп.) орган парторганізації
правління колгоспу ім. 40-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції с.
Красятичі Розважів. р-ну Київ. обл.
1958, № 2–11 (11) (28 серп.);
1959, № 2 (18) (15 лют.) – 11 (27) (31 груд.);
1960, № 1 (28) (21 січ.) – 13, 15 (42) (22 груд.).
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Прим.: У вересні 1959 р. Розважівський район ліквідовано.
4555. По шляху Леніна [Текст] : орган Компаніїв. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Компаніївка, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3265) (1 січ.) – 46, 48–101, 103–124, 126–142 (3406) (30 груд.);
1957, № 1 (3407) (1 січ.) – 153 (3559) (29 груд.);
1958, № 1 (3560) (1 січ.) – 153 (3712) (28 груд.);
1959, № 1 (3713) (1 січ.) – 79, 81-153 (3864) (29 груд.);
1960, № 1 (3865) (1 січ.) – 154 (4018) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3701; 1958, 1960 Комсомольська
сторінка див. № 2340.
4556. По шляху Леніна [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу «Путь Ленина» Великолепетин. р-ну Херсон. обл. – [Рубанівка], 1957–1960.
1957, № 3 (23 лют.), 5, 7–12 (23 груд.);
1958, № 1 (14) (1 січ.) – 13 (26) (12 груд.);
1959, № 1 (27) (1 січ.) – 5, 8–11 (37) (5 груд.);
1960, № 1 (38) (1 січ.) – 7 (44) (7 листоп.).
4557. По шляху Леніна [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Кірова та
сільради с. Коврай [Гельмязів. р-ну Черкас. обл.]. – Коврай, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (6) (15 серп.) – 1958 № 16 (24) (30 груд.) орган парт. орг.,
правління колгоспу «Більшовик» та сільради с. Коврай.
1957, № 5, 6 (7) (26 серп.);
1958, № 6 (14) (24 берез.), 8–13, 15, 16;
1959, № 1 (25) (24 лют.) – 3, 5–7 (31) (15 лип.);
1960, № 1 (32) (3 лют.) – 11 (42) (31 груд.).
4558. По шляху Леніна [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Перегонів.
цукрокомбінату ім. Карла Маркса Кіровоград. обл. – Перегонівка, 1958–1960.
1958, № 14 (20) (2 верес.);
1959, № 12 (33) (30 лип.) – 14, 16, 17, 19–22 (43) (28 груд.);
1960, № 1 (44) (11 січ.) – 3, 5–24 (67) (30 груд.).
4559. По шляху Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Запорізька Січ» Червоноарм. р-ну. – Українка; Матвіївка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 листоп.) – 1958 № 13 (36) (13 груд.) орган парторганізації
правління сільгоспартілі Україн. сільради депутатів трудящих Червоноарм. р-ну;
1959 № 1 (37) – 3 (39) (30 квіт.) орган парторганізації і правління сільгоспартілі
«Запорізька Січ» Укр. сільради депутатів трудящих Червоноарм. р-ну; 1959 № 4 (40)
(18 верес.) – 5 (41) (8 жовт.) орган парторганізації і правління сільгоспартілі
«Запорізька Січ» Матвіїв. сільради депутатів трудящих Червоноарм. р-ну.
1956, № 1–5 (31 груд.);
1957, № 1 (6) (17 січ.), 3–14, 16–18 (23) (17 груд.) (у нумерації є помилки); 1958,
№ 1 (24) (1 січ.) – 8, 10–13; 1959, № 1–6 (42) (24 груд.); 1960, № 1 (43) (30 січ.) –
7 (49) (25 лип.).
4560. По шляху Леніна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «30
років Жовтня» та Ківерців. сільради. – Ківерці, 1957–1960.
1957, № 4 (18 квіт.), 6 (7 листоп.);
1958, № 1 (24 січ.) – 4 (27 верес.);
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1959, № 1 (7) (23 квіт.), 2, 6 (11) (29 груд.);
1960, № 1 (12) (1 берез.), 3, 6 (11) (29 груд.).
4561. По шляху Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Шлях до комунізму» Ново-Василів. р-ну. – Ново-Василівка, 1957–1960.
1957, № 1 (23 верес.) – 5 (28 груд.);
1958, № 1 (6) (17 лют.) – 10 (15) (29 жовт.);
1959, № 1 (16) (19 лют.) – 6, 8–18 (33) (24 груд.);
1960, № 1 (34) (6 лют.) – 5–9 (42) (5 лип.).
4562. По шляху Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Шлях Леніна» с. Братське. – Братське, 1958–1960.
1958, № 3 (17) (20 черв.);
1959, № 3 (24) (4 квіт.), 12 (33) (12 груд.);
1960, № 3 (36) (9 квіт.), 5–8, 13 (34) (28 січ.) (у вал. нумерації є помилки).
4563. Победа [Текст] : орган дирекции, партийн. орг. и профкомитета совхоза
им. Ленина Ново-Айдар. р-на Луган. обл. – Новоайдар, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (14 марта) – 8 (26 дек.) орган первич. парторганизации и
правления колхоза им. Ленина Ново-Айдар. р-на Луган. обл.
1958, № 1–5, 8;
1959, № 2 (10) (29 янв.), 4, 6, 8–14 (22) (25 дек.);
1960, № 1 (23) (10 февр.) – 9 (31) (28 сент.).
4564. Победа [Текст] : орган Феодосийс. горкома Коммунист. партии Украины
горсовета депутатов трудящихся. – Феодосия, 1956–1960. – Газ. выходит трижды в
неделю.
1956, № 1 (4484) (1 янв.) – 87, 90–154, 156 (4639) (30 дек.); 1957,
№ 1 (4640) (1 янв.) – 9, 13–110, 112–155 (4794) (27 дек.); 1958, №
1 (4796) (1 янв.) – 156 (4951) (28 дек.); 1959, № 1 (4952) (1 янв.) –
45, 47–155 (5106) (29 дек.); 1960, № 1 (5107) (1 янв.) – 140, 143–
156 (5262) (29 дек.). Дод.: 1956–1960 Литературная страница
див. № 3222.
4565. Под знаменем Ленина [Текст] : орган партийн. ком., ком. профсоюза и упр.
шахты № 5 им. Ленина. – Горловка, 1956–1960. – Газ. выходит еженедельно.
1956, № 3 (584) (20 янв.) – 38, 40–51 (631) (30 дек.);
1957, № 1 (632) (4 янв.) – 33, 40–49 (680) (27 дек.);
1958, № 1 (681) (3 янв.) – 36, 38–51 (731) (30 дек.);
1959, № 1 (732) (9 янв.) – 52 (783) (31 дек.); 1960, № 1
(784) (7 янв.) – 50 (831) (22 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3223.
4566. Пожарно-техническая страница [у газ. «Тревога»] [Текст]. – Киев, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (12 нояб.);
1959, [б. N.] (1 апр.) – [б. N.] (18 нояб.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (6 янв.) – [б. N.] (23 нояб.) [4 вип.].
4567. Поліграфіст [Текст] : орган партбюро, фабкому і дирекції друк. вид-ва
«Радянська Україна». – Київ, 1957–1960. – Виходить щотижня.
Підзаг.: 1957 № 1 (21 берез.) – 1960 № 7 (114) (27 лют.) орган партбюро, фабкому і
дирекції друк. вид-ва ЦК КП України «Радянська Україна».
1957, № 1–21 (13 груд.);
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1958, № 1 (22) (1 січ.) – 15, 17–19, 21–28 (49) (31 груд.);
1959, № 1 (78) (15 січ.) – 11, 13–22, 24–30 (107) (31 груд.);
1960, № 1 (108) (9 січ.) – 42 (149) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3702; 1957, 1958 Технічна
сторінка див. № 5543.
4568. Поліські вісті [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Карла Маркса с. Василівки Житомир. р-ну. – Василівка, 1958–1960. – Виходить 6 і 23
числа щомісяця.
1958, № 1 (23 трав.) –3, 7–15 (23 груд.);
1959, № 1 (16) (6 січ.) – 12, 14–16, 18–22 (37) (23 груд.);
1960, № 5 (42) (23 берез.) – 18 (55) (6 груд.).
4569. Полтавський прядильник [Текст] : орган партбюро, фабкому профспілки і
упр. Полтав. бавовно-прядил. ф-ки. – Полтава, 1957–1960. – Газ. виходить щотижня.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 серп.) орган партбюро завкому профспілки і упр. Полтав.
бавовно-прядил. ф-ки.
1957, № 1–22 (24 груд.);
1958, № 1 (23) (1 січ.) – 52 (80) (25 груд.);
1959, № 1 (81) (1січ.) – 53 (133) (31 груд.);
1960, № 1 (134) (7 січ.) – 48, 50–52 (147) (30 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3703.
4570. Попаснянский вагоноремонтник [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг.
упр. В.Р.З. – Попасная, 1958–1960. – Газ. выходит раз в неделю.
1958, № 1 (30 янв.), 3–50 (31 дек.); 1959, № 1 (51) (9 янв.) – 52 (102)
(31 дек.); 1960, № 1 (103) (7 янв.) – 52 (154) (31 дек.).
4571. Почет шахтеру [Текст] : орган партбюро, ком. профсоюза и администрации
шахтоуправления № 12-18 им. газ. «Правда» треста «Буденновуголь». – Сталино,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 февр.) – 1959 № 24 (111) (25 июня) орган партбюро, шахткома
профсоюза и упр. шахты № 12-18 им. газ. «Правда».
1957, № 1–42 (12 дек.);
1958, № 1 (44) (9 янв.) – 43, 45–47 (91) (4 дек.);
1959, № 1 (96) (8 янв.) – 49 (169) (31 дек.);
1960, № 1 (170) (7 янв.) – 50 (194) (29 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3224; 1960 Техническая страница див.
5422.
4572. Почетный труд [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахтоуправления «Родинское». – Красноармейское, 1957–1960. – Газ. выходит
четыре раза в месяц.
1957, № 1 (5 марта) – 17, 19–40 (31 дек.);
1958, № 1 (41) (4 янв.) – 48 (88) (31 дек.);
1959, № 1 (89) (10 янв.) – 48 (136) (31 дек.);
1960, № 1 (137) (10 янв.) – 20, 22–48 (183) (25 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5423.
4573. Правда Зіньківщини [Текст] : орган Зіньків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Зіньків, 1956–1960.
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1956, № 1 (1233) (1 січ.) – 104 (1336) (27 груд.);
1957, № 1 (1337) (1 січ.) – 104 (1440) (29 груд.);
1958, № 1 (1441) (1 січ.) – 86, 89–154 (1594) (31 груд.);
1959, № 1 (1559) (1 січ.) – 6, 8–154 (1748) (29 груд.);
1960, № 1 (1749) (1 січ.) – 63, 65–154 (1902) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3705.
4574. Правда Зміївщини [Текст] : листівка : орган Зміїв. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Зміїв, 1958.
1958, [б. N.] (18 черв.).
4575. Правда Зміївщини [Текст] : орган Зміїв. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Зміїв, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (2630) (1 січ.) – 56, 58–76, 78–124 (2753) (28 груд.);
1957, № 1 (2754) (1 січ.) – 153 (2914) (29 груд.);
1958, № 1 (2915) (1 січ.) – 153 (3054) (28 груд.);
1959, № 1 (3055) (1 січ.) – 152 (3206) (29 груд.);
1960, № 1 (3207) (1 січ.) – 22, 24–139, 141, 142, 144–154 (3359) (29 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3706; 1958 Правда Зміївщини : листівка
див. № 4574.
4576. Правда колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Україна» В. Врадіїв. р-ну Миколаїв. обл. – В[елика] Врадіївка, 1957–1960.
1957, № 1 (19 квіт.) – 3 (13 трав.);
1958, № 1 (23 січ.);
1959, № 16 (6 лип.) – 32 (31 груд.);
1960, № 2 (15 січ.) – 18, 20 – 28 (31 груд.).
Прим.: У газетах за 1958–1960 рр. валова нумерація відсутня.
4577. Правда Коростенщини [Текст] : орган Коростен. міськкому Комуніст. партії
України, міськради та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Коростень, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (7628) (1 січ.) – 156 (7793) (28 груд.);
1957, № 1 (7794) (1 січ.) – 155 (7958) (29 груд.);
1958, № 1 (7959) (1 січ.) – 155 (8112) (31 груд.);
1959, № 1 (8113) (1 січ.) – 68, 70–81, 83–150, 152, 153 (8265) (29 груд.);
1960, № 1 (8266) (1 січ.) – 17, 19–22, 24–99, 101–117, 118–154 (8421) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3707.
4578. Правда Лозівщини [Текст] : орган Лозів. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Лозова, 1956–1960. – Газ. виходить у
вівторок, четвер і суботу.
1956, № 1 (5358) (1 січ.) – 81, 83–93, 95–156 (5513) (30 груд.); 1957,
№ 1 (5514) (1 січ.) – 78, 80–155 (5856) (29 груд.); 1958, № 1 (5857)
(1 січ.) – 108, 110–154 (5811) (31 груд.); 1959, № 1 (5812) (1 січ.) –
42, 44–145, 147–153 (5964) (29 груд.); 1960, № 1 (5965) (1 січ.) – 40,
42–78, 80–155 (6118) (29 груд.). Дод.: 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3708.
4579. Правда Остерщини [Текст] : орган Остер. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Остер, 1956–1960.
1956, № 1 (1239) (1 січ.) – 143 (2889) (30 груд.);
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1957, № 1 (2890) (1 січ.) – 154 (3043) (29 груд.);
1958, № 1 (3044) (1 січ.) – 153 (3196) (28 груд.);
1959, № 1 (3197) (1 січ.) – 154 (3350) (29 груд.);
1960, № 1 (3351) (1 січ.) – 154 (3504) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3709; 1957 Молодіжна сторінка див.
4273.
4580. Правда Прилуччини [Текст] : орган Прилуц. міськкому КП України,
міськради та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Прилуки, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (5418) (1 січ.) – 1958 № 155 (5883) (31 груд.) орган Прилуц.
міськкому, райкому Комуніст. партії України, міськради та райради депутатів
трудящих Чернігів. обл.
1956, № 1–156 (5573) (30 груд.);
1957, № 1 (5574) (1 січ.) – 155 (5728) (29 груд.);
1958, № 1 (5728) (1 січ.) – 155;
1959, № 1 (5884) (1 січ.) – 3, 5–155 (6038) (29 груд.);
1960, № 1 (6039) (1 січ.) – 110, 112–121, 124–156 (6197) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3710.
4581. Правда Украины [Текст] : орган ЦК КП Украины, Верхов. Совета и Совета
Министров Укр. ССР. – Киев, 1956–1960.
1956, № 1 (4202) (1 янв.) – 305 (4506) (30 дек.);
1957, № 1 (4507) (1 янв.) – 304 (4810) (31 дек.);
1958, № 1 (4811) (1 янв.) – 302 (5112) (31 дек.);
1959, № 1 (5113) (1 янв.) – 303 (5415) (31 дек.);
1960, № 1 (5416) (1 янв.) – 305 (5720) (31 дек.).
4582. Прапор [Текст] : орган Носів. райкому Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Чернігів. обл. – Носівка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2582) (1 січ.) – 92 (2673) (15 листоп.) Сталінський прапор.
1956, № 1–104 (2685) (27 груд.);
1957, № 1 (2686) (1 січ.) – 76, 78–104 (2789) (29 груд.);
1958, № 1 (2790) (1 січ.) – 104 (2893) (28 груд.);
1959, № 1 (2894) (1 січ.) – 73, 76–138 (3031) (29 груд.);
1960, № 1 (3032) (1 січ.) – 111, 113, 115–155 (3186) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3771; 1960 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2399; 1960 Молодіжна сторінка див. № 4277.
4583. Прапор [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Сталіна,
Першотравен. сільради Верхньодніпров. р-ну. – Перше Травня, 1957–1960.
1957, № 1 (2 лют.), 3–12 (24 груд.);
1958, № 1 (12) (6 лют.) – 9, 11–14 (24) (21 груд.);
1959, № 1 (25) (1 січ.) – 16 (41) (16 груд.);
1960, № 1 (42) (1 січ.) – 11, 14, 15 (55) (17 груд.).
4584. Прапор [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Молотова
Дворічан. р-ну. – Дворічна, 1957.
1957, № 1 (5 квіт.) – 2 (15 квіт.).
4585. Прапор Жовтня [Текст] : бюл. : орган Жовтн. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Жовтневе, 1957.
1957, [б. N.] (17 лип.).
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4586. Прапор Жовтня [Текст] : листівка : орган Баранів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Баранівка, 1959.
1959, [б. N.] (12 листоп.).
4587. Прапор Жовтня [Текст] : листівка : орган Жовтн. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Жовтень, 1956.
1956, № 1 (13 січ.), 2 (21 січ.).
4588. Прапор Жовтня [Текст] : орган Баранів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Баранівка, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1221) (1 січ.) – 1957 № 65 (1421) (2 черв.) Голос колгоспника.
1956, № 1–130, 132–136 (1356) (30 груд.);
1957, № 1 (1357) (1 січ.) – 154 (1510) (29 груд.);
1958, № 1 (1511) (1 січ.) – 153 (1663) (28 груд.);
1959, № 1 (1664) (1 січ.) – 152 (1815) (29 груд.);
1960, № 1 (1816) (1 січ.), 2, 4–21, 23–154 (1969) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3712; 1959 Прапор жовтня : листівка
див. № 4586; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2341.
4589. Прапор Жовтня [Текст] : орган Драбів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Драбів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1377) (1 січ.) – 1958 № 16 (1599) (20 лют.) Соціалістична
Драбівщина. – Періодичн.: 1956 № 1 – 1960 № 27 (1818) (2 квіт.) газ. виходить двічі
на тиждень.
1956, № 1–104 (1479) (27 груд.);
1957, № 1 (1480) (1 січ.) – 104 (1583) (29 груд.);
1958, № 1 (1584) (1 січ.) – 104 (1687) (28 груд.);
1959, № 1 (1688) (1 січ.) – 100, 102–104 (1791) (30 груд.);
1960, № 1 (1792) (1 січ.) – 59, 61–68, 70–124, 126–141 (1932) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3713, № 3876; 1957 Молодіжна
сторінка див. № 4289; 1958 Блискавка : спец. вип. див. № 35.
4590. Прапор Жовтня [Текст] : орган Жовтн. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Жовтневе, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1106) (1 січ.) –122 (1227) (12 жовт.) За стахановський рух.
1956, № 1–67, 69–75, 77–122–142, 144–153 (1258) (28 груд.);
1957, № 1 (1259) (1 січ.) – 19, 21–64, 66–150, 152 (1410) (29 груд.);
1958, № 1 (1411) (1 січ.) – 151 (1551) (28 груд.);
1959, № 1 (1552) (1 січ.) – 57, 59-152 (1703) (29 груд.);
1960, № 1 (1704) (1 січ.) – 154 (1857) (29 груд.).
Дод.: 1957 Прапор Жовтня : бюл. див. № 4585; 1958–1960 Літературна сторінка
див. № 3714; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2342.
4591. Прапор Жовтня [Текст] : орган Жовтн. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Жовтень, 1956, 1957.
1956, № 1 (1185) (1 січ.) – 33, 35–63, 65–104 (1288) (27 груд.);
1957, № 1 (1289) (1 січ.) – 6, 8–14, 16–46 (1334) (6 черв.).
Дод.: 1956 Прапор Жовтня : листівка див. № 4587; 1956 Прапор Жовтня : спец.
вип. див. № 4617.
Прим.: У 1957 р. на № 46 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
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4592. Прапор Жовтня [Текст] : орган завод. парт. ком., дирекції, завкому
профспілки та ком. ЛКСМУ Одес. з-ду ім. Жовтневої революції. – Одеса, 1956–1960.
1956, № 1 (1304) (7 січ.) – 50 (1353) (30 груд.);
1957, № 1 (1354) (4 січ.) – 17, 19–100 (1453) (30 груд.);
1958, № 1 (1454) (4 січ.) – 39, 41–101 (1554) (27 груд.);
1959, № 1 (1556) (7 січ.) – 101 (1656) (31 груд.);
1960, № 1 (1637) (6 січ.) – 102 (1758) (31 груд.).
Дод.: 1956 Прапор Жовтня : спец. вип. див. № 4618; 1957–1960 Технічна сторінка
див. № 5544.
4593. Прапор Жовтня [Текст] : орган Кам’янець-Поділ. міськкому Комуніст.
партії України, міськради і райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Кам’янецьПодільський, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1771) (1 січ.) – 1959 № 114 (2347) (23 верес.) орган Кам’янецьПоділ. міськкому Комуніст. партії України і міськради депутатів трудящих Хмельниц.
обл.
1956, № 1–3, 5–156 (1926) (29 груд.);
1957, № 1(1927) (1 січ.) – 155 (2079) (29 груд.);
1958, № 1 (2080) (1 січ.) – 154 (2231) (28 груд.);
1959, № 1 (2234) (1 січ.) – 86, 88–154 (2387) (29 груд.);
1960, № 1 (2388) (1 січ.) – 154 (2541) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3715; 1959 Молодіжна сторінка див.
4274; 1959, 1960 Цукробудівник : виїзд. ред. див. № 5698.
4594. Прапор Жовтня [Текст] : орган Локачин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Локачі, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (981) (1 січ.) – 104 (1084) (27 груд.);
1957, № 1 (1085) (1 січ.) – 104 (1188) (29 груд.);
1958, № 1 (1189) (1 січ.) – 77, 85–110, 112–127, 129, 130, 135–137, 144–149, 151 (1339)

(26 груд.);
1959, № 4 (1344) (9 січ.) – 7–9, 12–19, 21–27, 31, 32, 36, 37, 39–51, 54–57, 60–153
(1493) (29 груд.);
1960, № 1 (1494) (1 січ.) – 33, 35–136, 138–154 (1647) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3711; 1958 Сторінка для молоді див.
№ 5302.
4595. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. птахофабрики
Березан. р-ну Київ. обл. – Березань, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (7 берез.) – 1959 № 20 (33) (18 груд.) орган парторганізації,
дирекції та профспілк. орг. птахофабрики Березан. р-ну Київ. обл.
1958, № 2–13 (12 груд.);
1959, № 1 (3 січ.) – 17, 19, 20;
1960, № 1 (34) (6 січ.) – 25 (56) (30 листоп.).
4596. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
ім. 9-го січня Хорол. р-ну Полтав. обл. – [Ялосовецьке], 1958–1960.
1958, № 1 (8 січ.) – 21 (20 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (22) (31 січ.) – 8, 10–17 (38) (10 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (39) (5 берез.) – 9, 11–14 (52) (24 верес.).
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4597. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. радгоспу
ім. 40-річчя Жовтня Миколаїв. обл. – Баратівка, 1957–1960.
1957, № 1 (7 серп.) –2, 6 (4 листоп.);
1958, № 1 (10) (14 січ.) – 10, 12, 13 (22) (31 груд.);
1959, № 2 (24) (28 січ.), 4, 6–12, 14–16 (39) (6 листоп.);
1960, № 1 (41) (23 січ.) – 16 (56) (9 груд.).
4598. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Ватутіна
Кропивна Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Кропивна, 1958–1960. 1958, №
1 (21 трав.) – 6 (12) (30 груд.) (у нумерації є помилки); 1959, № 1
(13) (16 січ.) – 8, 10, 12–16 (26) (22 груд.); 1960, № 1 (27) (9 січ.) – 8,
10–16 (42) (5 жовт.).
4599. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. XXI з’їзду
КПРС Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Лозувата; Ясенки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 верес.) – 4 (7 груд.) орган парторганізації і правління артілі
ім. Ворошилова с. Лозоватої Липовец. р-ну Вінниц. обл.; 1958 № 1 (5) (27 січ.) – 1959
№ 1 (13) (8 січ.) орган парторганізації і правління артілі «Україна» с. Лозоватої
Липовец. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–4;
1958, № 1–8 (12) (30 верес.);
1959, № 1–8 (20) (22 жовт.);
1960, № 1 (21) (20 січ.) – 4 (24) (28 черв.).
4600. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Більшовик»
та Романів. сільради Черкас. обл. – Романівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (30 січ.) – 25 (26 груд.) орган парт. орг. і правління артілі
«Більшовик» с. Романівки Тальнів. р-ну Черкас. обл.
1958, № 1–15, 18–25;
1959, № 20 (45) (19 жовт.) – 23, 25 (50) (22 груд.);
1960, № 1 (51) (1 січ.) – 27 (77) (28 груд.).
4601. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Дружба»
Білогрив. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Білогриве, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (19 трав.) – 3 (14 черв.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Маленкова Білогрив. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл.; 1957 № 4 (12 лип.) – 1958 № 4
(20) (26 серп.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Карла Маркса Білогрив.
сільради Кролевец. р-ну Сум. обл.
1957, № 1–16 (22 груд.);
1958, № 4;
1959, № 6 (26) (30 трав.) – 17 (37) (30 груд.);
1960, № 1 (38) (8 січ.) – 11 (48) (15 листоп.).
4602. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня с. Лукашівки Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Лукашівка, 1957–1959.
1957, № 13 (7 листоп.) – 16 (20 груд.);
1958, № 1 (17) (8 січ.), 5, 10–21 (37) (24 груд.);
1959, № 1 (38) (1 січ.) – 15 (52) (26 серп.).
4603. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня та сільради депутатів трудящих с. Юрівки Комсомол. р-ну Вінниц. обл. –
Юрівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (23 берез.) – 5 (30 груд.);
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1960, № 1 (6) (5 берез.) – 7 (12) (19 жовт.).
4604. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Шевченка
та Софіїв. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. – Софіївка, 1960.
1960, № 1 (12лют.) – 12, 14–20, 22–29 (31 груд.).
4605. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Червоний
Жовтень» і сільради с. Вендичани Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Вендичани,
1958–1960.
1958, № 1 (5 черв.) – 14 (31 груд.);
1959, № 15–17 (31) (31 груд.) (нумерація тільки вал.);
1960, № 1 (32) (21 січ.) – 12 (43) (31 груд.).
4606. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та
дирекції держплемзаводу «Червоний велетень» Зміїв. р-ну Харків. обл. – Зміїв, 1957–
1960. – Газ. виходить щодекади.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 листоп.) – 1958 № 30 (35) (27 жовт.) орган парт., профспілк.
комсомол. орг. та дирекції радгоспу «Червоний велетень» Зміїв. р-ну Харків. обл.
1957, № 1–5 (22 груд.); 1958, № 1 (6) (3 січ.) – 11, 13, 15–35 (40) (7 груд.);
1959, № 1 (41) (1 січ.) – 15, 18–21, 23–30 (70) (5 груд.); 1960, №
1 (71) (1 січ.) – 4, 6–8, 10–14, 17, 18 (88) (18 груд.).
4607. Прапор Жовтня [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. радгоспу
«Реконструкція» [Березнегуват. р-ну Миколаїв. обл.]. – Лепетиха, 1957–1960.
1957, № 1 (1 лип.), 3–9 (1 груд.);
1958, № 1 (10) (1 січ.) – 18 (29) (1 груд.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки);
1959, № 4 (33) (18 лют.) – 16, 19 (48) (4 груд.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (49) (1 січ.)–12 (60) (24 черв.)
4608. Прапор Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Жовтень»
[Краснолиман. р-ну Донец. обл.]. – Красний Лиман, 1958, 1959.
1958, № 5 (14) (5 черв.), 6 (15) (4 серп.);
1959, № 5 (22) (7 квіт.), 7–15 (32) (13 жовт.).
4609. Прапор Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Чкалова Миколаїв. обл. – Новий Буг, 1956–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (3) (8 січ.) – 1959 № 2 (37) (4 лют.) багатотираж. газ. колгоспу ім.
Чкалова Новобуз. р-ну.
1956, № 1 (1 груд.), 2 (25 груд.);
1957, № 1, 2, 7–17 (19) (27 листоп.) (у № 1 відсутня вал. нумерація);
1958, № 1 (20) (14 лют.) – 3, 5–16 (35) (17 груд.);
1959, № 1 (36) (17січ.) – 15 (50) (30 груд.);
1960, № 1 (50) (20 лют.) – 18 (67) (27 груд.);
4610. Прапор Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Нове
життя» с. Лук’янівки Таращан. р-ну Київ. обл. – Лук’янівка, 1960.
1960, № 1 (7 черв.), 2, 4–13 (20 груд.).
4611. Прапор Жовтня [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Нове
життя» та сільради депутатів трудящих с. Сердегівки Шполян. р-ну. – Сердегівка,
1957, 1958.
1957, № 2 (8 серп.) – 5 (2 груд.);
1958, № 1 (7) (13 січ.) – 8, 11 (17) (29 верес.).
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4612. Прапор Жовтня [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
радгоспу «Ленінська «Искра» Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – ПереяславХмельницький, 1959, 1960.
1959, № 8 (16 листоп.);
1960, № 1 (9) (22 січ.) – 10 (18) (7 груд.).
4613. Прапор Жовтня [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Івановець Бар. р-ну Вінниц. обл. – Іванівці, 1959, 1960.
Назва: 1959 № 1 (1) (15 черв.) За семирічку.
1959, № 1, 3 (17 лип.) – 13 (31 груд.);
1960, № 1 (14) (15 січ.) – 9, 11–22 (35) (15 груд.).
4614. Прапор Жовтня [Текст] : орган парторганізацій і правлінь колгоспів
«Комунар» та ім. Богдана Хмельницького с. Запруддя Рокитнян. р-ну Київ. обл. –
Запруддя, 1959, 1960.
1959, № 1 (21 січ.) – 7, 9, 11–13, 15–23, 25–28 (19 груд.);
1960, № 1 (29) (1 січ.) – 21 (50) (23 груд.).
4615. Прапор Жовтня [Текст] : орган Ромен. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Ромни, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (4257) (1 січ.) – 156 (4411) (30 груд.);
1957, № 1 (4412) (1 січ.) – 156 (4567) (29 груд.);
1958, № 1 (4568) (1 січ.) – 156 (4721) (28 груд.);
1959, № 1 (4722) (1 січ.) – 156 (4877) (29 груд.);
1960, № 1 (4378) (1 січ.) – 156 (5033) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959 Літературна сторінка див. № 3716; 1958–1960
Комсомольська сторінка див. № 2343; 1958, 1960 Молодіжна сторінка див. № 4275.
4616. Прапор Жовтня [Текст] : орган Шпиків. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Шпиків, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1183) (1 січ.) – 104 (1286) (27 груд.);
1957, № 1 (1287) (1 січ.), 2, 4–7, 10-104 (1390) (29 груд.);
1958, № 1 (1391) (1 січ.) – 116 (1506) (31 груд.); 1959, № 1
(1507) (4 січ.) – 152 (1658) (29 груд.); 1960, № 1 (1659) (1
січ.) – 154 (1813) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3717.
4617. Прапор Жовтня [Текст] : спец. вип. : орган Жовтн. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Жовтень, 1956.
1956, № 4 (16 берез.).
4618. Прапор Жовтня [Текст] : спец. вип. : орган завод. парт. ком., дирекції,
завкому профспілки та ком. ЛКСМУ Одес. з-ду ім. Жовтневої революції. – Одеса,
1956.
1956, № [б. N.] (9 лют.).
4619. Прапор змагання [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі ім. Фрунзе
Куп‘ян. р-ну. – Куп’янськ, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (13 лют.) – 2 (8 берез.) орган парт. і комсомол. орг. та правління
артілі ім. Фрунзе Куп’ян. р-ну.
1957, № 1–2, 4, 5, 10–15 (22 груд.);
1958, № 1 (16) (22 січ.) – 14 (29) (18 груд.);
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1959, № 1 (30) (1 січ.) – 6, 8–22 (51) (22 груд.);
1960, № 1 (52) (3 січ.) – 13, 15–18, 24–26, 28 (79) (31 груд.).
4620. Прапор Ілліча [Текст] : бюл. : орган Чемеровец. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Чемерівці, 1957.
1957, № 11 (жовт.) – 13 (груд.).
4621. Прапор Ілліча [Текст] : орган Борин. РК КП України та райради депутатів
трудящих Львів. обл. – Бориня, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (931) (1 січ.) – 1959 № 45 (1287) (31 трав.) орган Борин. РК КП
України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–104 (1034) (27 груд.);
1957, № 1 (1035) (1 січ.) – 102 (1136) (25 груд.);
1958, № 1 (1139) (1 січ.) – 13, 15–104 (1242) (28 груд.);
1959, № 1 (1243) (1 січ.) – 96 (1328) (27 верес.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3718.
Прим.: У 1959 р. на № 96 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4622. Прапор Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Калініна

Заливанщини Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Заливанщина, 1958–1960. 1958, № 2
(13 берез.) – 9 (31 груд.) (у нумерації є помилки); 1959, № 1 (10) (19 січ.), 4–12, 14
– 15 (24) (16 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (25) (13 січ.) – 15 (41) (22 груд.).
4623. Прапор Ілліча [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка та Голованів. сільради Голованів. р-ну Кіровоград. обл. – Голованівськ,
1957–1960.
1957, № 7, 8 (7 листоп.);
1958, № 1 (8) (2 квіт.) – 4 (11) (15 верес.);
1959, № 1 (12) (24 берез.) – 8, 10–20 (31) (3 груд.);
1960, № 2 (33) (27 січ.) – 11 (42) (7 листоп.).
4624. Прапор Ілліча [Текст] : орган Тиврів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Тиврів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2608) (1 січ.) – 1957 № 104 (2815) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (2711) (27 груд.);
1957, № 1 (2712) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (2816) (1 січ.) – 127, 129–153 (2968) (31 груд.);
1959, № 1 (2969) (1 січ.) – 152 (3120) (29 груд.);
1960, № 1 (3121) (1 січ.) – 155 (3255) (31 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3719.
4625. Прапор Ілліча [Текст] : орган Царичан. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Царичанка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1182) (1 січ.) – 70 (1251) (30 серп.) Прапор перемоги.
1956, № 1–31, 33–104 (1305) (27 груд.);
1957, № 1 (1306) (1 січ.) – 104 (1409) (29 груд.);
1958, № 1 (1410) (1 січ.) – 118 (1527) (28 груд.);
1959, № 1 (1528) (1 січ.) – 152 (3177) (29 груд.);
1960, № 1 (3178) (1 січ.) – 154 (3331) (29 груд.).
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Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3720; 1958 Прапор Ілліча :
спец. вип. див. № 4627.
4626. Прапор Ілліча [Текст] : орган Чемеровец. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Чемерівці, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956, № 1 (5128) (1 січ.) – 92 (5219) (15 листоп.) Голос стахановця.
1956, № 1–104 (5231) (27 груд.);
1957, № 1 (5232) (1 січ.) – 104 (5335) (29 груд.);
1958, № 1 (5336) (1 січ.) – 153 (5486) (28 груд.);
1959, № 1 (5487) (1 січ.) – 39, 41–94, 96–101, 103–129, 131–141, 143–148, 150–153
(6638) (29 груд.);
1960, № 1 (6639) (1 січ.) – 38, 40–131, 133–140, 141–154 (5791) (29 груд.).
Дод.: 1957 Прапор Ілліча : бюл. див. № 4620; 1958–1960 Літературна сторінка див.
№ 3721.
4627. Прапор Ілліча [Текст] : спец. вип. : орган Царичан. райкому Комуністич.
партії України та районної Ради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Царичанка,
1958.
1958, № 1 (17 трав.) – 2 (10 лип.).
Прим.: № 2 спецвипуск, присвячений жнивам.
4628. Прапор колгоспника [Текст] : бюл. : орган Великобурлуц. райкому Комуніст.

партії України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Великий Бурлук, 1958.
1958, [б. N.] (20 квіт.) – [б. N.] (12 груд.) [4 вип.].
4629. Прапор колгоспника [Текст] : листівка : орган Великобурлуц. райкому
Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Великий
Бурлук, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (30 листоп.);
1959, [б. N.] (6 лют.).
4630. Прапор колгоспника [Текст] : орган Великобурлуц. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Великий Бурлук, 1956–
1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3316) (1 січ.) – 104 (3418) (30 груд.);
1957, № 1 (3419) (1 січ.), 3–104 (3522) (25 груд.);
1958, № 1 (3523) (1 січ.) – 77, 79–152 (3673) (28 груд.);
1959, № 1 (3674) (1 січ.) – 152 (3825) (29 груд.);
1960, № 1 (3826) (1 січ.) – 153 (3978) (31 груд.).
Дод.: 1958 Прапор колгоспника : бюл. див. № 4628; 1958, 1959 Прапор колгоспника :

листівка див. № 4629.
4631. Прапор колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Орджонікідзе. – Нікополь, 1957–1959.
1957, № 1 (15 січ.) – 4, 7–20, 22–35 (27 груд.);
1958, № 1 (36) (7 січ.) – 22, 24–37 (72) (24 груд.);
1959, № 1 (73) (7 січ.) – 16, 19, 21, 22, 24 (96) (28 серп.).
4632. Прапор колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Тельмана Нікопол. р-ну. – Новософіївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (23 груд.);
1960, № 1 (3) (7 січ.) – 11, 13–17 (19) (19 жовт.).
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4633. Прапор колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка с. Сущан Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Сущани, 1959, 1960.
1959, № 1 (14 січ.) – 8, 20, 22 (1 груд.);
1960, № 2 (26) (30 січ.), 4, 6–8, 11–18, 21, 22 (46) (30 листоп.).
4634. Прапор колгоспника [Текст] : орган Попільнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Попільня, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2795) (1 січ.) – 1957 № 106 (3010) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (2904) (27 груд.);
1957, № 1 (2905) (1 січ.) – 34, 36, 38–106;
1958, № 1 (3012) (1 січ.) – 153 (3164) (28 груд.);
1959, № 1 (3165) (1 січ.) – 152 (3316) (29 груд.);
1960, № 1 (3317) (1 січ.) – 79, 81–155 (3471) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3722.
4635. Прапор колгоспника [Текст] : орган Розважів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Розважів, 1956–1959.
1956, № 1 (2442) (1 січ.) – 104 (2545) (27 груд.);
1957, № 1 (2546) (1 січ.) – 106 (2651) (29 груд.);
1958, № 1 (2652) (1 січ.) – 36, 39–111, 113–120 (2761) (28 груд.);
1959, № 1 (2762) (1 січ.) – 112 (2873) (20 верес.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3723.
Прим.: У 1959 р. на № 112 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4636. Прапор колгоспу [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Комуніст»
Синельників. р-ну. – Роздори, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 27 (8 жовт.) – 29 (7 листоп.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Хрущова Синельників. р-ну.
1957, № 27–33 (24 груд.);
1958, № 2 (35) (15 січ.), 4, 5, 7–19, 21–25 (58) (20 груд.);
1959, № 1 (59) (1 січ.) – 3, 5–7, 10–20, 22, 25 (83) (17 листоп.) (у нумерації є помилки);

1960, № 1 (86) (1 січ.) – 20 (105) (24 груд.).
4637. Прапор колективіста [Текст] : орган Баришів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Баришівка, 1956–1960.
1956, № 1 (2931) (1 січ.) – 96, 98–104 (3034) (27 груд.);
1957, № 1 (3035) (1 січ.) – 30, 32–104 (3139) (29 груд.);
1958, № 1 (3140) (1 січ.) – 41, 43–120 (3258) (28 груд.);
1959, № 1 (3259) (1 січ.) – 9, 11–153 (3412) (29 груд.);
1960, № 1 (3412) (1 січ.) – 153 (3565) (29 груд.).
4638. Прапор комуни [Текст] : бюл. продуктивності тваринництва в колгоспах
радгоспах Богодухівщини : орган Богодухів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Харків. обл. – Богодухів, 1959.
1959, [б. N.] (берез.) – [б. N.] (жовт.) [3 вип.].
4639. Прапор комуни [Текст] : орган Богодухів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Харків. обл. – Богодухів, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.

1956, № 1 (3078) (1 січ.) – 154 (3223) (28 груд.);
1957, № 1 (3224) (1 січ.) – 153 (3375) (29 груд.);
1958, № 1 (3376) (1 січ.) – 153 (3524) (28 груд.);
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1959, № 1 (3525) (1 січ.) – 107, 109–154 (3677) (29 груд.);
1960, № 1 (3678) (1 січ.) – 154 (3831) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3724; № Прапор комуни :
спец. вип. див. № 4642; 1959 Прапор комуни : бюл. продуктивності тваринництва в
колгоспах і радгоспах Богодухівщини див. № 4638.
4640. Прапор комуни [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Чапаєва с. Михайлівки Вороновиц. р-ну Вінниц. обл. – Михайлівка, 1957–1959.
1957, № 1 (16 лип.) – 6 (21 листоп.);
1958, № 1 (7) (18 лют.) – 20 (26) (7 груд.);
1959, № 2 (28) (19 січ.).
4641. Прапор комуни [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінський прапор» Вороновиц. р-ну Вінниц. обл. – Вороновиця, 1959.
1959, № 1 (10 квіт.) – 5, 8–10 (31 серп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
4642. Прапор комуни [Текст] : спец вип. : орган Богодухів. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Богодухів, 1958.
1958, [б. N.] (19 жовт.).
4643 Прапор комунізму [Текст] : багатотираж. газ. колгоспу «Зорі Кремля»
Лисогір. сільради Первомайс. р-ну Миколаїв. обл. – Лиса Гора, 1959, 1960. –
Виходить двічі на міс.
1959, № 2 (30 лип.), 4–11 (31 груд.);
1960, № 1 (12) (28 січ.) – 5 (17) (30 груд.).
4644. Прапор комунізму [Текст] : бюл. : орган Ново-Миколаїв. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Новомиколаївка, 1957.
1957, [б. N.] (22 трав.) – [б. N.] (12 груд.) [18 вип.].
4645. Прапор комунізму [Текст] : листівка : орган Гребінків. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Гребінка, 1957.
1957, [б. N.] (б. д.).
4646. Прапор комунізму [Текст] : листівка : орган Ново-Миколаїв. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. –
Новомиколаївка, 1959.
1959, [б. N.] (24 берез.).
4647. Прапор комунізму [Текст] : листівка : орган Чаплин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Чаплинка, 1956.
1956, [б. N.] (9 верес.).
Прапор комунізму. – Ново-Георгіївськ див. № 4662.
4648. Прапор комунізму [Текст] : орган Ананьїв. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Одес. обл. – Ананьїв, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2510) (1 січ.) – 3, 5–79, 81–103, 105–127 (2636) (28 груд.);
1957, № 1 (2637) (1 січ.) – 67, 69–91, 93, 94, 96–124, 126–153 (2789) (29 груд.);
1958, № 1 (2790) (1 січ.) – 153 (2962) (31 груд.);
1959, № 1 (2963) (1 січ.) – 131, 133–142, 144–154 (3116) (29 груд.);
1960, № 1 (3117) (1 січ.) – 55, 57–115, 117–154 (3270) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3725.
4649. Прапор комунізму [Текст] : орган Болехів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Болехів, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
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1956, № 1 (1218) (1 січ.) – 62, 64–104 (1321) (27 груд.);
1957, № 1 (1322) (1 січ.) – 99, 101–104 (1425) (29 груд.);
1958, № 1 (1426) (1 січ.) – 117 (1542) (28 груд.);
1959, № 1 (1543) (1 січ.) – 152 (1694) (24 груд.);
1960, № 1 (1697) (1 січ.) – 155 (1851) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3726.
4650. Прапор комунізму [Текст] : орган Виноградів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Виноградів, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1104) (1 січ.) – 128 (1231) (26 жовт.) Ленінський прапор.
1956, № 1–155 (1253) (30 груд.);
1957, № 1 (1259) (1 січ.) – 92, 94–154 (1412) (29 груд.);
1958, № 1 (1413) (1 січ.) – 115, 117–153 (1554) (28 груд.);
1959, № 1 (1555) (1 січ.) – 31, 33–153 (1708) (29 груд.);
1960, № 1 (1709) (1 січ.) – 62, 64–114, 116–154 (1861) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3727.
4651. Прапор комунізму [Текст] : орган Волновас. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Сталін. обл. – Волноваха, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.

Назва: 1956 № 1 (3586) (1 січ.) – 62 (3647) (2 серп.) За сталінські темпи.
1956, № 1–104 (3689) (27 груд.);
1957, № 1 (3690) (1 січ.) – 105 (3794) (29 груд.);
1958, № 1 (3795) (1 січ.) – 152 (3946) (28 груд.);
1959, № 1 (3947) (1 січ.) – 152 (4098) (29 груд.);
1960, № 1 (4099) (1 січ.) – 28, 30–102, 104–153 (4251) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3728.
4652. Прапор комунізму [Текст] : орган Гощан. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Гоща, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1059) (1 січ.) – 93 (1151) (16 верес.) Під прапором Сталіна.
1956, № 1–8, 10–49, 51, 52, 54–93, 95–131, 133–136 (1194) (28 груд.);
1957, № 1 (1195) (1 січ.) – 16, 18–153 (1345) (29 груд.);
1958, № 1 (1346) (1 січ.) – 57, 59–153 (1499) (28 груд.);
1959, № 1 (1500) (1 січ.) – 24, 26–67, 69, 71–153 (1652) (29 груд.);
1960, № 1 (1653) (1 січ.) – 50, 52–54, 56–118, 121, 123–141, 143–150 (1801) (20 груд.).

Дод.: 1958–1960 Комсомольська сторінка див. № 2344; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3730.
4653. Прапор комунізму [Текст] : орган Гребінків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Гребінка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2151) (1 січ.) – 60 (2210) (26 лип.) Сталінський шлях.
1956, № 1 – 99 (2249) (9 груд.);
1957, № 1 (2255) (1 січ.) – 105 (2359) (29 груд.);
1958, № 1 (2360) (1 січ.) – 154 (24113) (31 груд.);
1959, № 1 (24114) (1 січ.) – 153 (2666) (29 груд.);
1960, № 1 (2667) (1 січ.) – 19, 21–153 (2819) (29 груд.).
Дод.: 1957 Прапор комунізму : листівка див. № 4645; 1958, 1960 Літературна
сторінка див. № 3731.
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4654. Прапор комунізму [Текст] : орган Гусятин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Гусятин, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1161) (1 січ.) – 1959 № 28 (1469) (1 квіт.) газ. виходить двічі
на тиждень.
1956, № 1–29, 31–104 (1264) (27 груд.);
1957, № 1 (1265) (1 січ.) – 31, 33–102–103 (1363) (25 груд.);
1958, № 1 (1365) (1 січ.) – 33, 35–104 (1468) (28 груд.);
1959, № 1 (1469) (1 січ.) – 141 (1611) (29 груд.);
1960, № 1 (1612) (1 січ.) – 93, 95–127, 129–153 (1764) (27 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3732.
4655. Прапор комунізму [Текст] : орган дирекції, парт., профспілк. та комсомол.
орг. Мшанец. МТС Буданів. р-ну Терноп. обл. – Мшанець, 1957.
1957, № 1 (7 листоп.).
4656. Прапор комунізму [Текст] : орган дирекції, партбюро та робіткому радгоспу
«Козаровицький» с. Козаровичі Димер. р-ну Київ. обл. – Козаровичі, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (8 січ.) – 1959 № 1 (46) (31 січ.) Колгоспна правда. – Підзаг.:
1957 № 1 – 1959 № 1 орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна та сільради
с. Козаровичі Димер. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–10, 12–15, 17, 18, 23–26 (26 груд.);
1958, № 1 (27) (9 січ.) – 19 (45) (29 груд.);
1959, № 1–11, 13–19 (64) (5 груд.);
1960, № 1 (65) (1 січ.) – 15 (79) (18 груд.).
4657. Прапор комунізму [Текст] : орган Іркліїв. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Іркліїв, 1956–1959. – Газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1 (2289) (1 січ.) – 16, 19–104 (2392) (27 груд.);
1957, № 1 (2393) (1 січ.) – 105 (2497) (29 груд.);
1958, № 1 (2498) (1 січ.) – 14, 16–104 (2601) (28 груд.);
1959, № 1 (2602) (1 січ.) – 91 (2692) (12 листоп.).
Прим.: У 1959 р. на № 91 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4658. Прапор комунізму [Текст] : орган Калинів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Калинівка, 1956–1960.
1956, № 1 (2619) (1 січ.) – 104 (2722) (27 груд.);
1957, № 1 (2723) (1 січ.) – 70, 72-104 (2826) (27 груд.);
1958, № 1 (2827) (1 січ.) – 153 (2981) (28 груд.);
1959, № 1 (2982) (1 січ.) – 152 (3134) (29 груд.);
1960, № 1 (3135) (1 січ.) – 122, 124–154 (3287) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3733.
4659. Прапор комунізму [Текст] : орган Комарів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Комарівка, 1956–1958. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1273) (1 січ.) – 72, 75–104 (1376) (27 груд.);
1957, № 1 (1377) (1 січ.) – 105 (1482) (29 груд.);
1958, № 1 (1483) (1 січ.) – 121 (1602) (31 груд.).
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Прим.: У 1959 р. На № 12 (1614) від 28 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4660. Прапор комунізму [Текст] : орган Лисогір. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Лиса Гора, 1956–1958.
1956, № 1 (2251) (1 січ.) – 103 (2653) (27 груд.);
1957, № 1 (2354) (1 січ.) – 104 (2457) (25 груд.);
1958, № 1 (2458) (1 січ.) – 119 (2576) (28 груд.).
Дод.: 1956 Прапор комунізму : спец. вип. див. № 4710; 1958 Літературна сторінка
див. № 3734.
Прим.: У 1959 р. на № 13 (2589) від 30 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» Харків, 1965.
4661. Прапор комунізму [Текст] : орган Мироп. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Сум. обл. – Миропілля, 1956, 1957.
1956, № 1 (2822) (1 січ.) – 104 (2925) (27 груд.);
1957, № 1 (2926) (1 січ.) – 47 (2972) (9 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 47 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4662. Прапор комунізму [Текст] : орган Ново-Георгіїв. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Хрущов, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Місце вид.: 1956 № 1 (2846) (1 січ.) – 1959 № 79 (3283) (5 лип.) Ново-Георгіївськ.
1956, № 1–82, 88–104 (2949) (27 груд.);
1957, № 1 (2950) (1 січ.) – 57, 59–99, 101, 103–105 (3054) (29 груд.);
1958, № 1 (3055) (1 січ.) – 150 (3204) (31 груд.);
1959, № 1 (3205) (1 січ.) – 103, 106–138, 141–152 (3356) (29 груд.);
1960, № 1 (3357) (1 січ.) – 132, 134–142, 144–153 (3508) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3741; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4276.
4663. Прапор комунізму [Текст] : орган Ново-Миколаїв. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Новомиколаївка, 1956–1960.
1956, № 1 (1234) (1 січ.) – 104 (1337) (27 груд.);
1957, № 1 (1338) (1 січ.) – 105 (1442) (29 груд.);
1958, № 1 (1443) (1 січ.) – 138 (1580) (28 груд.);
1959, № 1 (1581) (1 січ.) – 153 (1733) (29 груд.);
1960, № 1 (1734) (1 січ.) – 155 (1889) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3736; 1956, 1957, 1960 Прапор
комунізму : спец. вип. див. № 4711; 1957 Прапор комунізму : бюл. див. № 4644;
1959 Прапор комунізму : листівка див. № 4644.
4664. Прапор комунізму [Текст] : орган Новошепелиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Нові Шепеличі, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2211) (1 січ.) – 89 (2299) (4 листоп.) Сталінська перемога.
1956, № 1–104 (2314) (27 груд.);
1957, № 1 (2315) (1 січ.) – 104 (2418) (25 груд.);
1958, № 1 (2419) (1 січ.) – 119 (2537) (28 груд.);
1959, № 1 (2538) (1 січ.) – 112 (2652) (20 верес.).
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Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3735.
Прим.: У 1959 р. на № 112 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4665. Прапор комунізму [Текст] : орган Опішнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Опішня, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2847) (1 січ.) – 59 (2905) (22 лип.). Сталінським шляхом. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (3054) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (2950) (27 груд.);
1957, № 1 (2951) (1 січ.) – 4, 6–104;
1958, № 1 (3055) (1 січ.) – 127, 129–152 (3206) (28 груд.);
1959, № 1 (3207) (1 січ.) – 152 (3358) (29 груд.);
1960, № 1 (3359) (1 січ.) – 154 (3512) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3737; 1960 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2396.
4666. Прапор комунізму [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу
ім. Фрунзе. – Красний Лиман, 1957.
1957, № 2 (18 лип.).
4667. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Комінтерну Катериноп. р-ну Черкас. обл. – [Бродецьке], 1960.
1960, № 11 (30) (11 черв.) – 12, 15–23 (42) (15 груд.).
4668. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Щорса
Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Черемошне, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 серп.) – 1959 № 4 (30) (25 лют.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Щорса та Черемошнян. сільради Погребищен. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1, 3–7 (13 груд.);
1958, № 1 (8)(22 січ.) – 12, 14, 16–19 (26) (3 груд.);
1959, № 1 (27) (12 січ.) – 23 (49) (19 груд.);
1960, № 1 (50) (7 січ.) – 10, 12–21, 23 (72) (21 груд.).
4669. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Перемога» та
Будищан. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. – [Будище], 1960.
1960, № 1 (6 квіт.) – 3, 6–8, 10–18, 21 (131) (12 серп.) (у вал. нумерації є помилки).
4670. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Прапор
комунізму» та Піщів. сільради Новоград-Волин. р-ну Житомир. обл. – Піщів, 1958,
1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (30 трав.) орган парт. орг., правління артілі «Прапор комунізму»
та Пищів. сільради Ярун. р-ну Житомир. обл.
1958, № 1, 3 (7 серп.) – 6 (26 груд.);
1959, № 1 (7) (12 січ.) – 11 (17) (22 груд.).
Прим.: У червні 1958 р. Ярунський район ліквідовано.
4671. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Більшовик» та сільради с. Дмитрівки Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – Дмитрівка, 1959,
1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 6 (13) (16 черв.) – 14 (21) (19 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (22) (26 січ.) – 16 (37) (16 груд.).
4672. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Шевченка

Моринець Звенигород. р-ну Черкас. обл. – Моринці, 1957–1960. – Виходить двічі на
міс.
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Підзаг.: 1957 № 1 (18 квіт.) – 1958 № 4 (8) (29 квіт.) орган парт. орг., правління
колгоспу та сільради с. Моринець Вільшан. р-ну Черкас. обл.; 1958 № 5 (9) (12 трав.) –
1959 № 21 (46) (7 листоп.) орган парт. орг., правління колгоспу ім. Шевченка
Моринець Вільшан. р-ну Черкас. обл.
1957, № 1–4 (14 серп.); 1958, № 1 (22
січ.) – 21 (25) (5 груд.); 1959, № 1 (26)
(17 січ.) – 4, 6–21;
1960, № 1 (48) (3 січ.), 3–5, 7–14 (61) (30 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Вільшанський район ліквідовано.
4673. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг., профспілки та дирекції
радгоспу ім. Суворова м. Ямполя Ямпіл. р-ну. – Ямпіль, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (20 лип.), 4 (21 груд.) Ворошиловець; 1958 № 1 (5) (24 лют.) – 3
(7) (14 квіт.) Суворовець. – Підзаг.: 1957 № 1, 4 орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Ворошилова та сільради м. Ямполя Ямпол. р-ну [Вінниц. обл.]; 1958
1–3 орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Суворова м. Ямполя Ямпіл. р-ну
Вінниц. обл.
1957, № 1, 4.
1958, № 1–9 (13) (26 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (18 лют.) – 7 (16 груд.); 1960, № 1 (8) (13 січ.)
– 10 (17) (16 груд.).
4674. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Більшовик» с. Клембівка Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Клембівка, 1957–1960.
1957, № 14 (27 верес.) – 21 (26 груд.); 1958,
№ 1 (22) (11 січ.) – 24 (44) (17 груд.);
1959, № 1 (45) (20 січ.) – 17 (65) (8 груд.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 1 (66) (14 січ.) – 13 (78) (12 груд.).
4675. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Більшовик» с. Яланця Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Яланець, 1957–1960.
1957, № 1 (28 черв.) – 13 (20 груд.);
1958, № 1 (14) (14 січ.) – 17 (30) (24 груд.);
1959, № 1 (31) (11 січ.) – 19 (49) (19 груд.);
1960, № 1 (50) (4 січ.) – 6, 8–14, 16–18, 20 (69) (10 груд.).
4676. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Дружба»
[Чигирин. р-ну Черкас. обл.]. – Боровиця, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.

1959, № 14 (72) (25 верес.), 15, 17, 19 (77) (23 груд.);
1960, № 1 (78) (1 січ.) – 24 (101) (31 груд.).
4677. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Іванів. р-ну Херсон. обл. – Іванівка, 1957.
1957, № 1 (7 січ.).
4678. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Україна» Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – [Гоцулівка], Мазурівка, 1958–1960.
1958, № 1 (18 черв.) – 10 (17 груд.); 1959, №
1 (11) (5 січ.) – 17 (28) (22 груд.);
1960, № 1 (29) (14 січ.) – 12, 15, 16, 18, 19 (47) (24 листоп.).
4679. Прапор комунізму [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та
дирекції радгоспу «Вирішальний» Сенчан. р-ну Полтав. обл. – Сенча, 1957–1960.
1957, № 1 (23 серп.) – 4, 6–13 (25 груд.);
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1958, № 1 (14) (10 січ.) – 31 (44) (26 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (45) (10 січ.) – 21, 24–26 (70) (7 листоп.);
1960, № 1 (72) (22 січ.) – 5, 7–10, 12, 14–24, 26–30 (101) (27 груд.).
4680. Прапор комунізму [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. радгоспу
«Жовтневий» Березнеговат. р-ну. – Жовтневе, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (15 трав.) – 4, 6–8 (26 листоп.);
1960, № 1 (9) (25 січ.) – 6 (14) (25 черв.).
4681. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС с. Вільнопілля Ружин. р-ну. – Вільнопілля, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (20 трав.) – 9,11 (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (12) (26 січ.) – 3, 5–15 (26) (23 груд.).
4682. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС с. Чернин Таращан. р-ну Київ. обл. – Чернин, 1960.
1960, № 1 (3 черв.) – 14 (28 груд.).
4683. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Жданова [Арбузин. р-ну Миколаїв. обл.]. – Воєводське, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (14 квіт.) – 6 (6) (25 лип.);
1960, № 1 (7) (1 січ.) – 10 (16) (9 серп.).
4684. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ілліча с. Григорівка Обухів. р-ну Київ. обл. – Григорівка, 1960.
1960, № 1 (29 лют.), 3–5, 7–13, 15–18, 20 (29 груд.).
4685. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
40-річчя Жовтня с. Великі Деревичі Любар. р-ну Житомир. обл. – Великі Деревичі,
1958, 1959.
1958, № 1 (23 квіт.), 3, 4 (24 серп.);
1959, № 1 (5) (13 берез.).
4686. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Щорса Красін. сільради Софіїв. р-ну. – Красіне, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (20 черв.) – 1959 № 24 (45) (17 листоп.) орган парторганізації
правління колгоспу ім. Щорса Красін. сільради Криворіз. р-ну.
1958, № 2–20–21 (28 груд.); 1959, № 2 (21) (28 січ.) – 13, 15–19,
21–26 (47) (26 груд.);
1960, № 1 (48) (13 січ.), 3, 4 (51) (23 берез.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Криворізький район ліквідовано.
4687. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Горького сільради с. Велика Глумча Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Велика
Глумча, 1959, 1960.
1959, № 1 (18 лют.) – 12, 14–19 (12 груд.);
1960, № 1 (20) (26 січ.), 2 (21) (13 лют.).
4688. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Калініна с. Літки Бровар. р-ну Київ. обл. – Літки, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (12 груд.), 2 (22 груд.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. Калініна та сільради с. Літки Бровар. р-ну Київ. обл.
1956, № 1, 2;
1957, № 2 (4) (11 січ.) – 32 (34) (25 груд.);
1958, № 1 (35) (1 січ.), 2, 4–35 (68) (31 груд.);
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1959, № 1 (69) (15 січ.) – 9, 11–15, 17, 19, 20, 22–30 (98) (31 груд.) (у нумерації є
помилки);
1960, № 1 (99) (13 січ.) – 33 (131) (31 груд.).
4689. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Карла Маркса сільради с. Березники Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Березники,
1960.
1960, № 1 (14 квіт.), 3–10 (30 груд.).
4690. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Прапор комунізму» Косів. сільради депутатів трудящих Олександрів. р-ну. –
Косівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (5 квіт.) – 13, 15–19 (10 груд.);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 11 (30) (7 листоп.).
4691. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Прапор комунізму» Якимів. р-ну Запоріз. обл. – Охрімівка, 1957–1960.
1957, № 1 (6 верес.) – 11 (25 груд.);
1958, № 1 (12) (8 берез.) – 8, 10–19 (30) (7 груд.);
1959, № 1 (31) (20 лют.) – 18 (48) (29 груд.);
1960, № 1 (49) (14 січ.) – 22 (70) (31 груд.).
4692. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
Хорішків. МТС [Козельщин. р-ну Полтав. обл.]. – Хорішки, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (14 трав.) – 6 (6 лип.) орган парт., комсомол. та профспілк.
орг. і дирекції Хорішків. МТС.
1957, № 1, 3–19 (20 груд.).
4693. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Зоря»
Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Лецьки, 1959, 1960.
1959, № 14 (12 листоп.) – 16 (9 груд.);
1960, № 2 (18) (1 лют.) – 13, 17 (9 січ.).
4694. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «За
комунізм» с. Пісок Житомир. р-ну. – Піски, 1958–1960.
Періодичн.: Виходить 12 і 28 числа щомісяця.
1958, № 2 (17 берез.) – 21 (28 груд.);
1959, № 1 (22) (28 січ.) – 20 (41) (28 груд.);
1960, № 1 (42) (12 січ.) – 19 (60) (12 груд.).
4695. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Зоря» с. Гавришівки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Гавришівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 16–17 (7 листоп.) – 1958 № 28 (51) (10 жовт.) орган парторганізації
та правління колгоспу «Правда» с. Гавришівки Вінниц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 16–17, 18, 20 (10 груд.);
1958, № 1 (24) (9 січ.), 3–13, 15–24, 28;
1959, № 10 (69) (20 квіт.) – 35 (94) (31 груд.);
1960, № 1 (95) (13 січ.) – 30 (124) (31 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3729.
4696. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС с. Гостра Могила Ставищен. р-ну Київ. обл. – Гостра Могила, 1959,
1960.
Підзаг.: 1959 № 6 (8) (11 берез.) – 1959 № 25 (27) (19 груд.) орган парторганізації
та правління колгоспу ім. ХХІ з’їзду КПРС Ставищен. р-ну Київ. обл.
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1959, № 6, 8–22, 24, 25;
1960, № 3 (30) (20 лют.) – 7, 9, 10, 12–26 (53) (30 груд.).
4697. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна Концебів. сільради [Савран. р-ну Одес. обл.]. – [Концеба], 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (1 трав.) – 1960 № 1 (10) (26 січ.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. XXI з’їзду КПРС.
1959, № 1, 2, 5–9 (31 груд.);
1960, № 1–6 (15) (20 жовт.).
4698. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна та сільради с. Червоного Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Червоне, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (2 груд.) – 1959 № 2 (3) (19 серп.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Леніна та сільради с. Червоного Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1;
1959, № 1 (2) (15 черв.) – 2, 5, 7, 8 (28 груд.);
1960, № 1 (9) (14 січ.) – 2, 5–10 (18) (25 листоп.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
4699. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Суворова Голованів. р-ну Кіровоград. обл. – Молдовка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (7) (16 квіт.) орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Будьонного Голованів. р-ну Кіровоград. обл.
1958, № 1–4 (10) (24 груд.);
1959, № 1 (11) (17 лют.) – 4, 6, 8–12 (22) (26 груд.);
1960, № 1 (23) (10 лют.) – 10 (32) (5 жовт.).
4700. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Родина» с. Мигалівець Бар. р-ну Вінниц. обл. – Мигалівці, 1959, 1960.
1959, № 1 (24 лип.), 3–9 (29 груд.);
1960, № 1 (10) (16 січ.), 2, 4–19 (28) (30 груд.).
4701. Прапор комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління Олександрів.
колгоспу «Іскра» Олександрів. р-ну. – Олександрівка, 1959.
1959, № 6 (26) (18 берез.).
4702. Прапор комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
«Шлях Леніна» Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Придніпровське], 1960. – Виходить
двічі на міс.
1960, № 12 (9 лип.) – 23 (31 груд.).
4703. Прапор комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
Заболотов. колгоспу ім. Комінтерну [Радомишл. р-ну Житомир. обл.]. – Заболоть,
1958.
1958, № 3 (13 трав.).
4704. Прапор комунізму [Текст] : орган Перемишлян. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Львів. обл. – Перемишляни, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1138) (1 січ.) – 1959 № 155 (1652) (29 груд.) Червоний прапор. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (1343) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–37, 41–104 (1241) (27 груд.);
1957, № 1 (1242) (1 січ.) – 98, 100–104;
1958, № 1 (1344) (1 січ.) – 34, 36–140, 142–152 (1494) (28 груд.);
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1959, № 1 (1495) (1 січ.) – 155 (1652) (29 груд.).
1960, № 14 (1666) (2 лют.) – 78, 81, 84–87, 90, 91, 94, 95, 97, 99–154 (1806) (29 груд.).

Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3738, № 3972.
4705. Прапор комунізму [Текст] : орган Рожищен. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Рожище, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1083) (1 січ.) – 84 (1166) (18 жовт.) Сталінська правда. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (1290) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1, 2, 5–104 (1186) (27 груд.);
1957, № 1 (1187) (1 січ.) – 88, 90–104;
1958, № 1 (1291) (1 січ.) – 153 (1443) (28 груд.);
1959, № 1 (1444) (1 січ.) – 152 (1595) (29 груд.);
1960, № 1 (1596) (1 січ.) – 4, 6–18, 21–154 (1749) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3739.
4706. Прапор комунізму [Текст] : орган Слав. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Львів. обл. – Славське, 1956–1959. – Газ. виходить двічі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (865) (1 січ.) – 75 (939) (20 верес.) Сталінський шлях. – Підзаг.:
1956 № 1 – 1959 № 44 (1219) (31 трав.) орган Слав. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–104 (968) (27 груд.);
1957, № 1 (969) (1 січ.) – 104 (1072) (25 груд.);
1958, № 1 (1073) (1 січ.) – 66, 68–104 (1175) (28 груд.);
1959, № 1 (1176) (1 січ.) – 96 (1270) (29 верес.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3740.
Прим.: У 1959 р. на № 96 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4707. Прапор комунізму [Текст] : орган Чаплин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Чаплинка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1245) (1 січ.) – 63 (1307) (5 серп.) За сталінський урожай.
1956, № 1–73, 75–104 (1348) (27 груд.);
1957, № 1 (1349) (1 січ.) – 104 (1452) (29 груд.);
1958, № 1 (1453) (1 січ.) – 99, 101–153 (1605) (28 верес.);
1959, № 1 (1606) (1 січ.) – 153 (1758) (29 груд.);
1960, № 1 (1759) (1 січ.) – 31, 33–62, 64–154 (1912) (31 груд.).
Дод.: 1956 Прапор комунізму : листівка див. № 4647; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3742.
4708. Прапор комунізму [Текст] : орган Черкас. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Черкаси, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1835) (1 січ.) – 127, 129–156 (2088) (30 груд.);
1957, № 1 (2089) (1 січ.) – 14, 16–154 (2242) (29 груд.);
1958, № 1 (2243) (1 січ.) – 73, 75, 77–130 (2372) (31 жовт.);
1959, № 1 (2398) (1 січ.), 3–29, 31, 33–99, 104–153 (2550) (29 груд.);
1960, № 1 (2551) (1 січ.) – 15, 17–77, 79–122, 124–148, 150–155 (2705) (29 груд.).
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Дод.: 1958–1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2397; 1959, 1960
Літературна сторінка див. № 3743.
4709. Прапор комунізму [Текст] : орган Чуднів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Чуднів, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 93 (2302) (18 листоп.) – 1957 № 12 (2325) (10 лют.) Сталінський
прапор.
1956, № 93 (2302) (18 листоп.) – 104 (2313) (27 груд.);
1957, № 1 (2314) (1 січ.) – 104 (2418) (29 груд.);
1958, № 1 (2419) (1 січ.) – 118 (2536) (28 груд.);
1959, № 1 (2537) (1 січ.) – 151 (2687) (26 груд.);
1960, № 5 (2693) (12 січ.) – 64, 67–82, 84–120, 122–153 (3624) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3744; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2345.
4710. Прапор комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Лисогір. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Лиса Гора, 1956.
1956, № 2 (27 квіт.), 3 (5 трав.).
4711. Прапор комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Ново-Миколаїв. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. –
Новомиколаївка, 1956, 1957, 1960.
1956, № 3 (17 лип.), 4, 6 (28 лип.);
1957, № 1 (9 лют.) – 3 (1 берез.); № 1 (28 черв.) – 3, 5–7 (23 лип.);
1960, № 1 (20 черв.), 2 (9 верес.).
4712. Прапор Леніна [Текст] : орган Біло-Куракин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Білокуракине, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (4671) (1 січ.) – 1958 № 29 (4994) (7 берез.) орган Біло-Куракин.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград.
обл.
1956, № 1–137 (4811) (30 груд.);
1957, № 1 (4812) (1 січ.) – 13, 15–35, 37–62, 64–154 (4365) (29 груд.);
1958, № 1 (4966) (1 січ.) – 107, 112–153 (5117) (28 груд.);
1959, № 1 (5118) (1 січ.) – 67, 69–153 (1661) (29 груд.);
1960, № 1 (26 квіт.) – 7, 29–153 (5423) (29 груд.) (вал. нумерація відсутня).
Дод.: 1960 Прапор Леніна : спец. вип. див. № 4709.
4713. Прапор Леніна [Текст] : орган Бурин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Буринь, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1348) (1 серп.) – 1958 № 20 (1626) (16 лют.) Колективіст
Буринщини.
1956, № 1 – 52, 54–104 (1452) (27 груд.);
1957, № 1 (1453) (1 січ.) – 79, 81–99, 101–104 (1606) (29 груд.);
1958, № 1 (1607) (1 січ.) – 46, 48–153 (1758) (31 груд.);
1959, № 1 (1759) (1 січ.) – 156 (1914) (29 груд.);
1960, № 1 (1915) (1 січ.) – 94, 96–155 (2069) (27 груд.).
4714. Прапор Леніна [Текст] : орган Великомихайлів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Велика Михайлівка, 1956– 1960.
– Виходить тричі на тиждень.
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1956, № 1 (4315) (1 січ.) – 9, 11–48, 50–104 (4416) (27 груд.);
1957, № 1 (4416) (1 січ.) – 33, 35–91, 93–104 (4519) (29 груд.);
1958, № 1 (2520) (1 січ.) – 153 (4652) (28 груд.);
1959, № 1 (4653) (1 січ.) – 154 (4807) (29 груд.);
1960, № 1 (4808) (1 січ.) – 58, 60–135, 137–154 (4981) (29 груд.).
4715. Прапор Леніна [Текст] : орган Гребінків. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Гребінки, 1956–1960. – Газ. виходить у
вівторок, четвер і суботу.
1956, № 1 (1110) (1 січ.) – 104 (1213) (27 груд.);
1957, № 1 (1214) (1 січ.) – 105 (1318) (29 груд.);
1958, № 1 (1319) (1 січ.) – 119 (1437) (28 груд.);
1959, № 1 (1438) (1 січ.) – 5, 7–44, 46–49, 51–55, 57–62, 64, 66–93, 95–130, 132–152
(1589) (29 груд.);
1960, № 1 (1590) (1 січ.) – 22, 24–26, 28–32, 34–78, 80–102, 104–129, 131–133, 135–
139, 141–154 (1743) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Комсомольська сторінка див. № 2346; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3745.
4716. Прапор Леніна [Текст] : орган Згурів. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Згурівка, 1956–1960. 1956,
№ 1 (2182) (1 січ.) – 50, 52–93, 95, 98–104 (2285) (27 груд.); 1957, №
1 (2286) (1 січ.) – 44, 46–104 (2389) (29 груд.); 1958, № 1 (2390) (1
січ.) – 118 (2507) (28 груд.); 1959, № 1 (2508) (1 січ.) – 51, 53–153
(2661) (29 груд.); 1960, № 1 (2662) (1 січ.) – 146, 148–154 (2815) (29
груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3746.
4717. Прапор Леніна [Текст] : орган Золотоніс. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Золотоноша, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (4067) (1 січ.) – 1958 № 26 (4402) (28 лют.) Радянська Золотонощина.

1956, № 1–156 (4222) (30 груд.);
1957, № 1 (4223) (1 січ.) – 154 (4376) (29 груд.);
1958, № 1 (4377) (1 січ.) – 22, 24–153 (4529) (28 груд.);
1959, № 1 (4530) (1 січ.) – 7, 9–152 (4681) (26 груд.);
1960, № 1 (4683) (1 січ.) – 154 (4836) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3747, № 3796; 1957 Молодіжна
сторінка див. № 4280.
4718. Прапор Леніна [Текст] : орган Кегичів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Харків. обл. – Кегичівка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (3288) (1 січ.) – 1958 № 83 (3574) (12 жовт.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (3391) (27 груд.);
1957, № 1 (3392) (1 січ.) – 96, 98–104 (3491) (29 груд.);
1958, № 1 (3492) (1 січ.) – 114 (3605) (28 груд.);
1959, № 1 (3606) (1 січ.) – 151 (3736) (29 груд.);
1960, № 1 (3737) (1 січ.) – 26, 28–152, 154 (3999) (29 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3748.
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4719. Прапор Леніна [Текст] : орган Ковел. міськкому Комуніст. партії України,
міськради та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Ковель, 1956–1960.
1956, № 1 (1989) (1 січ.) – 156 (2144) (30 груд.);
1957, № 1 (2145) (1 січ.) – 156 (2299) (29 груд.);
1958, № 1 (2300) (1 січ.) – 156 (2455) (31 груд.);
1959, № 1 (2456) (1 січ.) – 66, 69–153 (2608) (29 груд.);
1960, № 1 (2609) (1 січ.) – 154 (2762) (27 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3749.
4720. Прапор Леніна [Текст] : орган Мар’їн. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Сталін. обл. – Мар’їнка, 1956–1960.
1956, № 1 (3413) (1 січ.) – 102, 104–122, 126, 127, 129–134, 138–143 (3554) (30 груд.);

1957, № 3 (3557) (6 січ.) – 55, 59–76, 79–88, 92–153 (3707) (29 груд.);
1958, № 1 (3708) (1 січ.) – 154 (3860) (28 груд.);
1959, № 1 (3861) (1 січ.) – 3, 5–56, 58–152 (4052) (29 груд.);
1960, № 1 (4052) (1 січ.) – 105, 107–154 (4206) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3750.
4721. Прапор Леніна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Валків. р-ну Харків. обл. – Сидоренкове, 1957–1960. – Газ. виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (12 лют.) – 1959 № 15 (69) (7 серп.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. Леніна Коломац. р-ну Харків. обл.
1957, № 1–4, 6–10, 12–30 (23 груд.);
1958, № 1 (31) (1 січ.) – 7, 9–23 (53) (26 верес.);
1959, № 1 (54) (9 січ.) – 24 (78) (15 груд.);
1960, № 1 (80) (12 січ.) – 19 (98) (13 груд.).
Прим.: У серпні 1959 р. Коломацький район ліквідовано.
4722. Прапор Леніна [Текст] : орган парт. орг., сільради та правління колгоспу ім.
Леніна (с. Соломіївка) Дубровиц. р-ну Ровен. обл. – Соломіївка, 1959, 1960.
1959, № 2 (2) (13 черв.) – 3, 5, 7, 9 (9) (18 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (11) (13 січ.) – 2 (12) (29 січ.).
4723. Прапор Леніна [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна
Городище Жашків. р-ну Черкас. обл. – Городище, 1958–1960.
1958, № 2 (30 лип.), 4–7 (3 груд.); 1959, № 2 (9) (19 січ.) – 19 (26)
(23 груд.);
1960, № 1 (27) (8 січ.) – 3, 5–10, 12–19 (45) (25 листоп.).
4724. Прапор Леніна [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна»
Кірово Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Кірове, 1959, 1960.
1959, № 1 (10 верес.) – 8 (31 груд.);
1960, № 1 (9) (18 січ.) – 16 (24) (16 груд.).
4725. Прапор Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Калініна, П’ятихат. р-ну. – П’ятихатки, 1958–1960.
1958, № 1 (11 груд.), 2 (18 груд.);
1959, № 1 (38) (17 груд.) – 3, 5–16, 18–33, 35, 37 (10 груд.);
1960, № 3 (40) (14 січ.), 4–36 (75) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
4726. Прапор Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Куйбишева с. Кривошиїнці Сквир. р-ну Київ. обл. – Кривошиїнці, 1960. – Виходить
двічі на міс.
1960, № 1 (7 квіт.) – 16 (8 груд.).
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4727. Прапор Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна [Краснолиман. р-ну Сталін. обл.]. – Красний Лиман, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (2 лип.), 2 (12 лип.) орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Леніна.
1957, № 1–3, 10 (4 жовт.);
1958, № 9 (28) (22 берез.) – 15, 17–25 (44) (2 верес.);
1959, № 10 (66) (7 квіт.) – 36 (101) (23 груд.);
1960, № 1 (102) (1 січ.) – 36 (137) (27 груд.).
4728. Прапор Леніна [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім.
Дзержинського с. Почапинець Літин. р-ну Вінниц. обл. – Почапинець, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (27 черв.) орган первин. орг. та правління колгоспу ім. Маленкова

Почапинець Літин. р-ну Вінниц. обл. 1957, №
1–13 (27 груд.); 1958, № 1 (14) (13 січ.) – 23
(34) (22 груд.);
1959, № 1 (35) (5 січ.) – 24 (58) (23 груд.); 1960, №
1 (59) (14 січ.) – 3, 5–24 (76) (28 груд.).
4729. Прапор Леніна [Текст] : орган Широків. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Широке, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1816) (1 січ.) – 1958 № 9 (2033) (29 січ.) газ. виходить двічі
на тиждень.
1956, № 1–56, 58–104 (1920) (27 груд.);
1957, № 1 (1921) (1 січ.) – 104 (2024) (25 груд.);
1958, № 1 (2025) (1 січ.) – 148 (2170) (28 груд.);
1959, № 1 (2171) (1 січ.) – 66, 68–73, 75–155 (2325) (29 груд.);
1960, № 1 (2326) (1 січ.) – 154 (2477) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3751.
4730. Прапор Леніна [Текст] : спец. вип. : орган Білокуракин. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Білокуракине, 1960.
1960, № 2 (28 квіт.), 3, 5, 6 (13 трав.).
Прим.: Випуски присвячені сівбі кукурудзи.
4731. Прапор Ленінізму [Текст] : орган Деражнян. РК КП України та райради
депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Деражня, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
міс.
1956, № 1 (2716) (1 січ.) – 104 (2819) (27 груд.);
1957, № 1 (2820) (1 січ.) – 104 (2923) (29 груд.);
1958, № 1 (2924) (1 січ.) – 116 (3039) (28 груд.);
1959, № 1 (3040) (1 січ.) – 152 (3191) (29 груд.);
1960, № 1 (3192) (1 січ.) – 154 (3345) (29 груд.).
Дод.: 1958 Бюлетень Деражнян. МТС див. № 83; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3752.
4732. Прапор ленінізму [Текст] : орган Кременчуц. міськкому і райкому Комуніст.
партії України, міськради і райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Кременчук,
1960.
1960, № 1 (9233) (1 січ.) – 155 (9387) (29 груд.).
Дод.: 1960 Комсомольська сторінка див. № 2347; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3753; 1960 Прапор ленінізму : спец. вип. див. № 4737.
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Прим.: За 1960 р. в № 1 (9233) (1 січ.) зазначено: «Міська газета «Робітник
Кременчуччини» (див. № 5067) об’єдналася з районною газетою «Перемога» (див.
4463) і змінила назву на «Прапор ленінізму».
4733. Прапор ленінізму [Текст] : орган Петрівсько-Ромен. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Петрівка-Роменська,
1956.
Назва: 1956 № 1 (2172) (1 січ.) – 57 (2228) (15 лип.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–72, 74–104 (2275) (27 груд.).
Прим.: У 1957 р. на № 2 (2277) від 6 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4734. Прапор ленінізму [Текст] : орган Тростянец. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Тростянець, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1234) (1 січ.) – 66 (1299) (16 серп.) Сталінська правда.
1956, № 1–104 (1337) (27 груд.);
1957, № 1 (1338) (1 січ.) – 100, 102–104 (1441) (29 груд.);
1958, №1 (1442) (1 січ.) – 115 (1556) (28 груд.);
1959, № 1 (1557) (1 січ.) – 152 (1708) (29 груд.);
1960, № 1 (1709) (1 січ.) – 153 (1861) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3754.
4735. Прапор ленінізму [Текст] : орган Цебриків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Цебрикове, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2655) (1 січ.) – 89 (2743) (4 листоп.) Колективіст Цебриківщини.

1956, № 1–22, 24–47, 49–54, 56–60, 62–98 (2752) (5 груд.);
1957, № 1 (2759) (1 січ.) – 18, 20–104 (2861) (25 груд.);
1958, № 1 (2862) (1 січ.) – 85, 87–97, 99–151 (3011) (28 груд.);
1959, № 1 (3013) (1 січ.) – 50, 52–67, 69–86, 89–153 (3158) (29 груд.);
1960, № 2 (3161) (5 січ.) – 68, 70–127, 130–153 (3318) (29 груд.). Дод.:
1959 Літературна сторінка див. № 3755.
4736. Прапор ленінізму [Текст] : орган Червоноарм. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Червоноармійськ, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1050) (1 січ.) – 72 (1121) (9 верес.) Сталінський прапор.
1956, № 1–18, 20–103 (1152) (27 груд.);
1957, № 1 (1153) (1 січ.) – 51, 53–104 (1256) (29 груд.);
1958, № 1 (1257) (1 січ.) – 112, 115–125, 128–144, 146–152 (1408) (28 груд.);
1959, № 1 (1409) (1 січ.) – 64, 66–68, 70–129, 131–133, 135–153 (1561) (29 груд.);
1960, № 1 (1562) (1 січ.) – 25, 27–154 (1715) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Комсомольська сторінка див. № 2348; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3756.
4737. Прапор ленінізму [Текст] : спец. вип. на автозаводі. – Кременчук, 1960.
1960, № 2 (12 берез.).
4738. Прапор механізатора [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Кільчен. МТС Перещепин. р-ну Дніпропетр. обл. – Кільчень, 1957.
1957, № 2 (1 жовт.) – 5, 7, 8 (10 груд.).
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4739. Прапор Перемоги [Текст] : бюл. : орган Зачепилів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Зачепилівка, 1958.
1958, № 2 (17 квіт.), 3 (26 черв.).
Прапор Перемоги. – Великі Дедеркали див. № 6102.
4740. Прапор Перемоги [Текст] : виїзд. ред. в Лозно-Олександрів. р-ні : орган
Луган. обкому і міськкому КП України, облради і міськради депутатів трудящих. –
Луганськ, 1958.
1958, № 1 (20 квіт.) – 5 (26 квіт.).
4741. Прапор Перемоги [Текст] : виїзд. ред. в тресті «Лисхімпромбуд» : орган
Луган. обкому і міськкому КП України, облради і міськради депутатів трудящих. –
Луганськ, 1958.
1958, № 12 (2 жовт.).
4742. Прапор Перемоги [Текст] : виїзд. ред. на агломерац. ф-ці з-да ім.
Ворошилова : орган Луган. обкому і міськкому КП України, облради і міськради
депутатів трудящих. – Луганск, 1960.
1960, № 1 (17 июня), 4, 5, 7–10, 18–27 (23 июля).
4743. Прапор Перемоги [Текст] : виїзд. ред. на заготівлі кормів в Старобіл. районі
: орган Ворошиловград. обкому і міськкому КП України, облради і міськради
депутатів трудящих. – Ворошиловград, 1957.
1957, № 1 (23 лип.) – 5, 7–11, 13 (15 серп.).
Прапор Перемоги. – Ворошиловград див. № 4754.
4744. Прапор Перемоги [Текст] : листівка : орган Заставнів. РК КП України та
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Заставна, 1957–1959.
1957, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (8 квіт.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (2 лип.) – [б. N.] (8 жовт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (19 січ.), [б. N.] (16 січ.).
4745. Прапор Перемоги [Текст] : орган Висоц. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Висоцьк, 1956–1958.
1956, № 1 (984) (1 січ.) – 77, 79–100 (1084) (26 груд.); 1957, № 1
(1085) (1 січ.) – 106 (1190) (29 груд.); 1958, № 1 (1191) (1 січ.) –
57, 59–101 (1291) (28 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 9 (1300) від 29 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4746. Прапор Перемоги [Текст] : орган Димер. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Димер, 1956–1960. – Газ. виходить у
вівторок, четвер і суботу.
Назва: 1956 № 1 (1214) (1 січ.) – 95 (1308) (29 листоп.) Сталінець.
1956, № 1–74, 76–78, 80, 81, 83–98, 100–103 (1316) (27 груд.);
1957, № 1 (1317) (1 січ.) – 29, 31–34, 36–104 (1420) (29 груд.);
1958, № 1 (1421) (1 січ.) – 119 (1539) (28 груд.);
1959, № 1 (1540) (1 січ.) – 76, 78–152 (3096) (29 груд.);
1960, № 1 (3097) (1 січ.) – 69, 71–132 (3228) (5 листоп.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3757.
4747. Прапор Перемоги [Текст] : орган Заставнів. РК КП України та райради
депутатів трудящих Чернігів. обл. – Заставна, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
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1956, № 1 (1055) (1 січ.) – 115, 117–137 (1234) (28 груд.);
1957, № 1 (1235) (1 січ.) – 65, 67–153 (1387) (29 груд.);
1958, № 1 (1388) (1 січ.) – 41, 44–152 (1539) (28 груд.);
1959, № 1 (1540) (1 січ.) – 128, 130–152 (1691) (29 груд.);
1960, № 1 (1692) (1 січ.) – 153 (1844) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3758; 1957–1959 Прапор перемоги :
листівка див. № 4744.
4748. Прапор Перемоги [Текст] : орган Зачепилів. райкому Комуніст. партії
України і район. Ради депутатів трудящих Харків. обл. – Зачепилівка, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2309) (1 січ.) – 104 (2412) (27 груд.) Сталінець. – Періодичн.:
1956 № 1 – 1958 № 104 (2620) (28 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–15, 17–41, 43–91, 93–104;
1957, № 5–104 (2516) (25 груд.);
1958, № 1 (2517) (1 січ.) – 104;
1959, № 1 (2621) (1 січ.) – 155 (2775) (29 груд.);
1960, № 1 (2776) (1 січ.) – 154 (2929) (29 груд.).
Дод.: 1956 Сталінець : листівка див. № 5271; 1958 Прапор перемоги : бюл. див.
4739; 1960 Літературна сторінка див. № 3759.
4749. Прапор Перемоги [Текст] : орган Звенигород. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Звенигородка, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1326) (1 січ.) – 156 (1481) (30 груд.);
1957, № 1 (1482) (1 січ.) – 95, 97–153 (3971) (29 груд.) (у валовій нумерації є
помилки);
1958, № 1 (3972) (1 січ.) – 83, 85–153 (4124) (28 груд.) (у валовій нумерації є
помилки);
1959, № 27 (4151) (4 берез.), 49, 62–65, 68–74, 76–79, 81–128, 134 (4258) (13
листоп.) (у валовій нумерації є помилки);
1960, № 1 (4277) (1 січ.) – 120, 123–154 (4430) (29 груд.) (у валовій нумерації є
помилки).
Дод.: 1956, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3760; 1957 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2398.
4750. Прапор Перемоги [Текст] : орган Знам’ян. міськкому Комуніст. партії
України, міськради та райради депутатів трудящих. – Знам’янка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1772) (1 січ.) – 91 (1862) (29 лип.) Сталінська перемога.
1956, № 1–31, 33–156 (1927) (30 груд.);
1957, № 1 (1928) (1 січ.) – 156 (2083) (29 груд.);
1958, № 1 (2084) (1 січ.) – 156 (2238) (31 груд.);
1959, № 1 (2239) (1 січ.) – 155 (2381) (29 груд.);
1960, № 1 (2382) (1 січ.) – 64, 66–156 (2538) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3761, № 3909.
4751. Прапор Перемоги [Текст] : орган Іллін. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Іллінці, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (2948) (1 січ.) – 103 (3050) (23 груд.);
1957, № 1 (3052) (1 січ.) – 104 (3155) (29 груд.);
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1958, № 1 (3156) (1 січ.) – 115 (3270) (28 груд.);
1959, № 1 (3271) (1 січ.) – 152 (3422) (29 груд.);
1960, № 1 (3423) (1 січ.) – 155 (3577) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3762.
4752. Прапор Перемоги [Текст] : орган Комінтернів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Комінтернівське, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2659) (1 січ.) – 89 (2747) (4 листоп.) Перемога.
1956, № 1–32, 34–89–104 (2762) (27 груд.); 1957, № 1 (2763) (1 січ.)
– 104 (2866) (29 груд.);
1958, № 1 (2867) (1 січ.) – 48, 50–115 (2981) (28 груд.);
1959, № 1 (2982) (1 січ.) – 153 (3134) (29 груд.);
1960, № 1 (3135) (1 січ.) – 47, 49–54, 56–113, 116–144, 149–153 (3287) (29 груд.).
4753. Прапор Перемоги [Текст] : орган Корюків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Корюківка, 1956–1960.
1956, № 1 (2128) (1 січ.) – 21, 23–104 (2231) (27 груд.); 1957, № 1 (2232) (1 січ.) –
94, 96–105 (2336) (29 груд.); 1958, № 1 (2337) (1 січ.) – 153 (2489) (31 груд.);
1959, № 1 (2490) (1 січ.) – 154 (2643) (29 груд.); 1960, № 1 (2644) (1 січ.) – 143
(2786) (4 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3763.
4754. Прапор Перемоги [Текст] : орган Луган. обкому і міськкому КП України,
облради і міськради депутатів трудящих. – Луганськ, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (2563) (1 січ.) – 1958 № 46 (3031) (5 берез.) орган
Ворошиловград. обкому і міськкому КП України, облради і міськради депутатів
трудящих. – Місце вид.: 1956 № 1 – 1958 № 46 Ворошиловград.
1956, № 1–6, 8–55, 57–256 (2818) (30 груд.);
1957, № 1 (2819) (1 січ.) – 257 (2985) (31 груд.);
1958, № 1 (2986) (1 січ.) – 195, 197–255 (3240) (31 груд.);
1959, № 1 (3241) (1 січ.) – 255 (3495) (30 груд.);
1960, № 1 (3490) (1 січ.) – 256 (3751) (30 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Прапор перемоги : виїзд. ред. див. № 4740, № 4741, № 4742,
4743; 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3764; 1960 Прапор перемоги =
Луганская правда див. № 4786.
4755. Прапор Перемоги [Текст] : орган Мукачів. міськкому і райкому КП України
та міськради і райради депутатів трудящих. – Мукачеве, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1532) (1 січ.) – 156 (1687) (30 груд.);
1957, № 1 (1688) (1 січ.) – 153 (1840) (29 груд.);
1958, № 1 (1841) (1 січ.) – 153 (1993) (28 груд.);
1959, № 1 (1994) (1 січ.) – 152 (2145) (29 груд.);
1960, № 1 (2146) (1 січ.) – 154 (2299) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959 Літературна сторінка див. № 3765; 1958 Прапор перемоги :
спец. вип. див. № 4785.
4756. Прапор Перемоги [Текст] : орган Нехворощан. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Нехвороща, 1956–1960.
1956, № 1 (2719) (1 січ.) – 104 (2822) (28 груд.);
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1957, № 1 (2823) (1 січ.) – 104 (2926) (29 груд.);
1958, № 1 (2927) (1 січ.) – 121 (3047) (28 груд.);
1959, № 1 (3048) (1 січ.) – 50, 52–152 (3199) (29 груд.);
1960, № 1 (3200) (1 січ.) – 19, 21–155 (3354) (31 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3766.
4757. Прапор Перемоги [Текст] : орган Новострілищан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Новострілища, 1956–1959. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1026) (1 січ.) – 12, 14–104 (1129) (27 груд.);
1957, № 1 (1130) (1 січ.) – 104 (1233) (29 груд.) (29 груд.);
1958, № 1 (1234) (1 січ.) – 115 (1348) (28 груд.);
1959, № 1 (1349) (1 січ.) – 12 (1360) (28 січ.).
Прим.: У 1959 р. на № 12 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4758. Прапор Перемоги [Текст] : орган Олиц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Олика, 1956, 1957.
1956, № 1 (1027) (1 січ.) – 104 (1130) (27 груд.);
1957, № 1 (1131) (1 січ.) – 8 (1138) (27 січ.).
Прим.: У 1957 р. на № 8 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4759. Прапор Перемоги [Текст] : орган Охтир. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Охтирка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (4081) (1 січ.) – 156 (4236) (30 груд.);
1957, № 1 (4237) (1 січ.) – 153 (4389) (29 груд.);
1958, № 1 (4390) (1 січ.) – 156 (4545) (30 груд.);
1959, № 1 (4546) (1 січ.) – 153 (4698) (29 груд.);
1960, № 1 (4699) (1 січ.) – 156 (4854) (29 груд.).
4760. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. радгоспу «Родина»
с. Біляївка Біляїв. р-ну. – Біляївка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 11 (27 верес.) – 1958 № 12 (26) (19 серп.) орган парт. орг. і
правління колгоспу «2-га п’ятирічка» Біляїв. р-ну; 1959 № 4 (36) (23 лют.) орган парт.
орг. і правління колгоспу «Родина» с. Біляївка Біляїв. р-ну.
1957, № 11–17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (11 січ.) – 6, 8–12; 1959, № 4;
1960, № 1 (39) (12 січ.) – 4 (42) (16 берез.).
4761. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі «Україна» с.
Зозова Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Зозів, 1959, 1960.
1959, № 1 (27 квіт.) – 10 (19 груд.);
1960, № 1 (11) (18 січ.) – 11 (21) (29 груд.).
4762. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Нове
життя» с. Писарівки Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Писарівка, 1958.
1958, № 2 (3 черв.) – 4 (31 груд.).
4763. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Росія» с.
Борівки Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Борівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (29 берез.) – 14 (29 груд.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Жданова с. Борівки Чернівец. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–14;
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1959, № 1 (15) (21 січ.) – 22 (36) (25 груд.);
1960, № 1 (37) (12 січ.) – 4, 6–11, 13–15, 17–19 (54) (8 груд.).
4764. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Дніпро» і
Леськів. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. – Леськи, 1958–1960.
1958, № 3 (14) (16 берез.) – 15, 17 (28) (20 верес.) (у нумерації є помилки);
1959, № 15 (47) (14 верес.) – 18, 22–25 (57) (29 груд.);
1960, № 1 (58) (10 січ.) – 11, 13–19, 21–28 (31 груд.) (у нумерації є помилки).
4765. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Перемога»
та виконкому Супрунів. сільради Полтав. обл. – Супрунівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 квіт.) – 16, 18–26 (15 груд.);
1960, № 1 (27) (1 січ.) – 4, 6–27, 29, 31–35 (61) (19 груд.).
4766. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
Дзержинського с. Чапаєвки Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Чапаєвка, 1958–1960.
1958, № 1 (4 квіт.), 2, 5–7, 12–17 (29 груд.);
1959, № 1 (18) (28 січ.) – 21 (38) (26 груд.);
1960, № 1 (39) (14 січ.) – 20 (58) (15 груд.).
4767. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XXI
з’їзду КПРС с. Вернигородка Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Вернигородок, 1957– 1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (12 груд.) – 1959 № 1 (14) (5 січ.) орган парт. орг. та правління
колгоспу «Вперед» с. Вернигородка Козятин. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 2, 3 (30 груд.);
1958, № 1 (4) (16 січ.) – 11 (13) (5 листоп.);
1959, № 1–16 (29) (14 груд.);
1960, № 1 (30) (7 січ.) – 13, 19–22 (46) (15 груд.).
4768. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XXI
з’їзду КПРС. – Саврань, 1959.
1959, № 3 (31 лип.).
4769. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Жданова с. Колоденки Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Колоденка, 1959, 1960.
1959, № 1 (25 берез.) – 12 (31 груд.);
1960, № 1 (13) (16 січ.) – 16 (28) (30 листоп.).
4770. Прапор Перемоги [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Шевченка с. Юшківці Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Юшківці, 1959, 1960.
1959, № 1 (29 трав.) – 9, 11–13 (17 груд.);
1960, № 1 (14) (8 січ.) – 7, 9–17 (30) (22 груд.).
4771. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Дружба» с. Трипілля Обухів. р-ну Київ. обл. – Трипілля, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (15 берез.) – 3, 5–14, 16–19 (17 груд.);
1960, № 2 (22) (17 лют.) – 4, 6–8, 10–17 (37) (28 груд.).
4772. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Жданова Маловисків. р-ну Кіровоград. обл. – Велика Виска, 1957–1960.
1957, № 20 (19 верес.) – 29 (15 груд.);
1958, № 1 (30) (1 січ.) – 3, 5, 7–9, 11–15, 17–24 (54) (16 верес.), 23 (53) (16 жовт.)
(у нумерації є помилки);
1959, № 1 (57) (15 січ.) – 21 (77) (31 груд.);
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1960, № 1 (78) (9 січ.) – 19, 21–25 (102) (23 груд.).
Прим.: У вересні 1958 р. Велико-Висківський район ліквідовано.
4773. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Войнів. сільради Олександрів. р-ну. – Войнівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 жовт.) – 5 (11 груд.) орган парторганізації і правління приміс.
колгоспу ім. Леніна Олександрів. р-ну.
1957, № 1–7 (31 груд.);
1958, № 2 (9) (25 січ.) – 11, 13–24 (29) (31 груд.);
1959, № 1 (30) (10 січ.) – 29 (58) (18 груд.);
1960, № 1 (82) (21 січ.) – 14, 16–23 (81) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
4774. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Победа» Маловисків. р-ну Кіровоград. обл. – Оникіїво, 1957–1959.
1957, № 6 (29 верес.) – 9, 11 (24 груд.); 1958, № 1 (12) (1 січ.) – 16
(27) (7 листоп.);
1959, № 1 (28) (19 лют.) – 3, 5, 7–12 (39) (31 груд.) (у нумерації є помилки).
4775. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Жданова та Петрів. сільради Волновас. р-ну. – Петрівське, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (26 берез.) – 1959 № 27 (89) (15 верес.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Жданова та Петрів. сільради Старомлинів. р-ну Сталін. обл.
1957, № 2, 4–6, 8–12, 14–20, 26, 27 (25 листоп.);
1958, № 1 (30) (6 січ.) – 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 21–23, 26, 27, 29–34 (62) (15 груд.);

1959, № 1 (63) (1 січ.) – 8, 10–35 (99) (30 груд.);
1960, № 1 (100) (7 січ.) – 3 (102) (26 січ.), 3 (104) (18 лют.), 4, 6–15, 17–21 (121)
(26 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Старомлинівський район ліквідовано.
4776. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» с. Турівка Згурів. р-ну Київ. обл. – Турівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (24 лют.) – 7, 9–11 (11 груд.);
1960, № 1 (12) (10 січ.) – 14 (24) (27 груд.).
4777. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» та виконкому сільради с. Чагор [Чернівец. р-ну Чернівец. обл.]. – Чагор,
1957, 1959.
1957, № 1 (13 лют.) – 2, 6, 7 (6 листоп.);
1959, № 4 (27 черв.) – 5 (18 лип.) (вал. нумерація відсутня).
4778. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Зоря» с. Шершні Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Шершні, 1957, 1958.
1957, № 1 (21 трав.) – 22 (21 груд.);
1958, № 1 (23) (1 січ.) – 23 (63) (16 жовт.) (у вал. нумерації є помилки).
4779. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Шевченка с. Кривець Ставищен. р-ну Київ. обл. – Кривець, 1960.
1960, № 1 (18 черв.) – 9 (29 жовт.).
4780. Прапор Перемоги [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Очаків. р-ну Миколаїв. обл. – Очаків, 1960. – Виходить двічі на міс.
1960, № 1 (11 жовт.) – 2 (7 листоп.).
4781. Прапор Перемоги [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
ім. Куйбишева с. Гути Літинської Літин. р-ну Вінниц. обл. – Гута Літинська, 1958–
1960.
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1958, № 1 (24 берез.) – 15 (30 листоп.);
1959, № 2 (17) (29 січ.) – 17 (32) (9 груд.);
1960, № 1 (33) (19 січ.) – 24 (56) (30 груд.).
4782. Прапор Перемоги [Текст] : орган Пробіжнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Пробіжна, 1956–1959.
1956, № 1 (1022) (1 січ.) – 104 (1125) (27 груд.);
1957, № 1 (1126) (1 січ.) – 16, 18–104 (1228) (29 груд.);
1958, № 1 (1229) (1 січ.) – 104 (1331) (28 груд.);
1959, № 1 (1332) (1 січ.) – 25 (1356) (22 берез.).
Прим.: У 1959 р. на № 25 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4783. Прапор Перемоги [Текст] : орган Сталін. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих, Дніпропетр. обл. – Сталінське, 1956–1959.
1956, № 1 (1129) (1 січ.) – 104 (1232) (29 груд.);
1957, № 1 (1233) (1 січ.) – 104 (1336) (29 груд.);
1958, № 1 (1337) (1 січ.) – 140 (1476) (28 груд.);
1959, № 1 (1477) (1 січ.) – 12 (1488) (28 січ.).
Прим.: У 1959 р. на № 12 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4784. Прапор Перемоги [Текст] : орган Яблунів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Яблунів, 1956–1960.
1956, № 1 (1008) (1 січ.) – 62, 64–104 (1111) (27 груд.);
1957, № 1 (1112) (1 січ.) – 62, 64–95, 97–104 (1215) (29 груд.);
1958, № 1 (1215) (1 січ.) – 109, 111, 112, 114–153 (1358) (28 груд.);
1959, № 1 (1359) (1 січ.) – 62, 64–154 (1511) (29 груд.);
1960, № 78 (1589) (2 лип.) – 154 (1665) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3767.
4785. Прапор Перемоги [Текст] : спец. вип. : орган Мукачів. міськкому і райкому
КП України та міськради і райради депутатів трудящих. – Мукачеве, 1958.
1958, [б. N.] (28 серп.).
Прапор перемоги. – Царичанка див. № 4625.
4786. Прапор Перемоги = Луганская правда [Текст] : спец. вып. на стр-ве
Луганской комсомол. домен. печи № 5 з-да им. Ворошилова : орган Луган. обкома,
горкома КПУ, обл. и горсоветов депутатов трудящихся. – Луганск, 1960.
1960, № 3 (6 сент.).
4787. Прапор праці [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Горького с.
Качанівки Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Качанівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (29 лип.) – 1958 № 4 (16) (26 берез.) орган первин. парт. орг.,
правління колгоспу ім. Горького та сільради с. Качанівки Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–7 (24 верес.);
1958, № 1 (13) (21 лют.) – 18 (30) (27 листоп.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (36) (6 січ.) – 16 (51) (3 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (52) (28 січ.) – 7 (58) (6 серп.).
4788. Прапор соціалізму [Текст] : орган Городниц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Городниця, 1956, 1957. –
Газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (1164) (1 січ.) – 104 (1267) (27 груд.);
1957, № 1 (1268) (1 січ.) – 94 (1361) (24 листоп.).
598

Прим.: У 1957 р. на № 94 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4789. Прапор соціалізму [Текст] : орган Зборів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Зборів, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1335) (1 січ.) – 1958 № 72 (1613) (7 верес.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–103 (1437) (27 груд.);
1957, № 1 (1439) (1 січ.) – 104 (1541) (25 груд.);
1958, № 1 (1542) (1 січ.) – 119 (1660) (28 груд.);
1959, № 1 (1661) (1 січ.) – 40, 42-152 (1812) (29 груд.);
1960, № 1 (1813) (1 січ.) – 154 (1976) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Прапор соціалізму : спец. вип. див. № 4791; 1959, 1960
Літературна сторінка див. № 3768.
4790. Прапор соціалізму [Текст] : орган Сиваш. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Сиваське, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2272) (1 січ.) – 1957 № 104 (2478) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–103 (2374) (27 груд.);
1957, № 1 (2375) (1 січ.) – 24, 26–104;
1958, № 1 (2479) (1 січ.) – 120 (2598) (29 груд.);
1959, № 1 (2599) (1 січ.) – 152 (2749) (29 груд.);
1960, № 1 (2750) (1 січ.) – 154 (2903) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3769.
4791. Прапор соціалізму [Текст] : спец. вип. : орган Зборів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Зборів, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (7 лип.) – [б. N.] (14 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (29 черв.), [б. N.] (14 листоп.).
Прапор Сталіна. – Білопілля див. № 4937.
Прапор Сталіна. – Хмільник див. № 5696.
4792. Прапор юності [Текст] : орган Хмельниц. обкому ЛКСМУ. – Хмельницький,

1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1960, № 1 (557) (1 квіт.) – 116 (672) (30 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3770.
Прим.: У 1941–1959 рр. газета не виходила.
4793. Працівник МТС [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та
дирекції Ротмистрів. МТС [Смілян. р-ну Черкас. обл.]. – Ротмистрівка, 1957.
1957, № 1 (7 листоп.) – 3 (23 листоп.).
4794. Приазовский рабочий [Текст] : орган Жданов. горкома Коммунист. партии
Украины и горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Жданов, 1956–1960.
1956, № 1 (8108) (1 янв.) – 88, 99–107, 115–153, 155, 156 (8263) (28 дек.);
1957, № 1 (8264) (1 янв.) – 69, 71–80 (8343) (30 июня);
1958, № 1 (8421) (1 янв.) – 91, 93, 138, 141–148 (8568) (12 дек.);
1959, № 1 (8576) (1 янв.) – 61, 63–155 ((8730) (30 дек.);
1960, № 1 (8731) (1 янв.) – 157 (8887) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3225; 1958 Приазовский рабочий :
спец. вып. див. № 4795.
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4795. Приазовский рабочий [Текст] : спец. вып. : орган Жданов. горкома Коммунист.

партии Украины и горсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Жданов, 1958.
1958, № 1 (25 апр.) – 10, 16–22 (17 серп.).
4796. Прибузька правда [Текст] : бюл. : орган Меджибіз. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Меджибіж, 1957,
1958.
1957, № 5 (8 жовт.);
1958, № 3 (12 серп.), 4 (10 верес.).
4797. Прибузька правда [Текст] : листівка : орган Варварів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Варварівка, 1957.
1957, [б. N.] (29 берез.).
4798. Прибузька правда [Текст] : листівка : орган Меджибіз. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Меджибіж, 1959.
1959, № 1 (15 січ.) – 3 (9 квіт.).
4799. Прибузька правда [Текст] : орган Варварів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Варварівка, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1145) (1 січ.) – 5, 7–19, 21–24, 26, 28–31, 33–37, 39–45, 47–66, 68–87, 91–
104 (1248) (27 груд.);
1957, № 1 (1249) (1 січ.) – 35, 38–69, 71–120 (1367) (29 груд.);
1958, № 1 (1368) (1 січ.) – 7, 9–113, 115–154 (1521) (28 груд.);
1959, № 1 (1522) (1 січ.) – 29, 31–39, 41–56, 60–154 (1675) (29 груд.);
1960, № 1 (1676) (1 січ.) – 155 (1830) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3772; 1957 Прибузька правда :
листівка див. № 4797.
4800. Прибузька правда [Текст] : орган Меджибіз. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Меджибіж, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (1201) (1 січ.) – 92 (1292) (11 листоп.) Сталінський прапор.
1956, № 1, 3–103 (1303) (20 груд.);
1957, № 1 (1305) (1 січ.) – 104 (1408) (29 груд.);
1958, № 1 (1409) (1 січ.) – 120 (1527) (28 груд.);
1959, № 1 (1528) (1 січ.) – 48, 50–59, 61–78, 81–109, 11–114 (1641) (25 верес.). Дод.:
1956, 1959 Літературна сторінка див. № 3773, № 3913; 1957, 1958 Прибузька
правда : бюл. див. № 4796; 1959 Прибузька правда : листівка див. № 4798.
Прим.: У 1959 р. на № 114 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4801. Прибузький колгоспник [Текст] : листівка : орган Новоодес. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Нова
Одеса, 1960.
1960, [б. N.] (22 берез.).
4802. Прибузький колгоспник [Текст] : орган Новоодес. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Нова Одеса, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3089) (1 січ.) – 59, 61–127 (3216) (23 груд.);
1957, № 1 (3217) (1 січ.) – 153 (3358) (29 груд.);
1958, № 1 (3359) (1 січ.) – 32, 34–118, 120–153 (3510) (28 груд.);
1959, № 1 (3511) (1 січ.) – 154 (3664) (29 груд.);
1960, № 1 (3665) (1 січ.) – 154 (3818э) (29 груд.).
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Дод.: 1958 Прибузький колгоспник: спец. вип. див. № 4803; 1960 Прибузький
колгоспник : листівка див. № 4800.
4803. Прибузький колгоспник [Текст] : спец. вип. : орган Новоодес. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Нова
Одеса, 1958.
1958, [б. N.] (9 серп.).
4804. Прибузький комунар [Текст] : орган Первомайськ. міськкому КП України,
міськради та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Первомайськ, 1956– 1960.
– Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (4929) (1 січ.) – 134, 136–155 (5083) (23 груд.);
1957, № 1 (5084) (1 січ.) – 58, 60–106, 108–154 (5237) (29 груд.);
1958, № 1 (5238) (1 січ.) – 153 (5391) (28 груд.);
1959, № 1 (5392) (1 січ.) – 155 (5546) (29 груд.);
1960, № 1 (5547) (1 січ.) – 154 (5700) (29 груд.).
Дод.: 1956 Комсомольська сторінка див. № 2349; 1958–1960 Літературна сторінка
див. № 3774.
4805. Привільнянська правда [Текст] : орган Привільнян. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Привільне, 1956–
1959.
1956, № 1 (1194) (1 січ.) – 104 (1297) (27 груд.);
1957, № 1 (1298) (1 січ.) – 105 (1402) (29 груд.);
1958, № 1 (1403) (1 січ.) – 118 (1520) (28 груд.);
1959, № 1 (1521) (1 січ.) – 13 (1533) (30 січ.).
Прим.: У 1959 р. на № 13 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4806. Придеснянський колгоспник [Текст] : листівка : орган Чернігів. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Чернігів,
1956.
1956, [б. N.] (7 верес.).
4807. Придеснянський колгоспник [Текст] : орган Чернігів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Чернігів, 1956– 1960.
1956, № 1 (1114) (1 січ.) – 122, 124–136 (1249) (28 груд.);
1957, № 1 (1250) (1 січ.) – 153 (1402) (29 груд.);
1958, № 1 (1403) (1 січ.) – 155 (1557) (31 груд.);
1959, № 1 (1558) (1 січ.) – 155 (1712) (29 груд.);
1960, № 1 (1713) (1 січ.) – 155 (1867) (29 груд.).
Дод.: 1956 Придеснянський колгоспник : листівка див. № 4806; 1957–1960
Літературна сторінка див. № 3775; 1957 Молодіжна сторінка див. № 4278.
4808. Приднепровский металлург [Текст] : листовка. – Днепропетровск, 1960.
1960, [б. N.] (10 окт.) – [б. N.] (18 окт.) [4 вип.].
4809. Приднепровский металлург [Текст] : орган партийн. ком., завкома
профсоюза и дирекции з-да им. К. Либкнехта. – Днепропетровск, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (275) (7 янв.) – 1957 № 27 (352) (6 июля) орган партийн. ком.,
завкома металлургов и дирекции з–да им. К. Либкнехта.
1956, № 1–23, 25–29, 31–36, 38–47, 49–52 (325) (31 дек.);
1957, № 2 (327) (12 янв.) – 11, 13–29, 31–36, 38–49, 51–[52] ([377] ([31 дек.]);
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1958, № 1 (378) (11 янв.) – 6, 9–12, 14–16–17, 19–24, 26–37, 39–51–52 (429–430)
(31 дек.);
1959, № 1 (431) (10 янв.) – 19, 21–50 (480) (31 дек.);
1960, № 1 (481) (6 янв.) – 90, 92–99–100 (579–580) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1959, 1960 Техническая страница див. № 5424; 1958–1960 Литературная

страница див. № 3226; 1960 Приднепровский металлург : листовка див. № 4808.
4810. Придніпровець [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
ім. Жданова Дереїв. сільради Онуфріїв. р-ну. – Дереївка, 1957–1960.
1957, № 15 (25 лип.), 18, 20–30 (25 груд.);
1958, № 1 (31) (5 січ.) – 10, 12–22 (52) (16 груд.);
1959, № 1 (53) (1 січ.), 3–6, 8 (60) (10 серп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (1 лют.) – 5 (64) (1 черв.) (у нумерації є помилки).
4811. Придніпровський комунар [Текст] : орган Верхньодніпров. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. –
Верхньодніпровськ, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1218) (1 січ.) – 84, 86–104 (1321) (26 груд.);
1957, № 1 (1322) (1 січ.) – 104 (1425) (28 груд.);
1958, № 1 (1426) (1 січ.) – 153 (1578) (28 груд.);
1959, № 1 (1579) (1 січ.) – 56, 58–153 (1731) (29 груд.);
1960, № 1 (1732) (1 січ.) – 154 () (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3776.
4812. Придніпровський механізатор [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і
дирекції Верхньодніпров. МТС. – Верхньодніпровськ, 1957, 1958.
1957, № 1 (20 верес.) – 9 (31 груд.);
1958, № 1 (10) (18 січ.) – 5 (14) (17 берез.).
4813. Придністрянська правда [Текст] : орган Біляїв. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Біляївка, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (2361) (1 січ.) – 104 (2464) (27 груд.);
1957, № 1 (2465) (1 січ.) – 107 (2571) (29 груд.);
1958, № 1 (2572) (1 січ.) – 118 (2689) (28 груд.);
1959, № 1 (2690) (1 січ.) – 153 (2832) (29 груд.);
1960, № 1 (2833) (1 січ.) – 154 (2986) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3777.
4814. Придунайская правда [Текст] : орган Измаил. горкома КП Украины, гор.
райсоветов депутатов трудящихся Одес. обл. – Измаил, 1956–1960. – Газ. выходит
трижды в неделю.
1956, № 1 (2856) (1 янв.) – 68, 71, 73, 74, 76, 77, 79–88, 90–155 (3010) (30 дек.);
1957, № 1 (3011) (1 янв.) – 156 (3166) (29 дек.); 1958, № 1 (3167) (1 янв.) – 148
(3314) (12 дек.);
1959, № 1 (3322) (1 янв.) – 45, 47–65, 67, 68, 70–88, 90–133, 135–155 (3476) (29
дек.); 1960, № 1 (3477) (1 янв.) – 155 (3631) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3227.
Прим.: З 1959 р. паралельно газета виходить молдавською мовою «Адевэрул
дунэрян» див. № 9.
4815. Придунайский колхозник [Текст] : орган Суворов. РК КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Суворово, 1956–1959.
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Назва: 1956 № 1 (1071) (1 янв.) – 89 (1159) (3 нояб.) Сталинец.
1956, № 1–104 (1174) (26 дек.);
1957, № 1 (1175) (1 янв.) – 104 (1278) (28 дек.);
1958, № 1 (1279) (1 янв.) – 32 (1310) (16 марта);
1959, № 1 (1434) (1 янв.) – 12 (1445) (28 янв.).
Прим.: Паралельно газета виходила молдавською мовою див. № 2256. У 1959 р.
на № 12 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4816. Приетения Нороаделор [Текст] : органул кондучерий колхозулуй ши а
организациэй де партид а колхозулуй «Приетения нороаделор» дин сатул Диброва
районул Тячево режиуня Транскарпатикэ. – Діброва, 1957–1960. – Мова вид.: Заг.,
підзаг. і текст – молдав.
1957, № 1 (7 ноембрие) – 2 (14 дечембрие);
1958, № 1 (3) (27 януарие) – 5 (7) (3 дечембрие) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (8) (23 мартие) – 7 (18) (23 ноембрие) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (19) (12 фебруарие), 3–7 (26) (20 октомбрие).
4817. Призыв [Текст] : орган Симфероп. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся. – Симферополь, 1956–1960.
1956, № 1 (1248) (1 янв.) – 46, 49–72, 74–103 (1353) (27 дек.);
1957, № 2 (1355) (6 янв.), 3, 6–13, 17–35, 39, 40, 42–44, 48–53, 91, 98, 102–119 (1472)

(29 дек.);
1958, № 1 (1473) (1 янв.) – 4, 6–22, 24–29–37, 39–56, 58–60, 81–94, 105, 107–117 (1630)

(29 дек.);
1959, № 6 (1631) (14 янв.) – 12, 16–76, 78–87, 89–153 (1778) (29 дек.);
1960, № 1 (1779) (1 янв.) – 155 (1936) (29 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3228.
4818. Призыв шахтера [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты
4-2 бис «Ирмино» треста «Кадиевуголь». – Ирмино, 1960.
1960, № 1 (19 июня) – 28 (25 дек.).
4819. Призыв шахтера [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты
6 «Центросоюз» треста «Свердловуголь». – Свердловск, 1956–1960.
1956, № 1 (68) (1 янв.) – 29, 31–66 (133) (27 дек.); 1957, № 1 (134) (1
янв.) – 75, 77–95, 98–100 (233) (24 дек.); 1958, № 1 (234) (1 янв.) – 12,
14–100 (333) (25 дек.); 1959, № 1 (334) (1 янв.) – 94 (427) (30 дек.); 1960,
№ 1 (428) (6 янв.) – 15, 17–50 (478) (30 дек.).
4820. Прикарпатська зірка [Текст] : орган Борислав. міськкому Комуніст. партії
України, міськради та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Борислав, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1026) (1 січ.) – 1959 № 96 (1432) (30 верес.) орган Підбуз. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Періодичн.:

1956 № 1 – 1958 № 103 (1336) (28 груд.) газ. виходить двічі на тиждень. – Місце вид.:
1956 № 1 – 1959 № 96 Підбуж.
1956, № 1–103 (1128) (27 груд.);
1957, № 1 (1129) (1 січ.) – 105 (1233) (29 груд.);
1958, № 1 (1234) (1 січ.) – 103;
1959, № 1 (1337) (1 січ.) – 96, 118–145, 147–156 (2656) (29 груд.);
1960, № 1 (2657) (1 січ.) – 156 (2812) (29 груд.).
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Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3778.
Прим.: У вересні 1959 р. центр району перенесено з смт Підбуж до міста Борислав
з перейменуванням району.
Прикарпатська зірка. – Підбуж див. № 4820.
4821. Прикарпатська правда [Текст] : орган Сколів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Сколе, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1069) (1 січ.) – 1959 № 60 (1452) (22 трав.) орган Сколів.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1958 № 79 (1355) (28 верес.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–5, 7–104 (1172) (27 груд.);
1957, № 1 (1173) (1 січ.) – 104 (1276) (29 груд.);
1958, № 1 (1277) (1 січ.) – 67, 69–116 (1392) (28 груд.);
1959, № 1 (1393) (1 січ.) – 155 (1545) (29 груд.);
1960, № 1 (1546) (1 січ.) – 15, 17–155 (1697) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3779.
4822. Прикарпатська правда [Текст] : орган Станіслав. обл. і міськкомів Комуніст.

партії України, обл. та міськрад депутатів трудящих. – Станіслав, 1956–1960.
1956, № 1 (3548) (1 січ.) – 257 (3804) (30 груд.);
1957, № 1 (3805) (1 січ.) – 257 (4061) (31 груд.);
1958, № 1 (4062) (1 січ.) – 255 (4316) (31 груд.);
1959, № 1 (4317) (1 січ.) – 256 (4572) (31 груд.);
1960, № 1 (4573) (1 січ.) – 259 (4831) (30 груд.).
Дод.: 1956 Літературна сторінка див. № 3780.
4823. Прикордонник [Текст] : орган Нижанковиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Нижанковичі, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (1061) (1 січ.) – 1959 № 44 (1416) (21 трав.) орган Нижанковиц.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1, 3–104 (1164) (27 груд.);
1957, № 1 (1165) (1 січ.) – 98, 100–104 (1268) (29 груд.);
1958, № 1 (1269) (1 січ.) – 103 (1371) (28 груд.);
1959, № 1 (1373) (1 січ.) – 96 (1468) (30 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 96 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4824. Приладобудівник [Текст] : орган парт. бюро, завкому та дирекції Львів.
з-ду приладів. – Львів, 1957.
1957, № 1 (30 лип.) – 7, 14, 15 (5 листоп.).
4825. Приладобудівник [Текст] : орган парткому, завкому профспілки, ком.
комсомолу та дирекції Київ. з-ду «Точелектроприлад». – Київ, 1957–1960.
1957, № 1 (12 берез.) – 27, 29–38, 40, 42 (30 груд.);
1958, № 1 (43) (13 січ.) – 19, 21–30, 32, 33, 35–44, 46–49 (91) (20 груд.);
1959, № 1 (93) (9 січ.) – 49 (141) (31 груд.);
1960, № 1 (141) (12 січ.) – 32, 35–41 (182) (27 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3781; 1958 Техническая страница
див. № 5425.
4826. Приморский колхозник [Текст] : листовка : орган Примор. райкома
Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. –
Приморское, 1958.
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1958, [б. N.] (5 окт.).
4827. Приморский колхозник [Текст] : орган Примор. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Приморское,
1956–1959.
1956, № 1 (907) (1 янв.) – 53, 55–104 (1009) (27 дек.);
1957, № 1 (1010) (1 янв.) – 104 (1112) (29 дек.);
1958, № 1 (1113) (1 янв.) – 105 (1216) (28 дек.);
1959, № 1 (1217) (1 янв.) – 11 (1227) (29 янв.).
Дод.: 1958 Приморский колхозник : листовка див. № 4826.
Прим.: У 1959 р. на № 11 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4828. Приорільська правда [Текст] : орган Котов. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Котовка, 1956–1958.
1956, № 1 (1207) (1 січ.) – 60, 62–104 (1310) (27 груд.);
1957, № 1 (1311) (1 січ.) – 105 (1415) (29 груд.);
1958, № 1 (1416) (1 січ.) – 85 (1499) (10 жовт.).
Прим.: У 1958 р. на № 85 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4829. Присеймська правда [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Жданова Камін. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Камінь], 1957–1960.
1957, № 1 (9 трав.) – 22 (20 груд.);
1958, № 2 (24) (22 трав.), 4–7 (29) (22 серп.);
1959, № 10 (31) (23 черв.) – 19 (40) (22 груд.);
1960, № 1 (41) (19 січ.) – 16 (47) (28 груд.).
4830. Присивашська комуна [Текст] : орган Новотроїц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Новотроїцьке, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1193) (1 січ.) – 81, 83–94, 96–143 (1335) (30 груд.);
1957, № 1 (1336) (1 січ.) – 156 (1491) (29 груд.);
1958, № 1 (1492) (1 січ.) – 154 (1554) (28 груд.);
1959, № 1 (1555) (1 січ.) – 153 (1707) (29 груд.);
1960, № 1 (1708) (1 січ.) – 41, 43–153 (1861) (29 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3782; 1958 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2400.
4831. Прогрес [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Прогрес» Очеретуват.

сільради [Магдалинів. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Очеретувате, 1959, 1960.
1959, № 1 (1) (12 черв.) – 19 (22 груд.);
1960, № 1 (20) (1 січ.) – 32 (51) (20 груд.).
4832. Прогрес [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Прогрес» Поліс.
р-ну Київ. обл. – Рагівка, 1958–1960.
1958, № 1 (20 квіт.), 2, 4–8, 10–13 (13 груд.);
1959, № 1 (15) (22 січ.) – 14 (26 груд.);
1960, № 1 (15) (9 січ.) – 19 (33) (24 груд.).
4833. Прогрес [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Гігант» сільради

Горбове Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Горбове, 1960.
1960, № 1 (31 берез.) – 12, 14–16 (30 груд.).
4834. Прогрес [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Фрунзе та
Грузчан. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – Грузьке, 1957–1960.
1957, № 1 (12 трав.) – 12 (12 груд.);
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1958, № 1 (13) (3 січ.) – 2, 4–6 (18) (12 серп.);
1959, № 6 (25) (10 черв.) – 16 (35) (31 груд.);
1960, № 1 (36) (25 груд.) – 15 (50) (14 груд.) (у нумерації і датах є помилки).
4835. Прогрес [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім. Жданова
Новоставець [Теофіопол. р-ну Хмельниц. обл.]. – Новоставці, 1957, 1958.
1957, № 1 (5 трав.) – 8 (13 листоп.); 1958, № [1] (3) (21 січ.) – 6 (14) (22 лип.).
4836. Прогрес [Текст] : орган первин. парторганізації і правління Слобід. колгоспу
«Прогрес» Коростишів. р-ну. – Слобідка, 1960.
1960, № 1 (28 берез.) – 15, 17–19 (28 груд.).
4837. Прогрес [Текст] : орган первин. парторганізації та правління колгоспу
«Прапор комунізму» Ставищан. р-ну Київ. обл. – Винарівка, 1960.
1960, № 1 (17 листоп.) – 4 (20 груд.).
4838. Прогресс [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Прогресс»
Арцыз. р-на Одес. обл. – Арцыз, 1960.
1960, № 5 (20) (29 марта) – 6, 8–12 (27) (31 дек.).
4839. Прогресс [Текст] : орган партийн. орг. и правления сельхозартели
«Прогресс» Сарат. р-на Одес. обл. – [Николаевка-Новороссийская], 1959, 1960.
1959, № 8 (30 июня), 11, 20 (20 нояб.);
1960, № 2 (24) (20 янв.), 4–14, 16–28 (50) (29 дек.).
4840. Промінь [Текст] : листівка : орган парткому, дирекції та завкому профспілки
Харків. електромех. з-ду ім. Сталіна. – Харків, 1958.
1958, [б. N.] (7 лют.).
4841. Промінь [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Зоря комунізму»
Четвертинівки Тростянец. р-ну Вінниц. обл. – Четвертинівка, 1957–1960.
1957, № 15 (1 жовт.) – 18 (2 груд.); 1958, № 8 (27) (28 черв.) – 13 (32) (2
груд.);
1959, № 1 (33) (3 берез.) – 12 (44) (30 листоп.);
1960, № 1 (46) (26 січ.) – 8 (53) (7 груд.).
4842. Промінь [Текст] : орган парткому, дирекції та завкому профспілки Харків.
електромех. з-ду ім. Сталіна. – Харків, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (8889) (2 січ.) – 44 (8932) (19 листоп.) Сталінець.
1956, № 1–36, 38–49 (8937) (22 груд.);
1957, № 1 (8938) (1 січ.) – 53, 55–75, 82–94, 96–98 (9035) (31 груд.);
1958, № 1 (9036) (3 січ.) – 103 (9138) (31 груд.);
1959, № 1 (9139) (2 січ.) – 104 (9242) (29 груд.);
1960, № 1 (9243) (1 січ.) – 105 (9347) (31 груд.).
Дод.: 1956 Сталінець : листівка див. № 5273; 1956, 1957, 1959 Технічна сторінка
див. № 5545, № 5553; 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3788; 1958 Промінь :
листівка див. № 4840; 1958, 1959 Промінь : спец. вип. див. № 4848.
4843. Промінь [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Червоний
хлібороб» с. Красна Слобідка Обухів. р-ну Київ. обл. – Красна Слобідка, 1956, 1958–
1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (7 листоп.) – 1958 № 3 (26) (30 черв.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Ворошилова с. Красна Слобідка Обухів. р-ну Київ. обл.
1956, № 1–4 (19 груд.);
1958, № 1 (24) (8 трав.) – 9, 11 (34) (31 груд.);
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1959, № 2 (36) (17 лют.) – 17, 19 (53) (9 груд.);
1960, № 1 (55) (1 січ.) – 3, 5–9, 11–23 (77) (30 груд.).
4844. Промінь [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Богдана
Хмельницького с. Стовпяги Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Стовп’яги, 1958.
1958, № 15 (39) (16 черв.), 16, 18, 21–27 (51) (21 листоп.).
4845. Промінь [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. 40-річчя
Жовтня с. Станишівки Житомир. обл. – Станишівка, 1958–1960. – Виходить 1 і 16
числа щомісяця.
1958, № 1 (16 трав.) – 4, 7, 9–14 (16 груд.);
1959, № 1 (15) (1 січ.) – 23 (37) (16 груд.);
1960, № 1 (38) (1 січ.) – 24 (61) (16 груд.).
4846. Промінь [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Промінь»
Бородян. р-ну Київ. обл. – Дружня, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (14 груд.) – 1957 № 8 (10) (20 серп.) орган парторганізації,
правління колгоспу «Промінь» та Дружнян. сільради Бородян. р-ну Київ. обл.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 11 (12) (7 листоп.);
1958, № 5 (20) (10 лип.);
1959, № 5 (27) (14 черв.), 12, 13 (35) (5 груд.);
1960, № 1 (36) (7 січ.), 2, 4–14 (49) (7 листоп.).
4847. Промінь [Текст] : орган парторганізації, фабкому та дирекції Старин.
птахофабрики Бориспіл. р-ну Київ. обл. – Старе, 1959, 1960.
1959, № 1 (7 серп.) – 3, 5–13 (30 груд.);
1960, № 1 (14) (12 січ.) – 17 (30) (31 груд.).
4848. Промінь [Текст] : спец. вип. : орган парткому, дирекції та завкому
профспілки Харків. електромех. з-ду ім. Сталіна. – Харків, 1958, 1959.
1958, № 1 (29 груд.) – 3 (3 черв.);
1959, № 4 (28 січ.).
4849. Промінь Жовтня [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. і правління колгоспу
«Жовтень» Бердян. р-ну Запоріз. обл. – Бердянськ, 1958, 1959.
1958, № 1 (28 черв.) – 5 (31 серп.);
1959, № 5 (16) (18 верес.), 6 (17) (7 листоп.).
4850. Промінь Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Горького с. Н. Пикова Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Н[овий] Пиків, 1958, 1959.
1958, № 1 (16 груд.);
1959, № 1 (2) (7 лют.) – 5 (6) (25 трав.).
4851. Промінь Жовтня [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та сільради депутатів трудящих с. Лемешівки Комсомол. р-ну. –
Лемешівка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (27 лют.) – 4 (18 черв.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Червоний Жовтень» та сільради депутатів трудящих с. Лемешівки Комсомол. р-ну.
1959, № 1–8 (16 груд.);
1960, № 1 (9) (25 січ.) – 9 (17) (10 груд.).
4852. Промінь Жовтня [Текст] : орган парторганізації, робіткому і дирекції МТС
ім. 20-річчя Жовтня Осипенків. р-ну Запоріз. обл. – Осипенко, 1957, 1958.
1957, № 10 (28 груд.);
1958, № 1 (28 черв.).
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4853. Промінь Жовтня [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Жовтень» Єланец. р-ну Миколаїв. обл. – Ясногородка, 1958–1960.
1958, № 1 (30 квіт.) – 4 (4) (2 груд.);
1959, № 1 (5) (7 квіт.) – 3, 6–10 (12) (30 груд.);
1960, № 1 (13) (19 січ.), 3–13 (25) (29 верес.).
4854. Промінь Ілліча [Текст] : орган Коропец. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Коропець, 1956–1959.
1956, № 1 (1005) (1 січ.) – 104 (1108) (27 груд.);
1957, № 1 (1109) (1 січ.) – 25, 27–104 (1212) (25 груд.);
1958, № 2 (1214) (5 січ.) – 104 (1316) (28 груд.);
1959, № 1 (1317) (1 січ.) – 8 (1324) (25 січ.).
Дод.: 1958 Молодіжна сторінка див. № 4279.
Прим.: У 1959 р. на № 8 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4855. Промінь Ілліча [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Ілліча та
сільради депутатів трудящих с. Івангорода Христинів. р-ну Черкас. обл. – Івангород,
1960.
1960, № 2 (18) (12 січ.) – 5, 7, 9, 10, 12–25 (41) (31 груд.).
4856. Промінь Ілліча [Текст] : орган Червоноокнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Красні Окни, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2663) (1 січ.) –95 (2759) (25 листоп.) Сталінський шлях. –
Підзаг.: 1956 № 1 – 1959 № 136 (4057) (18 листоп.) орган Красноокнян. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Одес. обл.
1956, № 1–55, 57, 58, 61–65, 67–93, 95–104 (2768) (27 груд.);
1957, № 1 (2769) (1 січ.) – 104 (2871) (29 груд.);
1958, № 1 (2872) (1 січ.) – 39, 41–151 (3021) (28 груд.);
1959, № 1 (3022) (1 січ.) – 67, 69–153 (4054) (30 груд.);
1960, № 1 (4054) (1 січ.) – 53, 55–153 (3326) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3783.
4857. Промінь комунізму [Текст] : [листівка] : орган Маньків. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Маньківка, 1957.
1957, [б. N.] [б. д.].
4858. Промінь комунізму [Текст] : орган Білозер. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Білозерка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1125) (1 січ.) – 1958 № 77 (1409) (21 верес.) Колгоспник
Білозерщини.
1956, № 1–104 (1228) (27 груд.);
1957, № 1 (1229) (1 січ.) – 76, 78–96, 98–104 (1332) (29 груд.);
1958, № 1 (1333) (1 січ.) – 10, 12–77, 79–104 (1436) (28 груд.);
1959, № 1 (1437) (1 січ.) – 26, 29–87, 89–104 (1540) (26 груд.);
1960, № 1 (1541) (1 січ.) – 31, 33–137 (1677) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3502, № 3784.
4859. Промінь комунізму [Текст] : орган Добровеличків. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Добровеличківка,
1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2750) (1 січ.) – 61 (2810) (29 лип.) Сталінська правда.
1956, № 1–17, 19–40, 42–104 (2853) (27 груд.);
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1957, № 1 (2854) (1 січ.) – 11, 13–85, 87–114, 115–121 (2973) (29 груд.);
1958, № 1 (2974) (1 січ.) – 14, 16, 17, 19–36, 38–70, 72, 74–81, 83–112, 115–127, 129–
131, 134–140, 142–152, 154, 155 (3106) (30 груд.);
1959, № 1 (3107) (1 січ.) – 11, 13–16, 18–49, 51–84, 86–127, 129–155 (3345) (29 груд.);

1960, № 1 (3346) (1 січ.) –9, 11–14, 16–37, 39–82, 84–155 (3500) (31 груд.).
4860. Промінь комунізму [Текст] : орган Кременец. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Кременець, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1420) (1 січ.) –115 (1563) (23 верес.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–74, 76–88, 90–156 (1604) (30 груд.);
1957, № 1 (1605) (1 січ.) – 63, 65–84, 86–154 (1758) (29 груд.);
1958, № 1 (1759) (1 січ.), 2, 4–153 (1911) (28 груд.) ;
1959, № 1 (1912) (1 січ.) – 19, 21–152 (2063) (29 груд.);
1960, № 1 (2064) (1 січ.) – 71, 73–114, 116–143, 147–155 (2218) (29 груд.).
Дод.: 1956 Економічна сторінка див. № 635; 1956, 1958–1960 Літературна сторінка
див. № 3785, № 3917.
4861. Промінь комунізму [Текст] : орган Маньків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Маньківка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2128) (1 січ.) – 82 (2208) (11 жовт.) Сталінець. – Періодичн.:
1956 № 1 – 1958 № 68 (2400) (21 серп.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–84, 86–104 (2230) (27 груд.);
1957, № 1 (2231) (1 січ.) – 105 (2334) (29 груд.);
1958, № 1 (2335) (1 січ.) – 122 (2454) (28 груд.);
1959, № 1 (2455) (1 січ.) – 96, 98–123, 125–153 (2607) (29 груд.);
1960, № 1 (2608) (1 січ.) – 7, 9–29, 31–154 (2761) (29 груд.).
Дод.: 1957 Промінь комунізму : [листівка] див. № 4857; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 3786.
4862. Промінь комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Ленінський шлях» Кельменец. р-ну. – Кельменці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 трав.) – 7 (5 лип.) орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Маленкова Кельменец. р-ну. – Періодичн.: 1957 № 1 – 1957 № 17 (7 листоп.) газ.
виходить тричі на міс.
1957, № 1, 3–8, 11, 17;
1958, № 1 (19) (1 січ.) – 8, 13, 15, 16 (37) (7 листоп.);
1959, № 1 (38) (1 січ.) – 4, 6–12 (46) (23 груд.);
1960, № 1 (47) (1 січ.) – 8 (54) (26 груд.).
4863. Промінь комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Здобуток
Жовтня» та сільради с. Драбівець Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – Драбівці, 1959, 1960.
– Виходить двічі на міс.
1959, № 7 (45) (30 жовт.) – 10 (48) (23 груд.);
1960, № 1 (49) (1 січ.) – 13 (61) (18 груд.).
4864. Промінь комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Жданова Чигирин. р-ну Черкас. обл. – Стецівка, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 15 (24) (12 верес.) – 22 (31) (25 груд.);
1960, № 1 (32) (13 січ.), 3, 6–24 (55) (31 груд.).
4865. Промінь комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. XXI
з’їзду КПРС Монастирищен. р-ну Черкас. обл. – [Княжики], 1959, 1960.
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1959, № 1 (21 лип.) – 12 (31 груд.);
1960, № 1 (13) (14 січ.) – 19 (31) (17 жовт.).
4866. Промінь комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Радянська Україна» с. Карбівки Гайсин. р-ну. – Карбівка, 1958–1960.
1958, № 1 (1 квіт.) – 5, 7–13 (18 груд.);
1959, № 1 (14) (9 січ.) – 17 (30) (2 груд.);
1960, № 1 (31) (31 січ.) – 14 (44) (22 груд.).
4867. Промінь комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління артілі «Зоря
комунізму» та Березан. селищради Березан. р-ну Київ. обл. – Березань, 1958.
1958, 1 (20) (14 січ.) – 4 (24) (30 груд.);
4868. Промінь комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Ілліча та сільради с. Сумівки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Сумівка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (1 січ.) – № 14 (5 серп.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Кірова та сільради с. Сумівки Бершад. р-ну Вінниц. обл.
1959 , № 1, 2, 3, 5–10, 13–20 (25 груд.);
1960, № 1 (21) (11 січ.) 3, 5–17 (37) (7 лист.).
4869. Промінь комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Жовтневої революції с. Леухи Іллін. р-ну Вінниц. обл. – Леухи, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (15 квіт.) – 12 (22 жовт.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Жовтневої революції с. Леухи Дашів. р-ну.
1958, № 1, 3–8, 10–12;
1959, № 1 (19) (27 лют.) – 3, 5–8, 10–14 (32) (19 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (46) (9 січ.) – 11 (56) (8 груд.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У січні 1959 р. Дашівський район ліквідовано.
4870. Промінь комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу
ім. Ілліча, сільради с. Чепліївки Шосткин. р-ну Сум. обл. – Чапліївка, 1959, 1960.
1959, № 9 (4 лип.) – 17 (13 груд.);
1960, № 1 (17) (9 січ.), 3–14 (30) (16 груд.).
4871. Промінь комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
ім. Кірова с. Горбовець Літин. р-ну Вінниц. обл. – Горбівці, 1958–1960.
1958, № 1 (12 квіт.) – 7 (22 жовт.);
1959, № 1 (9) (20 січ.) – 12 (20) (18 груд.);
1960, № 1 (21) (13 січ.) – 19 (39) (28 листоп.).
4872. Промінь комунізму [Текст] : орган Хотін. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Хотінь, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1183) (1 січ.) – 103 (1285) (23 груд.) Сталінський промінь.
1956, № 1 – 100, 102, 103; 1957, № 1 (1287) (1 січ.) – 27, 30–104 (1320) (29 груд.);
1958, № 1 (1321) (1 січ.) – 120 (1440) (28 груд.);
1959, № 1 (1441) (1 січ.) – 51, 53–156 (1596) (31 груд.);
1960, № 1 (1597) (5 січ.) – 156 (1752) (29 груд.). Промінь
соціалізму. – Цюрупинськ див. № 2763.
4873. Промышленная стройка [Текст] : орган партбюро, постройкома профсоюза
и администрации стройупр. № 13 треста «Макеевшахтстрой». – Макеевка, 1957–
1959.
1957, № 1 (9 февр.) – 47 (30 дек.);
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1958, № 1 (48) (4 янв.) – 52 (99) (31 дек.);
1959, № 1 (1000 (3 янв.) – 52 (151) (30 дек.).
Дод.: 1958 За скоростную проходку див. № 1047.
4874. Путильський лісоруб [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Путил. лісокомбінату. – Путила, 1960.
1960, № 1 (31) (1 січ.), 2 (32) (1 трав.).
4875. Путь Ильича [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «12-й
Октябрь» Ново-Васильев. сельсовета Знобь-Новгород. р-на Сум. обл. –
[Нововасильевка], 1957, 1960.
1957, № 6 (6) (31 марта), 14–16, 18 (18) (30 дек.);
1960, № 1 (38) (6 февр.) – 2, 4, 5 (42) (1 мая).
4876. Путь Ильича [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Путь
Ильича» Арцыз. р-на Одес. обл. – [Павловка], 1958–1960.
1958, № 1 (12 марта) – 7, 9–12 (23 дек.);
1959, № 1 (13) (1 янв.) – 4, 8, 9 (21) (15 дек.);
1960, № 1 (22) (18 янв.) – 3 (24) (20 июля).
4877. Путь Ильича [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Путь
Ильича» Тарутин. р-на Одес. обл. – Тарутино, 1957.
1957, № 1 (3 апр.) – 2 (12 апр.).
4878. Путь Ильича [Текст] : орган Судак. райкома КП Украины и райсовета
депутатов трудящихся Крым. обл. – Судак, 1956–1960.
1956, № 1 (1039) (1 янв.) – 4, 6–8, 10–14, 16–19, 22, 23, 26–28, 30, 31, 33–35, 37,
38, 40, 43–46, 50–56, 58–61, 63–65, 69, 70, 72–79, 82–84, 88, 90, 92, 94–96, 98–102 (1138)

(31 дек.);
1957, № 1 (1139) (4 янв.) – 99, 101–104 (1242) (29 дек.);
1958, № 1 (1243) (1 янв.) – 12, 14–54, 56–87, 89–104 (1344) (28 дек.);
1959, № 1 (1345) (1 янв.) – 45, 47–104 (1448) (26 дек.);
1960, № 1 (1450) (1 янв.) – 137 (1585) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Литературная страница див. № 3229.
4879. Путь к изобилию [Текст] : орган парторганизации, рабкома и дирекции
Красно-Перекоп. РТС. – Таврийское, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 4 (28 июля) – 8 (4 окт.) орган партийн., комсомол., профорганизаций

дирекции Таврич. МТС; 1958 № 1 (13) (2 янв.) – 4 (16) (26 февр.) орган
парторганизации, рабочкома и дирекции Таврич. МТС.
1957, № 4, 8–12 (12 дек.);
1958, № 1–4, 10, 11, 13 (25) (16 окт.) (у нумерації є помилки).
4880. Путь к изобилию [Текст] : орган парторганизации, рабочкома и дирекции
совхоза «Пятиозерный» [Красноперекоп. р-н Крым. обл.]. – [Совхозное], 1960.
1960, № 1 (5) (22 янв.) – 3 (10) (18 февр.).
4881. Путь к коммунизму [Текст] : орган партийн. и профсоюз. орг. совхоза
«Учебный» Сватов. р-на. – Гончаровка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 12 (5 нояб.) – 1959 № 1 (20) (15 февр.) орган парторганизации
правления колхоза им. Чапаєва Сватов. р-на.
1957, № 12;
1958, № 1 (14) (24 янв.) – 3, 6, 13 (14 дек.);
1959, № 1, 3, 6, 7, 9 (28) (30 дек.);
1960, № 1 (29) (17 февр.) – 17, 18 (46) (31 дек.).
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4882. Путь к коммунизму [Текст] : орган партийн., комсомол. орг. и правления
артели «Родина» Троиц. р-на. – Новоалександровка, 1959, 1960.
1959, № 2 (28) (31 янв.), 3, 5, 6, 9, 11, 12, 17 (40) (6 нояб.);
1960, № 1 (43) (7 янв.) – 8, 10–21 (63) (17 дек.).
4883. Путь к коммунизму [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза
«Шлях до комунізму» Золочев. р-на Харьков. обл. – [Уды], 1957. – Выходит 4 раза в
мес.
1957, № 1 (8 марта) – 23, 25–27 (23 дек.).
4884. Путь к коммунизму [Текст] : орган парткома, правления колхоза им.
Ленина Больше-Новоселков. р-на Сталин. обл. – Богатырь, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 14 (18 окт.) – 1958 № 36 (58) (23 дек.) орган парторганизации,
правления колхоза им. Жданова и Богатыр. сельсовета Больше-Новоселков. р-на
Сталин. обл.
1957, № 14–22 (31 дек.);
1958, № 1 (23) (13 янв.), 3–28, 30–36;
1959, № 1–2 (60) (1 янв.) – 18, 26, 28, 31–36 (94) (21 дек.);
1960, № 1 (95) (1 янв.) – 23, 25–31–32 (127) (24 дек.).
4885. Путь к коммунизму [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
им. Карла Маркса Мелитоп. р-на. – Мелитополь, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 мая) – 1958 № 6 (14) (21 окт.) орган парторганизации и
правления колхоза «Путь к коммунизму» Мелитоп. р-на.
1957, № 1–8 (3 нояб.);
1958, № 1 (9) (28 февр.) – 6;
1959, № 1 (10) (30 марта), 2, 5–7, 9–16, 18, 19 (29) (31 дек.);
1960, № 2 (31) (28 янв.) – 17, 20 (30) (14 янв.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки).
4886. Путь к коммунизму [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Октябрьская революция» Ямпол. р-на Сум. обл. – Ямполь, 1957.
1957, № 2 (30 мая), 4, 6, 7, 10 (1 дек.).
4887. Путь к коммунизму [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Украина» Бородин. р-на Одес. обл. – [Петровка], 1957–1960.
1957, № 17 (30 сент.) – 21 (25 дек.);
1958, № 1 (22) (8 лют.) – 3, 5–7, 9–11, 13–15 (36) (25 верес.);
1959, № 18 (58) (31 окт.), 21, 22 (62) (20 дек.);
1960, № 1 (64) (8 янв.) – 5, 7–17 (80) (15 нояб.).
Путь колхозника. – Фрунзе див. № 1117.
4888. Путь Ленина [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Завет
Ильича». – [Чугуев], 1957–1960.
1957, № 1 (15 янв.) – 17, 19–22, 24–33 (25 дек.);
1958, № [1] (33) (16 янв.) – 11, 13–30 (63) (23 янв.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (64) (1 янв.) – 23, 25–28 (88) (18 дек.);
1960, № 1 (89) (1 янв.), 3–18, 20–22, 24–27 (11) (31 дек.) (у нумерації є помилки).
4889. Путь Ленина [Текст] : орган первич. партийн. орг. и правления колхоза
«Завет Ильича» [Болград. р-на Одес. обл.]. – [Виноградовка], 1957–1960. – Выходит
раз в неделю.
Підзаг.: 1957 № 1 (1) (7 нояб.) – 1958 № 2 (3) (29 марта) орган первич. партийн.
орг. и правления колхоза «40 лет Октября».
1957, № 1;
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1958, № 2–4, 7–12, 14–16, 18, 20–26 (27) (24 дек.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (28) (1 янв.) – 19, 22, 25–31, 33–34 (61) (27 дек.);
1960, № 1 (62) (1 янв.) – 8, 11–13, 15, 17–23, 25–30 (91) (26 дек.).
Путь Октября. – Ворошиловград див. № 4893.
4890. Путь Октября [Текст] : орган Верхне-Теплов. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Петровка, 1956–1960. –
Газ. выходит трижды в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (2122) (1 янв.) – 1958 № 25 (2354) (7 марта) орган ВерхнеТеплов. райкома Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
1956, № 1–33, 35–93, 95–97, 99–104 (2225) (27 дек.);
1957, № 1 (2226) (1 янв.) – 21, 23–89, 91–104 (2329) (26 дек.);
1958, № 3 (2332) (9 янв.) – 56, 58, 59, 62–103, 105–107, 109–120, 122–150 (2479)
(31 дек.);
1959, № 1 (2480) (2 янв.) – 21, 23–31, 33–153 (2632) (29 дек.);
1960, № 1 (2633) (1 янв.) – 155 (2787) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1960 Литературная страница див. № 3230.
4891. Путь Октября [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты
39 треста «Октябрьуголь». – Харцызск, 1957–1959.
1957, № 1 (20 марта) – 3, 5–7, 9–39 (19 окт.); 1958, №
2 (42) (9 янв.) – 45 (85) (25 дек.); 1959, № 1 (86) (1
янв.) – 21, 37–48 (133) (31 дек.).
4892. Путь Октября [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и шахтоупр.
5-6 «Ждановское». – Ново-Ждановка, 1960.
1960, № 1 (13 марта) – 38 (31 дек.).
4893. Путь Октября [Текст] : орган парторганизации, завкома профсоюза и
администрации з-да им. 20-летия Октября. – Луганск, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (15 июля) – 1958 № 9 (33) (4 марта) орган парторганизации,
завкома профсоюза и дирекции Ворошиловград. з-да им. ХХ-летия Октября. – Місце
вид.: 1957 № 1 – 1958 № 9 Ворошиловград.
1957, № 1–13, 15–24 (31 дек.);
1958, № 1 (25) (7 янв.) – 16, 18–36, 38, 40, 43– -52 (76) (30 дек.);
1959, № 1 (77) (6 янв.) – 19, 21–23, 25–32, 34–48, 50–52 (127) (31 дек.);
1960, № 1 (128) (5 янв.) – 37, 39, 40, 42–46, 48–52 (181) (30 дек.).
4894. Путь Победы [Текст] : орган партийн. бюро, шахткома и администрации
Булавин. шахтоупр. № 2. – Енакиево, 1958–1960. – Выходит один раз в неделю.
1958, № 1 (48) (1 янв.) – 9, 11–40, 42–55–56 (102) (25 дек.);
1959, № 1 (103) (8 янв.) – 82, 84–52 (153) (30 дек.);
1960, № 1 (154) (7 янв.) – 36 (189) (29 дек.).
4895. Путь шахтера [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахтоупр. № 1-2. – Ясеновка, 1960.
1960, № 1 (22 мая) – 33 (31 дек.).
Рабочая газета. – Киев див. № 4897.
4896. Рабочая газета [Текст] : орган Укр. Республик. Совета Профсоюзов. – Киев,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 янв.) – 1959 № 304 (913) (31 дек.) орган Центр. Ком. Коммунист.

партии Украины.
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1957, № 1–306 (31 дек.);
1958, № 1 (307) (1 янв.) – 303 (609) (31 дек.);
1959, № 1 (610) (1 янв.) – 304;
1960, № 1 (914) (1 янв.) – 305 (1218) (31 дек.).
Прим.: З 1959 р. паралельно газета виходить українською мовою див. № 5074.
4897. Рабочее слово [Текст] : орган Упр. и Дорпрофсожа Юго-Зап. ж. д. – Киев,
1957–1960. – Выходит три раза в неделю.
Назва: 1956 № 1 (4168) (1 янв.) – 156 (4323) (29 дек.) Рабочая газета.
1956, № 1–156.
1957, № 1 (4324) (1 янв.) – 156 (4479) (30 дек.);
1958, № 1 (4480) (1 янв.) – 156 (4655) (30 дек.);
1959, № 1 (4656) (1 янв.) – 122, 124–156 (4820) (29 дек.);
1960, № 1 (4821) (1 янв.) – 6, 8–15, 19, 21–29, 31, 33–36, 38–67, 69–123, 125–129,
131, 132, 134–156 (4976) (29 дек.).
Дод.: 1957, 1958 Голос молодых : литератур. страница див. № 499; 1957–1960
Литературная страница див. № 3231.
4898. Рабочий призыв [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции
Алмазнян. металлург. з-да. – Кадиевка, 1957–1960.
1957, № 1 (28 июля) – 3, 5–12, 14–23 (29 дек.);
1958, № 1 (24) (5 янв.) – 31, 33, 35–45, 47–49 (72) (4 дек.);
1959, № 2 (77) (10 янв.) – 53 (128) (31 дек.);
1960, № 1 (129) (7 янв.) – 52 (121) (28 дек.).
4899. Рабочий совхоз [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
им. Артема Артемов. р-на Сталин. обл. – Раздоловка, 1959, 1960.
1959, № 10 (8 авг.), 13–14–22, 24 (31 дек.);
1960, № 1 (25) (8 янв.) – 6, 8–11, 13–25, 27–29, 31–35 (58) (31 дек.).
4900. Рабочий совхоза [Текст] : орган партийн., профорганизации, дирекции
совхоза «Феодосийский» Совет. р-на Крым. обл. – Советский, 1957.
1957, № 2 (28 авг.).
4901. Радгоспна правда [Текст] : орган партбюро, дирекції та робіткому радгоспу
ім. 9 січня 1905 року Білоцерків. р-ну Київ. обл. – Біла Церква, 1958–1960.
1958, № 1 (10 груд.), 2 (20 груд.);
1959, № 1 (3) (1 січ.) – 13, 15–26 (28) (23 груд.);
1960, № 1 (29) (7 січ.) – 26, 28–31 (59) (18 груд.).
4902. Радгоспна правда [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
радгоспу «Богданівський» Бровар. р-ну Київ. обл. – Богданівка, 1960.
1960, № 1 (14 черв.) – 20 (22 груд.).
4903. Радгоспна правда [Текст] : орган парт., профсоюз. і комсомол. орг. та
дирекції радгоспу «Гуляй-Пільський» Гуляй-Піл. р-ну Запоріз. обл. – Гуляйполе,
1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (1 трав.) – 4 (7 черв.) орган парт. та профспілк. орг. і дирекції
радгоспу «Гуляй-Пільський» Гуляй-Піл. р-ну Запоріз. обл.
1958, № 1–10, 12–25 (23 груд.);
1959, № 1 (26) (3 січ.) – 12, 14–17, 20–36 (61) (22 груд.);
1960, № 2 (63) (12 січ.) – 33, 35, 36 (97) (22 груд.).
4904. Радгоспна правда [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та дирекції
радгоспу ім. Калініна Комишуват. р-ну Запоріз. обл. – Комишуваха, 1958–1960.
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1958, № 1 (15 берез.) – 5 (25 жовт.);
1959, № 1 (6) (10 січ.) – 13 (18) (16 груд.);
1960, № 1 (19) (14 січ.), 2, 4–17 (34) (28 груд.).
4905. Радгоспна правда [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції радгоспу
«Артемівський» Артемів. р-ну. – Яма, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (17 трав.) – 1959 № 24 (80) (9 верес.) орган парт., профспілк.
орг. і дирекції радгоспу «Артемівський» Ям. р-ну.
1957, № 1–21 (24 груд.);
1958, № 1 (22) (13 січ.) – 13, 15–34 (55) (16 груд.);
1959, № 1 (57) (13 січ.) – 25, 27–32 (88) (31 груд.);
1960, № 1 (89) (17 січ.) – 9, 11–29 (132) (31 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Ямський район ліквідовано.
4906. Радгоспна правда [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
радгоспу «Комінтерн» Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Комінтерн], 1958, 1960. –
Виходить двічі на міс.
1958, № 5 (4 черв.) – 6, 8 (23 лип.);
1960, № 6 (40) (16 черв.) – 11 (34) (7 листоп.) (у вал. нумерації є помилки).
4907. Радгоспна праця [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Мар’янів.
бурякорадгоспу Маловисків. р-ну Кіровоград. обл. – Мар’янівка, 1958, 1959. Підзаг.:
1958 № 1 (7 лип.) – 7 (10 верес.) орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Мар’янів. бурякорадгоспу Великовисків. р-ну Кіровоград. обл.
1958, № 1, 3–7, 10 (14 груд.);
1959, № 1 (11) (24 лют.) – 12 (22) (31 груд.).
Прим.: У вересні 1958 р. Великовисківський район ліквідовано.
4908. Радгоспне виробництво [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та
дирекції радгоспу «Батьківщина» Білокуракин. р-ну Луган. обл. – Плахо-Петрівка,
1960.
1960, № 1 (7 верес.) – 8 (15) (22 черв.).
4909. Радгоспне життя [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Фастівський» с. М. Снітинка Фастів. р-ну Київ. обл. – Мала Снітинка, 1960.
1960, № 1 (6 серп.) – 7 (29 груд.).
4910. Радгоспне життя [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«40 років Жовтня» Куйбишев. р-ну Запоріз. обл. – [Смирнове], 1957–1960.
1957, № 1 (1 жовт.) – 8 (25 груд.);
1958, № 1 (9) (15 берез.) – 20, 22–27 (34) (27 груд.);
1959, № 1 (35) (1 січ.) – 4, 6–19, 21–33 (67) (22 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (68) (1 січ.) – 4, 6–37 (104) (23 груд.).
Прим.: 1959 № 28 (62) (27 квіт.) – спеціальний випуск.
4911. Радгоспне життя [Текст] : орган парторганізації та профорганізації радгоспу
ім. 1 Травня с. Комаровець Бар. р-ну Вінниц. обл. – Комарівці, 1960.
1960, № 5 (28 черв.), 6, 8 (2 серп.).
4912. Радгоспний робітник [Текст] : орган парт., комсомол., профорганізації та
дирекції радгоспу «Нечаянський» [Варварів. р-ну Миколаїв. обл.]. – Нечаяне, 1957–
1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (21 черв.) – 1958 № 6 (12) (15 черв.) орган парт., комсомол.,
профорганізації радгоспу «Нечаянський».
1957, № 1–6 (7 листоп.);
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1958, № 1 (7) (16 січ.), 3–11 (17) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (17) (2 січ.) – 4, 6, 8, 11 (26) (23 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (27) (2 лют.) – 11 (37) (27 верес.).
4913. Радгоспний робітник [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг.
радгоспу «Більшовицький наступ» Великоолександрів. р-ну Херсон. обл. –
[Борозенське], 1958–1960.
1958, № 1 (14 лют.) – 18 (31 груд.);
1959, № 1 (19) (4 лют.) – 21 (39) (31 груд.);
1960, № 1 (40) (14 січ.) – 20, 22 (61) (18 груд.).
4914. Радгоспні вісті [Текст] : орган парт. орг. та дирекції радгоспу «626»
Васильків. селищради Дніпропетр. обл. – Васильківка, 1960.
1960, № 1 (1) (22 квіт.) – 3, 5–14 (7 листоп.).
4915. Радгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації і дирекції радгоспу «Бузький»
Новоодес. р-ну. – Бузьке, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (19 черв.) – 4 (9 серп.) мас. газ. радгоспу «Бузький» Новоодес.
р-ну.
1957, № 1–9 (28 листоп.);
1958, № 1 (10) (30 січ.) – 10 (19) (7 листоп.);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 10 (29) (2 листоп.);
1960, № 1 (30) (26 січ.) – 3 (32) (5 листоп.).
4916. Радгоспні вісті [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
радгоспу ім. Шевченка с. Музичі Києво-Святошин. р-ну. – Музичі, 1958–1960.
Назва: 1958 № 1 (34) (5 лют.) – 1959 № 1 (57) (19 січ.) Колгоспні вісті.
1958, № 1–23 (56) (31 груд.);
1959, № 1, 1 (7 листоп.) – 6 (31 груд.);
1960, № 7 (10 січ.) – 42 (27 груд.).
Прим: Після зміни назви, з листопада 1959 року газета почала нову нумерацію.
4917. Радянська Буковина [Текст] : орган Чернівец. обкому і міськкому Комуніст.
партії України, обл. та міськрад депутатів трудящих. – Чернівці, 1956–1960.
1956, № 1 (3329) (1 січ.) – 254 (3582) (30 груд.);
1957, № 1 (3583) (1 січ.) – 258 (3840) (31 груд.);
1958, № 1 (3841) (1 січ.) – 258 (4098) (31 груд.);
1959, № 1 (4099) (1 січ.) – 256 (4354) (30 груд.);
1960, № 1 (4355) (1 січ.) – 258 (4612) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3789; 1959, 1960 Комсомольська
сторінка див. № 2350; 1960 Технічна сторінка див. № 5546.
Прим.: Газета паралельно виходить молдавською мовою див. № 80.
4918. Радянська Верховина [Текст] : листівка : орган Воловец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Воловець, 1959.
1959, [б. N.] [31 берез.].
4919. Радянська Верховина [Текст] : орган Воловец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Воловець, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (846) (1 січ.) – 104 (948) (27 груд.);
1957, № 1 (949) (1 січ.) – 104 (1052) (25 груд.);
1958, № 1 (1053) (1 січ.) – 103 (1154) (28 груд.);
1959, № 1 (1155) (1 січ.) – 104 (1258) (29 груд.);
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1960, № 1 (1259) (1 січ.) – 81, 83–137 (1395) (29 груд.).
Дод.: 1956 Літературна сторінка див. № 3790; 1959 Радянська Верховина : листівка
див. № 4918.
4920. Радянська Верховина [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Зоря Карпат» та виконкому Селятин. сільради [Путил. р-ну Чернівец. обл.]. –
Селятин, 1957–1960.
1957, № 1 (20 січ.) – 2, 5, 7, 8 (7 листоп.);
1958, № 6 (14) (12 трав.) – 8, 10 (18) (30 груд.);
1959, № 1 (19) (8 лют.) – 9 (27) (13 груд.);
1960, № 1 (28) (25 берез.), 3 (30) (12 жовт.).
4921. Радянська Волинь [Текст] : орган Волин. обкому і Луц. міськкому КП
України та облради депутатів трудящих. – Луцьк, 1956–1960.
1956, № 1 (3382) (1 січ.) – 256 (3636) (30 груд.);
1957, № 1 (3637) (1 січ.) – 258 (3894) (31 груд.);
1958, № 1 (3895) (1 січ.) – 256 (4150) (31 груд.);
1959, № 1 (4151) (1 січ.) – 257 (4407) (30 груд.);
1960, № 1 (4408) (1 січ.) – 258 (4665) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3791.
4922. Радянська Гуцульщина [Текст] : листівка : орган Жаб’їв. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Жаб’є, 1957.
1957, [б. N.] [б. д.].
4923. Радянська Гуцульщина [Текст] : орган Жаб’їв. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Жаб’є, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1044) (1 січ.) – 1959 № 104 (1459) (26 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1147) (27 груд.);
1957, № 1 (1148) (1 січ.) – 104 (1251) (25 груд.);
1958, № 1 (1252) (1 січ.) – 104 (1355) (28 груд.);
1959, № 1 (1356) (1 січ.) – 104;
1960, № 1 (1460) (1 січ.) – 139 (1598) (29 груд.).
Дод.: 1957 Радянська Гуцульщина : листівка див. № 4922; 1958–1960
Комсомольська сторінка див. № 2351; 1960 Літературна сторінка див. № 3792.
4924. Радянська Диканщина [Текст] : орган Дикан. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Диканька, 1956–1960.
1956, № 1 (2938) (1 січ.) – 15, 17–40, 42–93, 95–104 (3041) (27 груд.);
1957, № 1 (3042) (1 січ.) – 104 (3145) (29 груд.);
1958, № 1 (3146) (1 січ.) – 153–154 (3298-3299) (28 груд.);
1959, № 1 (3300) (1 січ.) – 152 (3451) (29 груд.);
1960, № 1 (3452) (1 січ.) – 4, 6–153 (3604) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3793.
4925. Радянська Донеччина [Текст] : листівка : орган Сталін. обкому та
міськкому Комуніст. партії України та облради депутатів трудящих. – Сталіно, 1960.
1960, [б. N.] (22 листоп.).
4926. Радянська Донеччина [Текст] : орган Сталін. обкому та міськкому Комуніст.

партії України та облради депутатів трудящих. – Сталіно, 1956–1960.
1956, № 1 (2816) (1 січ.) – 305 (3120) (30 груд.);
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1957, № 1 (3121) (1 січ.) – 306 (3426) (31 груд.);
1958, № 1 (3427) (1 січ.) – 305 (3731) (31 груд.);
1959, № 1 (3732) (1 січ.) – 20, 22–307 (4038) (31 груд.);
1960, № 1 (4039) (1 січ.) – 308 (4346) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3794; 1960 Радянська Донеччина :
листівка див. № 4925.
4927. Радянська Житомирщина [Текст] : листівка : орган обкому і міськкому
Комуніст. партії України та облради депутатів трудящих. – Житомир, 1960.
1960, [б. N.] (20 окт.).
4928. Радянська Житомирщина [Текст] : орган обкому і міськкому Комуніст.
партії України та облради депутатів трудящих. – Житомир, 1956–1960.
1956, № 1 (7962) (1 січ.) – 253, 255–257 (8218) (30 груд.);
1957, № 1 (8219) (1 січ.) – 259 (8477) (31 груд.);
1958, № 1 (8478) (1 січ.) – 258 (8735) (31 груд.);
1959, № 1 (8736) (1 січ.) – 256 (8991) (30 груд.);
1960, № 1 (8992) (1 січ.) – 258 (9249) (30 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3795; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2352; 1960 Радянська Житомирщина : листівка див. № 4927.
Радянська Золотонощина. – Золотоноша див. № 4717.
4929. Радянська Кам’янеччина [Текст] : орган Кам’янець-Поділ. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Кам’янець-Подільський,
1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (1226) (1 січ.) – 136 (1361) (14 листоп.) Сталінський клич.
1956, № 1–69, 71–156 (1381) (28 груд.);
1957, № 1 (1382) (1 січ.) – 155 (1536) (29 груд.);
1958, № 1 (1537) (1 січ.) – 134, 136–154 (1690) (28 груд.);
1959, № 1 (1691) (1 січ.) – 85, 87–113 (1803) (23 верес.).
Дод.: 1956 Літературна сторінка див. № 3797, № 3911.
Прим.: У 1959 р. з № 113 влилася як частина у газету «Прапор Жовтня» див.
№ 4593.
4930. Радянська Коропщина [Текст] : орган Короп. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Короп, 1956–1960.
1956, № 1 (1208) (1 січ.) – 12, 14–104 (1311) (27 груд.);
1957, № 1 (1312) (1 січ.) – 104 (1415) (29 груд.);
1958, № 1 (1416) (1 січ.) – 15, 17–115, 106, 108–153 (1568) (28 груд.);
1959, № 1 (1569) (1 січ.) – 154 (1722) (29 груд.);
1960, № 1 (1723) (1 січ.) – 150, 152–155 (1877) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3798.
4931. Радянська культура [Текст] : орган М-ва культури УРСР та Республік. ком.
профспілки працівників культури. – Київ, 1956–1960. – Виходить 2 номери на
тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (105) (1 січ.) – 1958 № 34 (346) (27 квіт.) орган М-ва культури
УРСР.
1956, № 1–104 (208) (26 груд.);
1957, № 1 (209) (1 січ.) – 104 (312) (29 груд.);
1958, № 1 (313) (1 січ.) – 104 (416) (28 груд.);
1959, № 1 (417) (1 січ.) – 104 (520) (31 груд.);
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1960, № 1 (521) (4 січ.) – 104 (624) (29 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3799; 1960 Репертуарна сторінка див.
№ 5061.
4932. Радянська нива [Текст] : орган Підкамін. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Підкамінь, 1956–1959. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 2 (1050) (5 січ.) – 1958 № 69 (1326) (27 серп.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 2–5, 7–59, 61–104 (1152) (27 груд.);
1957, № 1 (1153) (1 січ.) – 29, 31–105 (1257) (29 груд.);
1958, № 1 (1258) (1 січ.) – 17, 19–29, 31–120 (1377) (31 груд.);
1959, № 1 (1378) (1 січ.) – 113 (1490) (23 верес.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3800.
Прим.: У 1959 р. на № 113 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4933. Радянська освіта [Текст] : орган М-ва освіти УРСР, М-ва вищої і серед.
спец. освіти УРСР та Республік. ком. профспілки працівників освіти, вищої шк. і наук.
установ УРСР. – Київ, 1956–1960. – Виходить двічі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (689) (1 січ.) – 1956 № 22 (710) (26 трав.) орган М-ва освіти та
ЦК профспілки працівників початк. і серед. шк. УРСР. – Періодичн.: 1956 № 1 – 1959
52 (896) (26 груд.) виходить раз на тиждень.
1956, № 1–52 (740) (29 груд.); 1957, № 1 (741)
(5 січ.) – 52 (792) (28 груд.);
1958, № 1 (793) (4 січ.) – 52 (844) (27 груд.);
1959, № 1 (845) (3 січ.) – 52; 1960, № 1 (897) (1
січ.) – 104 (1000) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3801.
4934. Радянська перемога [Текст] : орган Лугин. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Житомир. обл. – Лугини, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2659) (1 січ.) – 1958 № 75 (2941) (14 верес.) виходить у
четвер і в неділю.
1956, № 1–105 (2763) (30 груд.);
1957, № 1 (2764) (1 січ.) – 103 (2866) (29 груд.);
1958, № 1 (2867) (1 січ.) – 8, 11–78, 80–118 (2984) (28 груд.);
1959, № 1 (2985) (1 січ.) – 153 (3138) (29 груд.);
1960, № 1 (3139) (1 січ.) – 136, 138–155.
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3802.
4935. Радянська правда [Текст] : листівка : орган Надвірнян. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Надвірна, 1957.
1957, [б. N.] [б. д.].
4936. Радянська правда [Текст] : листівка : орган Старосалтів. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Старий Салтів, 1959.
1959, [б. N.] (6 лют.).
4937. Радянська правда [Текст] : орган Білопіл. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Сум. обл. – Білопілля, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1302) (1 січ.) – 126 (1427) (21 жовт.) Прапор Сталіна.
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1956, № 1–155 (1456) (30 груд.);
1957, № 1 (1457) (1 січ.) – 3, 5–153 (1609) (29 груд.);
1958, № 1 (1610) (1 січ.) – 156 (1765) (28 груд.);
1959, № 1 (1766) (1 січ.) – 156 (1930) (31 груд.);
1960, № 1 (1931) (1 січ.) – 26, 28–84, 86–129, 131–156 (2085) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3803; 1957, 1960 Молодіжна
сторінка див. № 4281; 1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2401.
4938. Радянська правда [Текст] : орган Доманів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Доманівка, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2577) (1 січ.) – 104 (2680) (27 груд.) Ударник степу.
1956, № 1, 3–10, 12–28, 30–34, 36–38, 40–43, 46–69, 72–104;
1957, № 1 (2681) (1 січ.), 2–8, 11–18, 21–25, 27–103–104 (2784) (25 груд.);
1958, № 1 (2785) (1 січ.)–153 (2937) (28 груд.);
1959, № 1 (2938) (1 січ.) – 154 (3091) (29 груд.);
1960, № 1 (3092) (1 січ.) – 155 (3246) (31 груд.).
Дод.: 1956 Ударник степу : спец. вип. див. № 5657; 1960 Літературна сторінка
див. № 3804; 1960 Радянська правда : спец. вип. див. № 4946.
4939. Радянська правда [Текст] : орган Надвірнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Надвірна, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1214) (1 січ.) – 86 (1299) (20 лип.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–22, 24–155 (1368) (30 груд.);
1957, № 1 (1369) (1 січ.) – 115, 117–154 (1522) (29 груд.);
1958, № 1 (1523) (1 січ.) – 154 (1676) (28 груд.);
1959, № 1 (1677) (1 січ.) – 154 (1830) (29 груд.);
1960, № 1 (1831) (1 січ.) – 155 (1985) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3805; 1957 Радянська правда :
листівка див. № 4935.
4940. Радянська правда [Текст] : орган Немирів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Немирів, 1956, 1957.
1956, № 2 (1094) (5 січ.) – 20, 22–59, 61–79, 81–104 (1196) (27 груд.);
1957, № 1 (1197) (1 січ.) – 45, 47, 48 (1244) (16 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 48 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4941. Радянська правда [Текст] : орган Острожец. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Острожець, 1956–1959.
1956, № 1 (953) (1 січ.) – 85, 89–103 (1054) (27 груд.);
1957, № 1 (1055) (1 січ.) – 102, 104 (1158) (29 груд.);
1958, № 1 (1159) (1 січ.) – 63, 65–124, 126–145, 147–152 (1310) (28 груд.);
1959, № 1 (1311) (1 січ.) – 12 (1322) (28 січ.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3806.
Прим.: У 1959 р. на № 12 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4942. Радянська правда [Текст] : орган Підгаєц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Підгайці, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1088) (1 січ.) – 1957 № 107 (1301) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
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1956, № 1–41, 43–103 (1194) (27 груд.);
1957, № 1 (1195) (1 січ.) – 107;
1958, № 1 (1302) (1 січ.) – 152 (1453) (28 груд.);
1959, № 1 (1454) (1 січ.) – 152 (1605) (29 груд.);
1960, № 1 (1606) (1 січ.) – 151, 153 (1758) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3807.
4943. Радянська правда [Текст] : орган Ружичнян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Ружична, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1066) (1 січ.) – 104 (1169) (27 груд.) газ. виходить двічі на
тиждень.
1956, № 1–73, 75–104;
1957, № 1 (1170) (1 січ.) – 106 (1281) (29 груд.);
1958, № 1 (1282) (1 січ.) – 88, 90–135, 137–153 (1434) (28 груд.);
1959, № 1 (1435) (1 січ.) – 35, 37–127, 129–152 (1586) (29 груд.);
1960, № 1 (1589) (1 січ.) – 154 (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3808
4944. Радянська правда [Текст] : орган Старосалтів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Старий Салтів, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 4 (1171) (12 січ.) – 104 (1271) (27 груд.);
1957, № 1 (1272) (1 січ.) – 104 (1375) (29 груд.);
1958, № 1 (1376) (1 січ.) – 109 (1484) (28 груд.);
1959, № 1 (1485) (1 січ.) – 152 (1636) (29 груд.);
1960, № 1 (1637) (1 січ.) – 153 (1780) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3809; 1959 Радянська правда :
листівка див. № 4936.
4945. Радянська правда [Текст] : орган Теплиц. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Теплик, 1956–1960.
1956, № 1 (1126) (1 січ.) – 104 (1227) (27 груд.);
1957, № 1 (1228) (1 січ.) – 89, 91–104 (1329) (25 груд.);
1958, № 1 (1330) (1 січ.) – 153 (1481) (28 груд.);
1959, № 1 (1482) (1 січ.) – 57, 59–71, 73–152 (1634) (29 груд.);
1960, № 1 (1635) (1 січ.) – 155 (1789) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3810.
4946. Радянська правда [Текст] : спецвип. : орган Доманів. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Доманівка, 1960.
1960, № 1 (26 квіт.).
4947. Радянська трибуна [Текст] : орган Цуман. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Волин. обл. – Цумань, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 4 (1453) (12 січ.) – 104 (1553) (27 груд.);
1957, № 1 (1554) (1 січ.) – 105 (1757) (29 груд.);
1958, № 1 (1758) (1 січ.) – 28, 31–48, 51–57, 59, 60, 63–65, 67–69, 71–82, 84–92, 94,
96–101, 103–115, 117–152 (1808) (28 груд.);
1959, № 1 (1809) (1 січ.) – 19, 22–62, 68–153 (1961) (29 груд.);
1960, № 1 (1962) (1 січ.) – 155 (2116) (29 груд.).
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Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3811.
4948. Радянська Україна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу і
виконкому Шпилів. сільради депутатів трудящих Іванків. р-ну Київ. обл. – Шпилі,
1960.
1960, № 2 (6 серп.), 3, 6 (5 черв.).
4949. Радянська Україна [Текст] : орган ЦК КП(б)У, Верхов. Ради і Ради
Міністрів УРСР. – Київ, 1956–1960. – Виходить 6 разів на тиждень.
1956, № 1 (10439) (1 січ.) – 305 (10743) (30 груд.);
1957, № 1 (10744) (1 січ.) – 304 (11047) (31 груд.);
1958, № 1 (11048) (1 січ.) – 302 (11349) (31 груд.);
1959, № 1 (11350) (1 січ.) – 303 (11652) (31 груд.);
1960, № 1 (11653) (1 січ.) – 305 (11957) (31 груд.).
4950. Радянська швея [Текст] : орган фабр. партбюро, дирекції фабкому та ком.
ЛКСМУ Одес. швейної ф-ки Комуніст. праці ім. Воровського. – Одеса, 1957–1960.
1957, № 1 (30 жовт.) – 8 (22 груд.);
1958, № 1 (9) (1 січ.) – 51 (59) (31 груд.);
1959, № 1 (60) (4 січ.) – 52 (111) (31 груд.);
1960, № 1 (112) (10 січ.) – 51 (162) (25 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Технічна сторінка див. № 5547.
4951. Радянське життя [Текст] : [листівка] : орган Винників. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Винники, 1959.
1959, [б. N.] (11 січ.) – [б. N.] (трав.) [5 вип.].
4952. Радянське життя [Текст] : орган Білогір. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Білогір’я, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (3664) (1 січ.) – 104 (3767) (27 груд.);
1957, № 1 (3768) (1 січ.) – 105 (3872) (29 груд.);
1958, № 1 (3873) (1 січ.) – 72, 74–115 (3987) (28 груд.);
1959, № 1 (3988) (1 січ.) – 152 (4139) (29 груд.);
1960, № 1 (4140) (1 січ.) – 98, 100–154 (4293) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3812.
4953. Радянське життя [Текст] : орган Васильків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Васильків, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3399) (1 січ.) – 27, 29–87, 89–129, 131–156 (3553) (30 груд.);
1957, № 1 (3554) (1 січ.) – 127, 129–153 (3706) (29 груд.);
1958, № 1 (3707) (1 січ.) – 153 (3858) (28 груд.);
1959, № 1 (3859) (1 січ.) – 154 (4012) (29 груд.);
1960, № 1 (4013) (1 січ.) – 154 (4169) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957 Молодіжна сторінка див. № 4282; 1957–1960 Літературна
сторінка див. № 3813.
4954. Радянське життя [Текст] : орган Винників. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Винники, 1956–1959. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1178) (1 січ.) – 46, 48–70, 72–105 (1282) (27 груд.);
1957, № 1 (1283) (1 січ.) – 3, 6–54, 56–104 (1386) (29 груд.);
1958, № 1 (1387) (1 січ.) – 106, 108–124, 126–154 (1540) (28 груд.);
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1959, № 1 (1541) (1 січ.) – 62, 64–114 (1654) (27 верес.).
Дод.: 1959 Радянське життя : [листівка] див. № 4951.
Прим.: У 1959 р. на № 115 (1655) від 28 вересня видання припинено в зв’язку
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4955. Радянське життя [Текст] : орган Глин. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Глинськ, 1956–1959.
1956, № 1 (1190) (1 січ.) – 104 (1293) (27 груд.); 1957, №
1 (1294) (1 січ.) – 104 (1397) (25 груд.); 1958, № 1 (1396)
(1 січ.) – 49, 51–117 (1512) (31 груд.); 1959, № 1 (1513) (1
січ.) – 30 (1542) (11 берез.).
Прим.: У 1959 р. на № 30 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4956. Радянське життя [Текст] : орган Демидів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Демидівка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 2 (1053) (5 січ.) – 1958 № 70 (1329) (4 верес.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 2–24, 26–49, 51–63, 65–103 (1154) (27 груд.);
1957, № 1 (1155) (1 січ.) – 37, 39–83, 85–105 (1259) (29 груд.); 1958,
№ 1 (1260) (1 січ.) – 118 (1377) (28 груд.); 1959, № 1 (1378) (1 січ.) –
99, 101–140, 142–152 (1529) (29 груд.); 1960, № 1 (1530) (1 січ.) –
155 (1684) (31 груд.).
Дод.: 1960 Комсомольська сторінка див. № 2353.
4957. Радянське життя [Текст] : орган Літин. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Літин, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

1956, № 1 (1204) (1 січ.) – 58, 60–85, 87–103 (1306) (27 груд.);
1957, № 1 (1307) (1 січ.) – 103 (1408) (25 груд.); 1958, № 1 (1410)
(1 січ.) – 153 (1562) (28 груд.); 1959, № 1 (1564) (1 січ.) – 152
(1713) (29 груд.); 1960, № 1 (1714) (1 січ.) – 154 (1867) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3816.
4958. Радянське життя [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу
ім. Жданова Старосиняв. р-ну. – [Пилява], 1957.
1957, № 4 (15 берез.).
4959. Радянське життя [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім.
Петровського с. Струга Новоушиц. р-ну. – Струга, 1957–1960.
1957, № 1 (1 лют.) – 6, 8 (8 серп.);
1958, № 1 (9) (16 берез.) – 6 (14) (10 серп.);
1959, № 1 (15) (25 січ.) – 15 (29) (25 груд.);
1960, № 1 (30) (7 квіт.) – 11 (40) (5 груд.).
4960. Радянське життя [Текст] : орган Стрілків. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. – Стрілки, 1956–1958. – Газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1 (945) (1 січ.) – 104 (1048) (27 груд.);
1957, № 1 (1049) (1 січ.) – 105 (1155) (29 груд.);
1958, № 1 (1156) (1 січ.) – 103 (1250) (28 груд.).
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Прим.: У 1959 р. на № 4 (1254) від 11 січня видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
4961. Радянське життя [Текст] : орган Хотин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Хотин, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1417) (1 січ.) – 134, 136–155 (1571) (29 груд.);
1957, № 1 (1572) (1 січ.) – 63, 66, 68–77, 79–81, 83–86, 88–96, 98–130, 132–155 (1726)

(29 груд.);
1958, № 1 (1727) (1 січ.) – 155 (1881) (28 груд.);
1959, № 1 (1882) (1 січ.) – 153 (2034) (29 груд.);
1960, № 1 (2035) (1 січ.) – 66, 68–142, 144–154 (2188) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3814.
4962. Радянське життя [Текст] : орган Христинів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Христинівка, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2806) (1 січ.) – 1958 № 15 (3111) (2 лют.) Колгоспник Христинівщини.

1956, № 1–137 (2942) (30 груд.);
1957, № 1 (2943) (1 січ.) – 86, 88–154 (3096) (29 груд.);
1958, № 1 (3097) (1 січ.) – 53, 56–109, 112–153 (3228) (28 груд.);
1959, № 1 (3229) (1 січ.) – 153 (3380) (30 груд.);
1960, № 1 (3381) (1 січ.) – 152 (3532) (27 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3815.
4963. Радянське Поділля [Текст] : орган Хмельниц. обкому і міськкому Комуніст.
партії України та облради депутатів трудящих. – Хмельницький, 1956–1960.
1956, № 1 (7370) (1 січ.) – 254 (7623) (30 груд.);
1957, № 1 (7624) (1 січ.) – 257 (7880) (31 груд.);
1958, № 1 (7881) (1 січ.) – 257 (8137) (31 груд.);
1959, № 1 (8138) (1 січ.) – 257 (8394) (31 груд.);
1960, № 1 (8395) (1 січ.) – 257 (8651) (30 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3817.
4964. Радянське Полісся [Текст] : орган Барашів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Житомир. обл. – Бараші, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1218) (1 січ.) – 1958 № 72 (1498) (7 верес.) виходить двічі на
тиждень.
1956, № 1–104 (1321) (30 груд.);
1957, № 1 (1322) (1 січ.) – 9, 13–31, 34–104 (1425) (29 груд.);
1958, № 1 (1426) (1 січ.) – 118 (1544) (28 груд.);
1959, № 1 (1545) (1 січ.) – 82, 84–53 (1698) (29 груд.);
1960, № 1 (1699) (1 січ.) – 98, 101–53 (1851) (29 груд.).
Дод.: 1960 Комсомольська сторінка див. № 2354; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3818.
4965. Радянське Полісся [Текст] : орган Ріпкин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Ріпки, 1956–1960.
1956, № 1 (3149) (1 січ.) – 104 (3252) (27 груд.);
1957, № 1 (3253) (1 січ.) – 7, 9–92, 94–104 (3356) (29 груд.);
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1958, № 1 (3357) (1 січ.) – 104 (3460) (28 груд.);
1959, № 1 (3461) (1 січ.), 3–66, 68–70, 72–133, 135–139 (3599) (29 груд.);
1960, № 1 (3600) (1 січ.) – 154 (3753) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3819.
4966. Радянське Прикарпаття [Текст] : листівка : орган Сторожинец. райкому КП
України і райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Сторожинець, 1957.
1957, [б. N.] (11 січ.).
4967. Радянське Прикарпаття [Текст] : орган Яремчан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Яремче, 1956–1960.
1956, № 1 (1009) (1 січ.) – 104 (1112) (27 груд.);
1957, № 1 (1113) (1 січ.) – 104 (1216) (29 груд.);
1958, № 1 (1217) (1 січ.) – 99, 101–117 (1333) (28 груд.);
1959, № 1 (1334) (1 січ.) – 154 (1490) (29 груд.);
1960, № 1 (1491) (1 січ.) – 19, 21–154 (1644) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3821.
Радянське Прикарпаття. – Сторожинець див. № 2856.
Радянське село. – Великий Глибочок див. № 409.
4968. Радянське село [Текст] : листівка : орган Галиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Галич, 1957.
1957, [б. N.] [б. д.].
4969. Радянське село [Текст] : листівка : орган Глинян. райкому КП України
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Глиняни, 1958.
1958, [б. N.] (24 груд.).
4970. Радянське село [Текст] : орган Аджам. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Аджамка, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (2204) (1 січ.) – 61 (2264) (29 лип.) Під прапором Сталіна.
1956, № 1–104 (2307) (27 груд.);
1957, № 1 (2308) (1 січ.) – 52, 54–104 (2411) (29 груд.);
1958, № 1 (2412) (1 січ.) – 43, 45–110 (2521) (28 груд.);
1959, № 1 (2522) (1 січ.) – 84 (2605) (17 лип.).
Прим.: У 1959 р. на № 84 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4971. Радянське село [Текст] : орган Бобровиц. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Бобровиця, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1185) (1 січ.) – 95 (1279) (25 листоп.) Сталінський шлях.
1956, № 1–95;
1957, № 1 (1289) (1 січ.) – 74, 77–105 (1393) (29 груд.);
1958, № 1 (1394) (1 січ.) – 119 (1512) (28 груд.);
1959, № 1 (1513) (1 січ.) – 154 (1666) (29 груд.);
1960, № 1 (1667) (1 січ.) – 56, 58–86, 88–154 (1820) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3822; 1959 Молодіжна сторінка див.
№ 4283.
4972. Радянське село [Текст] : орган Богородчан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Богородчани, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1037) (1 січ.) – 104 (1140) (30 груд.);
1957, № 1 (1141) (1 січ.) – 58, 60–104 (1244) (29 груд.);
1958, № 1 (1245) (1 січ.) – 54, 56–104 (1348) (28 груд.;
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1959, № 1 (1349) (1 січ.) – 45, 48–112, 114–135 (1483) (29 груд.);
1960, № 1 (1484) (1 січ.) – 154 (1637) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3823.
4973. Радянське село [Текст] : орган Боров. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Харків. обл. – Борова, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2513) (1 січ.) – 17, 19–104 (2616) (27 груд.);
1957, № 1 (2617) (1 січ.) – 60, 62–78, 80–82, 84–103 (2719) (29 груд.);
1958, № 1 (2720) (1 січ.) – 104 (2823) (28 груд.);
1959, № 1 (2824) (1 січ.) – 72, 74–150 (2973) (29 груд.);
1960, № 1 (2974) (1 січ.) – 154 (3127) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3824.
4974. Радянське село [Текст] : орган Великоберезан. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Великий Березний, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (942) (1 січ.) – 88 (1029) (4 листоп.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–104 (1045) (30 груд.);
1957, № 1 (1046) (1 січ.) – 104 (1149) (29 груд.);
1958, № 1 (1150) (1 січ.) – 44, 46–90, 92–104 (1253) (28 груд.);
1959, № 1 (1254) (1 січ.) – 104 (1357) (26 груд.);
1960, № 1 (1358) (1 січ.) – 137 (1494) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3825.
4975. Радянське село [Текст] : орган Гайсин. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Гайсин, 1956–1960.
1956, № 1 (1235) (1 січ.) – 156 (1390) (30 груд.);
1957, № 1 (1391) (1 січ.) – 46, 48–154 (1544) (29 груд.);
1958, № 1 (1545) (1 січ.) – 153 (1697) (28 груд.);
1959, № 1 (1698) (1 січ.) – 153 (1850) (29 груд.);
1960, № 1 (1851) (1 січ.) – 155 (2005) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3826.
4976. Радянське село [Текст] : орган Галиц. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Галич, 1956–1960.
1956, № 1 (1034) (1 січ.) – 87, 89–104 (1137) (27 груд.);
1957, № 1 (1138) (1 січ.) – 104 (1241) (29 груд.);
1958, № 1 (1242) (1 січ.) – 152 (1393) (28 груд.);
1959, № 1 (1394) (1 січ.) – 27, 29–44, 46–137, 139–154 (1547) (29 груд.);
1960, № 1 (1548) (1 січ.) – 28, 30–49, 52–59, 61, 64–68, 70–125, 127, 128, 130–154
(1707) (29 груд.).
Дод.: 1957 Радянське село : листівка див. № 4968; 1959, 1960 Літературна сторінка
див. № 3827.
4977. Радянське село [Текст] : орган Глинян. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Львів. обл. – Глиняни, 1956–1960. – Газ. виходить у вівторок,
четвер і суботу.
1956, № 1 (1065) (1 січ.) – 28, 31–48, 50–59, 61–104 (1168) (27 груд.);
1957, № 1 (1169) (1 січ.) – 105 (1273) (29 груд.);
1958, № 1 (1274) (1 січ.) – 123 (1396) (31 груд.);
1959, № 1 (1397) (1 січ.) – 153 (1549) (26 груд.);
1960, № 1 (1551) (1 січ.) – 81, 83–87, 89–154 (1704) (29 груд.).
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Дод.: 1958 Радянське село : листівка див. № 4969; 1958 Радянське село : спец.
вип. див. № 4994; 1960 Літературна сторінка див. № 3828.
4978. Радянське село [Текст] : орган Голоб. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Голоби, 1956–1959.
1956, № 1 (1075) (1 січ.) – 93, 95–104 (1178) (27 груд.);
1957, № 1 (1179) (1 січ.) – 105 (1283) (29 груд.);
1958, № 1 (1284) (1 січ.) – 54, 58, 60–104 (1387) (28 груд.);
1959, № 1 (1388) (1 січ.) – 5 (1392) (15 січ.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 3829.
Прим.: У 1959 р. на № 5 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4979. Радянське село [Текст] : орган Мельнице-Поділ. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Мельниця-Подільська, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1030) (1 січ.) –104 (1133) (27 груд.);
1957, № 1 (1134) (1 січ.) – 104 (1237) (25 груд.);
1958, № 1 (1238) (1 січ.) – 115 (1352) (28 груд.);
1959, № 1 (1352) (1 січ.) – 152 (1504) (29 груд.);
1960, № 1 (1505) (1 січ.) – 154 (1658) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3830.
4980. Радянське село [Текст] : орган парт. орг. колгоспу ім. Чапаєва, Чернівец.
р-ну Вінниц. обл. – Сокіл, 1959, 1960.
1959, № 1 (9 берез.) – 15 (28 листоп.);
1960, № 1 (16) (29 січ.) – 17 (31) (25 листоп.).
4981. Радянське село [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Димитрова
та Сокирян. сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – Сокиринці, 1960.
1960, № 1 (31 трав.) – 10 (31 груд.).
4982. Радянське село [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Ватутіна
Кашперівки Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Кашперівка, 1958–1960.
1958, № 1 (1 лют.) – 12, 14, 15 (16 груд.); 1959, № 1 (16) (6 січ.) – 13
(29) (12 груд.); 1960, № 1 (30) (1 січ.) – 11 (40) (14 груд.).
4983. Радянське село [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Івана
Франка Івано-Франків. р-ну Львів. обл. – Лозина, 1957–1959.
1957, № 1 (9 жовт.) – 3, 5 (16 груд.);
1958, № 1 (1 січ.) – 8 (21 листоп.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (18 берез.) – 3 (14 лип.).
4984. Радянське село [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Шевченка Теремнів. сільради Теремнів. р-ну. – Теремно, 1957, 1958.
1957, № 1 (25 січ.) – 18 (20 груд.);
1958, № 1 (19) (1 січ.) – 5 (23) (24 черв.).
4985. Радянське село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Жданова та сільради с. Катюжанка Димер. р-ну Київ. обл. – Катюжанка, 1958– 1960.
1958, № 1 (4 верес.) – 10 (20 груд.);
1959, № 1 (11) (1 січ.) – 14, 16–22 (32) (21 груд.);
1960, № 1 (33) (1 січ.) – 10, 12–14 (46) (28 груд.).
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4986. Радянське село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Перше
травня» та Семеренків. сільради [Торчин. р-ну Волин. обл.]. – Семереньки, 1956, 1957.

1956, № 1 (21 груд.);
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 3, 3а–6, 8 (27 верес.).
4987. Радянське село [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Більшовик» Петропавлів. сільради. – Петропавлівка, 1957.
1957, № 7 (17 квіт.) – 8, 10, 12, 18, 19 (22 листоп.).
4988. Радянське село [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Комуніст»
Брагинів. сільради [Петропавлів. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Брагинівка, 1958, 1959.

1958, № 2 (1 трав.) – 7 (7 лип.);
1959, № 1 (9) (17 лип.) – 4 (12) (4 верес.).
4989. Радянське село [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Дружба» с. Бране Поле Богуслав. р-ну Київ. обл. – Бране Поле, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (9 квіт.) – 1958 № 11 (24) (7 листоп.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Ворошилова с. Бране Поле Богуслав. р-ну Київ. обл.
1957, № 1, 2, 4–12 (21 листоп.);
1958, № 2 (15) (13 берез.), 3, 6–9, 11, 12 (25) (24 верес.);
1959, № 3 (29) (20 квіт.) – 6, 8, 9, 12 (38) (14 жовт.);
1960, № 1 (43) (26 січ.), 2, 4–6, 8–12, 14–22 (64) (17 груд.).
4990. Радянське село [Текст] : орган Плужнян. РК КП України та райради
депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Плужне, 1956–1959. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (2166) (1 січ.) – 104 (2269) (27 груд.);
1957, № 1 (2270) (1 січ.) – 8, 10–77, 79–104 (2373) (25 груд.);
1958, № 1 (2374) (1 січ.) – 153 (2526) (28 груд.);
1959, № 1 (2527) (1 січ.) – 84, 86–114 (2641) (25 верес.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3831.
Прим.: У 1959 р. на № 114 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4991. Радянське село [Текст] : орган Потіїв. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Потіївка, 1956–1959.
1956, № 1 (2599) (1 січ.) – 104 (2702) (27 груд.);
1957, № 1 (2703) (1 січ.) – 86, 88–104 (2806) (29 груд.);
1958, № 1 (2807) (1 січ.) – 63, 65–117 (2923) (28 груд.);
1959, № 1 (2924) (1 січ.) – 11 (2934) (25 січ.).
Прим.: У 1959 р. на № 11 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
4992. Радянське село [Текст] : орган Ровен. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Рівне, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1409) (1 січ.) – 22, 24–128 (1536) (30 груд.);
1957, № 1 (1537) (1 січ.) – 48, 50–154 (1690) (27 груд.);
1958, № 1 (1692) (1 січ.) – 154 (1825) (28 груд.);
1959, № 1 (1826) (1 січ.) – 96, 98–109, 111–152 (1977) (29 груд.);
1960, № 1 (1978) (1 січ.) – 82, 84–95, 97–110, 112–154 (2130) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3832; 1958 Піонерська сторінка див.
4532; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2355.
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4993. Радянське село [Текст] : орган Старосиняв. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Стара Синява, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2015) (1 січ.) – 1959 № 44 (2370) (29 трав.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (2118) (27 груд.);
1957, № 1 (2119) (1 січ.) – 9, 11–89, 91–96, 98–104 (2222) (29 трав.);
1958, № 1 (2223) (1 січ.) – 78, 80–104 (2326) (28 груд.);
1959, № 1 (2327) (1 січ.) – 134 (2459) (29 груд.);
1960, № 1 (2460) (1 січ.) – 155 (2614) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3833.
4994. Радянське село [Текст] : спец. вип. : орган Глинян. райкому КП України
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Глиняни, 1958.
1958, № 1 (15 черв.) – 3 (20 листоп.).
Радянське село. – Старий Самбір див. № 1185.
Радянське слово. – Буськ див. № 2447.
4995. Радянське слово [Текст] : листівка : орган Новоушиц. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Нова Ушиця, 1959.
1959, № 4 (лип.).
4996. Радянське слово [Текст] : орган Дрогобиц. міськкому і райкому Комуніст.
партії України, міськради і райради депутатів трудящих Львів. обл. – Дрогобич, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (3117) (1 січ.) – 1958 № 258 (3888) (31 груд.) орган Дрогобиц.
обкому та міськкому Комуніст. партії України та міськради депутатів трудящих. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1959 № 168 (4057) (3 листоп.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–257 (3373) (30 груд.);
1957, № 1 (3374) (1 січ.) – 257 (3630) (31 груд.);
1958, № 1 (3631) (1 січ.) – 258;
1959, № 1 (3889) (1 січ.) – 192 (4081) (29 груд.);
1960, № 1 (4082) (1 січ.) – 155 (4236) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3836; 1958, 1960 Молодіжна
сторінка див. № 4284.
4997. Радянське слово [Текст] : орган Козів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Козова, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (1028) (1 січ.) – 104 (1131) (27 груд.);
1957, № 1 (1132) (1 січ.) – 106 (1237) (29 груд.);
1958, № 1 (1238) (1 січ.) – 155 (1392) (31 груд.);
1959, № 1 (1393) (1 січ.) – 153 (1516) (29 груд.);
1960, № 1 (1547) (1 січ.) – 154 (1700) (29 груд.).
Дод.: 1958 Економічна сторінка див. № 633; 1958, 1960 Літературна сторінка див.
3837.
4998. Радянське слово [Текст] : орган Новоушиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Нова Ушиця, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2904) (1 січ.) – 104 (3007) (27 груд.);
1957, № 1 (3008) (1 січ.) – 104 (3111) (29 груд.);
629

1958, № 1 (3112) (1 січ.) – 153 (3264) (28 груд.);
1959, № 1 (3265) (1 січ.) – 153 (3417) (29 груд.);
1960, № 1 (3418) (1 січ.) – 154 3572) (29 груд.).
Дод.: 1959 Радянське слово : листівка див. № 4995.
4999. Радянське слово [Текст] : орган Яготин. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Яготин, 1956–1960.
1956, № 1 (2786) (1 січ.) – 54, 56–154 (2939) (30 груд.); 1957,
№ 1 (2940) (1 січ.) – 154 (3093) (29 груд.);
1958, № 1 (3094) (1 січ.) – 54, 56–66, 68–145, 147, 148, 150–154 (3247) (31 груд.);
1959, № 1 (3248) (1 січ.) – 34, 36–71, 73–136, 138–153 (3400) (29 груд.); 1960, № 1
(3401) (1 січ.) – 147, 149–152, 154 (3554) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3838.
5000. Радянський будівельник [Текст] : орган партбюро, будівкому профспілки
та упр. тресту «Криворізьаглобуд». – Кривий Ріг, 1958–1960.
1958, № 1 (11 лют.) – 13, 16–19, 22–91 (31 груд.);
1959, № 1 (92) (6 січ.) – 38, 40–83, 86–88, 90–99 (190) (29 груд.);
1960, № 1 (191) (1 січ.) – 5, 7–27, 29–37, 39–49, 52–54, 56–93, 95–101 (291) (30 груд.).

Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3839.
5001. Радянський вчитель [Текст] : орган Зборів. район. ВНО і РК профспілки
працівників освіти. – Зборів, 1957.
1957, № 1 (20 квіт.).
5002. Радянський гірник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та шахтоупр. № 2
«Золоте» тресту Первомайськвугілля. – Золоте, 1957–1960.
1957, № 1 (19 лют.) – 8, 10–43, 46 (31 груд.);
1958, № 1 (47) (7 січ.) – 45, 47–52 (98) (31 груд.);
1959, № 1 (99) (6 січ.) – 23, 25–52 (150) (27 груд.);
1960, № 1 (151) (4 січ.) – 52 (202) (30 груд.).
5003. Радянський гірник [Текст] : орган парткому, рудкому профспілки
робітників металург. пром-сті рудоупр. ім. Дзержинського. – Кривий Ріг, 1956–1960.
– Газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 16 (169) (21 квіт.) – 19, 21–49 (202) (30 груд.);
1957, № 1 (203) (3 січ.) – 51 (253) (31 груд.);
1958, № 1 (254) (9 січ.) – 50 (303) (18 груд.);
1959, № 1 (305) (8 січ.) – 35, 37–44, 46–49 (352) (30 груд.);
1960, № 1 (353) (6 січ.) – 45, 47–91, 93, 94, 96, 97 (448) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3840; 1957–1960 Технічна сторінка
див. № 5548.
Прим.: Газета паралельно виходить російською мовою див. № 5161.
5004. Радянський деревообробник [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол.
орг. та Кушниц. лісокомбінату тресту «Закарпатліс». – Кушниця, 1958.
1958, № 1 (13) (5 січ.), 2, 5 (17) (29 берез.).
5005. Радянський журналіст [Текст] : навч. газ. ф-ту журналістики Львів. держ.
ун-ту ім. Ів. Франка. – Львів, 1959.
1959, № 3 (14) (20 берез.) – 9 (20) (24 листоп.).
5006. Радянський колгоспник [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Дніпрельстан» Нікопол. р-ну. – Нікополь, 1957–1959.
1957, № 3 (6 квіт.) – 13, 16–28 (31 груд.);
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1958, № 1 (29) (10 січ.) – 20, 22–34 (62) (10 груд.);
1959, № 1 (63) (1 січ.), 3–17, 19–22, 24 (86) (16 жовт.) (у нумерації є помилки).
5007. Радянський колгоспник [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Котовського Нікопол. р-ну. – Кірове, 1959, 1960.
1959, № 2 (10 груд.) – 4 (24 груд.);
1960, № 2 (6) (13 січ.) – 20, 22–30, 32 (36) (28 груд.).
5008. Радянський кооператор [Текст] : орган парт. орг., правління
райспоживспілки, райкому профспілки працівників спожив. кооперації Ізяслав. р-ну
Хмельниц. обл. – Ізяслав, 1957.
1957, № 1 (1 трав.), 2, 6, 7 (7 листоп.).
5009. Радянський кооператор [Текст] : орган парт. орг., правління Сокирян.
райспоживспілки
та
райкому
профспілки
працівників
держторгівлі
і
споживкооперації. – Сокиряни, 1958.
1958, № 4 (28 груд.).
5010. Радянський Крим [Текст] : орган Крим. обкому Комуніст. партії України
облради депутатів трудящих. – Сімферополь, 1956–1959.
1956, № 1 (42) (1 січ.) – 256 (297) (30 груд.); 1957, № 1
(298) (1 січ.) – 257 (554) (31 груд.); 1958, № 1 (555) (1 січ.)
– 257 (817) (31 груд.);
1959, № 1 (818) (1 січ.) – 245 (1060) (15 груд.).
Прим.: У 1959 р. на № 245 видання припинено. З 16 грудня 1959 р. виходить
обласна газета «Кримська правда» українською і російською мовами див. № 2510, №
2513.
5011. Радянський лісовод [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Нестерів.
лісгоспзагу Львів. обл. – Нестеров, 1960.
1960, № 1 (1 трав.).
5012. Радянський Малин [Текст] : блискавка : орган Малин. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Малин, 1958.
1958, [б. N.] (16 лип.), [б. N.] (10 верес.).
5013. Радянський Малин [Текст] : орган Малин. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Житомир. обл. – Малин, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1235) (1 січ.) – 30, 32–58, 60–120, 122–134, 136–153, 155, 156 (1390)
(30 груд.);
1957, № 1 (1391) (1 січ.) – 33, 35–154 (1544) (29 груд.);
1958, № 1 (1545) (1 січ.) – 155 (1699) (31 груд.);
1959, № 1 (1700) (4 січ.) – 152 (1851) (29 груд.);
1960, № 1 (1852) (1 січ.) – 91, 104–155 (2006) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3841; 1957 Молодіжна сторінка див.
4285; 1958 Радянський Малин : блискавка див. № 5012; 1960 Комсомольська
сторінка див. № 2356.
5014. Радянський медик [Текст] : орган парткому, дирекції, ком. ЛКСМУ,
профкому та місцевкому Сталін. Держ. мед. ін-ту ім. О. М. Горького. – Сталіно, 1957–
1960.
1957, № 23 (38) (2 верес.), 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38 (53) (30 груд.);
1958, № 1 (54) (9 січ.) – 38 (91) (31 груд.);
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1959, № 1 (92) (8 січ.) – 39 (130) (31 груд.);
1960, № 1 (131) (7 січ.) – 73 (203) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3842.
5015. Радянський механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Царичан. МТС. – Царичанка, 1957, 1958.
1957, № 1 (14 жовт.) – 7 (25 груд.);
1958, № 1 (8) (1 січ.) – 7 (14) (14 берез.).
5016. Радянський міліціонер [Текст] : орган упр. міліції МВС УРСР. – Київ, 1956–

1960. – Виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (70) (1 січ.) – 7, 9–92, 94–104 (173) (31 груд.);
1957, № 1 (174) (3 січ.) – 104 (277) (29 груд.);
1958, № 1 (276) (1 січ.) – 30, 32–104 (381) (31 груд.);
1959, № 1 (382) (4 січ.) – 104 (485) (31 груд.);
1960, № 1 (486) (4 січ.) – 104 (589) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3843.
5017. Радянський Ніжин [Текст] : орган Ніжин. МК Комуніст. партії України та
міськради і райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Ніжин, 1956–1960.
1956, № 1 (4561) (1 січ.) – 156 (4716) (30 груд.);
1957, № 1 (4717) (1 січ.) – 156 (4872) (29 груд.);
1958, № 1 (4873) (1 січ.) – 156 (5028) (31 груд.);
1959, № 1 (5029) (1 січ.) – 15, 17–120, 122–156 (5184) (31 груд.);
1960, № 1 (5185) (1 січ.) – 14, 17–23, 25–156 (5340) (29 груд.). Дод.:
1956–1960 Літературна сторінка див. № 3844.
5018. Радянський патріот [Текст] : орган Віньковец. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Віньківці, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2641) (1 січ.) – 79, 81–104 (2744) (27 груд.);
1957, № 1 (2745) (1 січ.) – 83, 85–104 (2848) (29 груд.);
1958, № 1 (2849) (1 січ.) – 152 (3000) (28 груд.);
1959, № 1 (3001) (1 січ.) – 153 (3153) (29 груд.);
1960, № 1 (3154) (1 січ.) – 154 (3307) (29 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3845.
5019. Радянський патріот [Текст] : орган Немирів. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Немирів, 1956–1960.
1956, № 1 (1184) (1 січ.) – 104 (1287) (27 груд.);
1957, № 1 (1288) (1 січ.) – 87, 93–105 (1392) (27 груд.);
1958, № 1 (1393) (1 січ.) – 25, 27–73, 75, 77–154 (1545) (28 груд.);
1959, № 1 (1546) (1 січ.) – 153 (1698) (29 груд.);
1960, № (1699) (1 січ.) – 70, 72–154 (1853) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3846.
5020. Радянський патріот [Текст] : орган Новоград-Волин. міськкому Комуніст.
партії України, міськради та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – НовоградВолинський, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1713) (1 січ.) – 1957 № 155 (2023) (29 груд.) орган НовоградВолин. міськкому Комуніст. партії України та міськради депутатів трудящих
Житомир. обл.
1956, № 1–156 (1868) (30 груд.);
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1957, № 1 (1869) (1 січ.) – 13, 15, 16, 19–140, 142–155;
1958, № 1 (2024) (1 січ.) – 6, 8, 10–155 (2178) (31 груд.);
1959, № 1 (2179) (1 січ.) – 155 (2333) (29 груд.);
1960, № 1 (2334) (1 січ.) – 139, 141–155 (2488) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3847; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2357.
5021. Радянський патріот [Текст] : орган П’ятихат. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – П’ятихатки, 1956–1960.
1956, № 1 (1307) (1 січ.) – 156 (1461) (30 груд.);
1957, № 1 (1462) (1 січ.) – 156 (1617) (29 груд.);
1958, № 1 (1618) (1 січ.) – 156 (1781) (30 груд.);
1959, № 1 (1782) (1 січ.) – 156 (1937) (29 груд.);
1960, № 1 (1938) (1 січ.) – 156 (2094) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3848; 1957 Молодіжна сторінка див.
№ 4286.
5022. Радянський поліграфіст [Текст] : орган партбюро, ком. ЛКСМУ, профкому,
місцевкому і дирекції Укр. Полігр. ін-ту ім. Ів. Федорова. – Львів, 1956–1960. – Газ.
виходить чотири рази на міс.
1956, № 1 (128) (14 січ.) – 16, 19–24 (151) (28 груд.);
1957, № 1 (152) (11 січ.) – 26 (177) (30 груд.);
1958, № 1 (178) (30 січ.) – 18 (195) (7 листоп.);
1959, № 1 (199) (15 січ.) – 27, 30-31 (228-229) (28 груд.);
1960, № 1 (230) (9 січ.) – 22, 24, 26–40–41 (272–273) (30 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3849.
Радянський прапор. – Добромиль див. № 2778.
5023. Радянський прапор [Текст] : листівка : орган Рава-Рус. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Рава-Руська, 1958.
1958, [б. N.] (17 верес.).
5024. Радянський прапор [Текст] : орган Бар. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Бар, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень:
у неділю, середу і п’ятницю.
1956, № 1 (3003) (1 січ.) – 42, 44–67, 69–139 (3141) (30 груд.);
1957, № 1 (3142) (1 січ.) – 154 (3295) (29 груд.);
1958, № 1 (3296) (1 січ.) – 154 (3449) (28 груд.);
1959, № 1 (3450) (1 січ.) – 153 (3602) (29 груд.);
1960, № 1 (3603) (1 січ.) – 4, 6–23, 28–81, 83–95, 97–154 (3726) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3850.
5025. Радянський прапор [Текст] : орган Конотоп. МК і РК КП України, міськради

райради депутатів трудящих Сум. обл. – Конотоп, 1956–1960.
1956, № 1 (1889) (1 січ.) – 156 (2044) (30 груд.); 1957, № 2
(2046) (4 січ.) – 154 (2198) (27 груд.);
1958, № 1 (2199) (1 січ.) – 93, 95–115, 117–156 (2354) (28 груд.);
1959, № 1 (2355) (1 січ.) – 157 (2511) (29 груд.); 1960, № 1 (2512) (1
січ.) – 122, 124–156 (2667) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3851; 1959, 1960 Молодіжна сторінка
див. № 4287.
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5026. Радянський прапор [Текст] : орган Народиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Народичі, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2832) (1 січ.) – 1958 № 70 (2901) (31 серп.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–7, 9–50, 52, 54, 56–63, 66–70, 72, 73, 77, 78, 81–84, 86–103 (2726) (27 груд.);

1957, № 1 (2727) (1 січ.) – 105 (2831) (29 груд.);
1958, № 1 (2832) (1 січ.) – 64, 66–101, 103–106, 108, 109, 111–118 (2949) (28 груд.);
1959, № 1 (2950) (1 січ.) – 42, 44–113, 116–153 (3102) (29 груд.);
1960, № 1 (3103) (1 січ.) – 55, 57–95, 97–153 (3255) (29 груд.). Дод.:
1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3852.
5027. Радянський прапор [Текст] : орган Рава-Рус. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Рава-Руська, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1599) (1 січ.) – 88 (1686) (22 лип.) Сталінська перемога.
1956, № 1–90, 92–156 (1754) (30 груд.);
1957, № 1 (1755) (1 січ.) – 24, 26–130, 132–153 (1907) (29 груд.);
1958, № 1 (1908) (1 січ.) – 47, 49–124, 132, 133, 137–155 (2062) (31 груд.);
1959, № 1 (2063) (1 січ.) – 47, 49–89, 91–95, 97–109, 112–153 (2215) (29 груд.);
1960, № 1 (2216) (1 січ.) – 54, 56, 59–63, 65–70, 74–80, 82, 84–88, 90–96, 98, 101,
102, 104–106, 108–111, 114–121, 123–130, 132, 133, 135–145, 147–154 (2369) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3853; 1958 Радянський прапор :
листівка див. № 5023.
5028. Радянський прапор [Текст] : орган Теремнів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Теремно, 1956–1958.
1956, № 1 (932) (1 січ.) – 80, 82–104 (1035) (27 груд.);
1957, № 1 (1036) (1 січ.) – 105 (1140) (29 груд.);
1958, № 1 (1141) (1 січ.) – 25, 27–33, 35–48 (1188) (15 черв.).
Дод.: 1957 Сторінка для молоді див. № 5303.
Прим.: У 1958 р. на № 48 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5029. Радянський сад [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. та дирекції
радгоспу «Радсад» [Варварів. р-ну Миколаїв. обл.]. – Радсад, 1960.
1960, № 2 (2 квіт.) – 4, 6, 7, 9–11 (31 груд.) (у нумерації є помилки).
5030. Радянський селянин [Текст] : листівка : орган Турійс. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Турійськ, 1957.
1957, [б. N.] (1 черв.) – [б. N.] (15 листоп.) [5 вип.].
5031. Радянський селянин [Текст] : орган Березнів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Березне, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (970) (1 січ.) – 104 (1073) (27 груд.);
1957, № 1 (1074) (1 січ.) – 102 (1175) (29 груд.);
1958, № 1 (1176) (1 січ.) – 68, 70–117 (1292) (28 груд.);
1959, № 1 (1293) (1 січ.), 3–35, 37–39, 41–67, 69–137, 139–152 (1444) (29 груд.);
1960, № 1 (1445) (1 січ.) – 22, 24–50, 53–153 (1597) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3854; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2358.
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5032. Радянський селянин [Текст] : орган Дрогобиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Дрогобич, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (1128) (1 січ.) – 1958 № 153 (1575) (28 груд.) орган Дрогобиц.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–94, 96–117, 119–139 (1269) (30 груд.); 1957, №
1 (1270) (1 січ.), 3–154 (1425) (29 груд.) ; 1958, № 1 (1426)
(1 cіч.) – 28, 30–85, 87–144, 146–153; 1959, № 1 (1576) (1
січ.) – 99, 101–149 (1723) (15 груд.). Дод.: 1956–1959
Літературна сторінка див. № 3855.
Прим.: Далі газета об’єдналася з міською газетою «Радянське слово» див. № 4996.
5033. Радянський селянин [Текст] : орган парторганізації, правління М. Супоїв.
артілі ім. Сталіна Березан. р-ну Київ. обл. – Мала Супоївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (19 берез.) – 11 (6 листоп.);
1960, № 1 (12) (9 січ.) – 3 (14) (19 лют.).
5034. Радянський селянин [Текст] : орган Скала-Поділ. РК КПУ і райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Скала-Подільська, 1956–1959.
1956, № 1 (1072) (1 січ.) – 67, 71–104 (1174) (27 груд.);
1957, № 1 (1175) (1 січ.) – 104 (1278) (29 груд.);
1958, № 1 (1279) (1 січ.) – 104 (1382) (28 груд.);
1959, № 1 (1383) (1 січ.) – 9 (1391) (22 січ.).
Дод.: 1956 Економічна сторінка див. № 634; 1958 Піонерська сторінка див.
№ 4533.
Прим.: У 1959 р. на № 9 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5035. Радянський селянин [Текст] : орган Турійс. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Турійськ, 1956–1960.
1956, № 1 (1022) (1 січ.) – 70, 72–104 (1125) (27 груд.);
1957, № 1 (1126) (1 січ.) – 58, 60–104 (1229) (29 груд.);
1958, № 1 (1230) (1 січ.) – 104 (1333) (28 груд.);
1959, № 1 (1334) (1 січ.) – 104 (1437) (26 груд.);
1960, № 1 (1438) (1 січ.) – 33, 35–74, 76–138 (1575) (29 груд.).
Дод.: 1957 Радянський селянин : листівка див. № 5030; 1960 Літературна сторінка
див. № 3856.
5036. Радянський спорт [Текст] : орган Ради Союзу спорт. т-в і орг. УРСР і
УРРПС. – Київ, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (646) (3 січ.) – 1959 № 17 (984) (27 лют.) орган ком. по фізич.
культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР і Укр. Республік. Ради профспілок; № 18
(3 берез.) – 22 (989) (17 берез.) орган оргбюро Союзу спорт. т-в і орг. УРСР і укр.
республік. ради профспілок.
1956, № 1–112 (757) (28 груд.);
1957, № 1 (758) (1 січ.) – 104 (861) (31 груд.);
1958, № 1 (862) (3 січ.) – 106 (967) (30 груд.);
1959, № 1 (968) (3 січ.) – 104 (1071) (29 груд.);
1960, № 1 (1072) (1 січ.) – 104 (1175) (30 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Радянський спорт : спец. вип. на буд-ві палацу спорту див. №
5037.
5037. Радянський спорт [Текст] : спец. вип. на буд-ві палацу спорту : орган Ради
Союзу спорт. т-в і орг. УРСР і УРРПС. – Київ, 1959, 1960.
1959, № 1 (18 верес.), 2, 4 (9 жовт.);
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1960, № 7 (2 лют.).
5038. Радянський степ [Текст] : бюл. : орган Іванів. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Іванівка, 1957.
1957, № 1 (29 черв.).
5039. Радянський степ [Текст] : орган Іванів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Херсон. обл. – Іванівка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2263) (1 січ.) – 63 (2325) (5 серп.) Сталінський шлях.
1956, № 1–64, 66–104 (2366) (27 груд.);
1957, № 1 (2367) (1 січ.) – 12, 15, 16, 19–104 (2470) (29 груд.);
1958, № 1 (2470) (1 січ.) – 103 (2573) (28 груд.);
1959, № 1 (2574) (1 січ.) – 85, 87–104 (2677) (29 груд.);
1960, № 1 (2678) (1 січ.) – 49, 51–58, 60–104, 107–137 (2816) (31 груд.).
Дод.: 1957 Радянський степ : бюл. див. № 5038.
5040. Радянський степ [Текст] : орган Мелітоп. міськкому та райкому Комуніст.
партії України, міськради та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Мелітополь,
1956–1960.
1956, № 1 (5243) (1 січ.) – 156 (5398) (30 груд.);
1957, № 1 (5399) (1 січ.) – 11, 13–155 (5553) (29 груд.);
1958, № 1 (5554) (1 січ.) – 153 (5704) (30 груд.);
1959, № 1 (5705) (1 січ.), 2, 4–76, 78–87, 89–153 (5356) (29 груд.);
1960, № 1 (5357) (1 січ.) – 155 (6011) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3857; 1957–1959 Технічна сторінка
див. № 5549; 1958, 1959 Радянський степ : спец. вип. див. № 5042.
5041. Радянський степ [Текст] : орган парткому і правління колгоспу «Україна»
Нікопол. р-ну. – Нікополь, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (6 берез.) – 23 (14 жовт.) орган парт. орг. і правління колгоспу
ім. Будьонного.
1957, № 2, 4–16, 18–30 (27 груд.);
1958, № 1 (31) (8 січ.) – 30, 32–35 (65) (17 груд.);
1959, № 2 (68) (23 січ.) – 19, 21–24, 29–32, 37 (67) (10 січ.) (у вал. нумерації та
датах є помилки);
1960, № 1 (79) (7 січ.) – 23, 25–35 (113) (29 груд.).
5042. Радянський степ [Текст] : спец. вип. : орган Мелітоп. міськкому та райкому
Комуніст. партії України, міськради та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. –
Мелітополь, 1958.
1958, № 1 (2 серп.), 3–5 (23 верес.);
1959, № 1 (28 квіт.).
5043. Радянський студент [Текст] : орган дирекції, партбюро, ком. ЛКСМУ і
профоргорганізації Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ту. – Кам’янець-Подільський,
1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (618) (8 січ.) – 1959 № 28 (260) (31 груд.) орган партбюро,
ректорату, ком. ЛКСМУ і профорганізації Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-ту ім. В. П.
Затонського.
1958, № 1–34 (651) (31 груд.);
1959, № 3 (235) (19 лют.) – 14, 16, 21–28;
1960, № 1 (261) (13 січ.) – 24 (284) (31 груд.).
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Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3858.
5044. Радянський студент [Текст] : орган дирекції, партбюро, ком. ЛКСМУ, профкому,
місцевкому Кіровоград. держ. пед. ін-ту ім. О. С. Пушкіна. – Кіровоград, 1958–1960.

1958, № 1 (1 трав.) – 13 (31 груд.);
1959, № 3 (16) (25 січ.) – 11, 13–27, 29, 31–33 (46) (21 груд.);
1960, № 1 (47) (1 січ.) – 18, 20–40 (86) (22 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3859.
5045. Радянський студент [Текст] : орган партбюро, ком. ЛКСМУ, профкому,
місцевкому і дирекції Львів. політехн. ін-ту. – Львів, 1956–1960.
1956, № 1 (392) (1 січ.) – 43 (434) (18 груд.);
1957, № 1 (435) (1 січ.) – 28, 30–31, 33–42 (476) (25 груд.);
1958, № 1 (477) (1 січ.) – 39–40 (516-517) (31 груд.);
1959, № 1 (518) (9 січ.) – 54–55 (574) (30 груд.);
1960, № 1-2 (576) (12 січ.) – 37, 39–52, 54–70, 71 (645) (31 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературний додаток див. № 4036.
5046. Радянський студент [Текст] : орган партбюро, ректорату, ком. ЛКСМУ
профкому Ужгород. держ. ун-ту. – Ужгород, 1956–1960. 1956,
№ 1 (130) (13 січ.) – 22 (151) (22 груд.); 1957, № 1 (152) (1
січ.) – 16, 18–26, 28, 29 (180) (17 груд.);
1958, № 2 (183) (10 січ.) – 5, 7–10, 12–15, 17–23, 25–31 (212) (22 груд.);
1959, № 1 (213) (1 січ.) – 18 (230) (8 лип.); 1960, № 5 (247) (10 лип.), 6, 9–
28, 30, 31 (273) (5 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1960 Літературна сторінка див. № 3860.
5047. Радянський студент [Текст] : орган партбюро, ректорату, ком. ЛКСМУ,
об’єдн. профкому Чернівец. держ. ун-ту. – Чернівці, 1956–1960. – Газ. виходить 4
рази на міс.
Назва: 1956 № 1 (227) (16 січ.) – 16 (242) (25 черв.) За сталінські кадри. – Підзаг.:
1956 № 1–16 орган партбюро, ректорату, ком. ЛКСМУ, місцевкому Чернівец. держ.
ун-ту; 1956 № 17 (243) (10 верес.) – 1959 № 3 (297) (12 лют.) орган партбюро,
ректорату, ком. ЛКСМУ, місцевкому та профкому Чернівец. держ. ун-ту.
1956, № 1–21 (247) (22 груд.);
1957, № 1 (248) (1 січ.) – 24 (271) (31 груд.);
1958, № 1 (272) (15 січ.) – 24 (295) (31 груд.);
1959, № 1 (295) (12 січ.) – 25 (319) (22 груд.);
1960, № 1 (320) (1 січ.) – 40 (359) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3406, № 3861.
5048. Радянський тваринник [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
племзаводу «Іллічівка» [Барвінків. р-ну Харків. обл.]. – [Нова Дмитрівка], 1959, 1960.
– Газ. виходить двічі на міс.
1959, № 2 (10 лип.) – 3, 4–11 (19 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № [1] (12) (15 січ.) – 3, 5, 6 (17) (13 груд.).
5049. Радянський хімік [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Роздол.
сірчаного комбінату. – Новий Розділ, 1957–1960.
1957, № 1 (6 лип.) – 4, 6–26 (31 груд.);
1958, № 2 (28) (11 січ.), 4, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 22–42, 45–52, 54, 55 (81) (31 груд.);
1959, № 1 (82) (10 січ.) – 10, 12–24, 26–46, 48–51 (132) (31 груд.);
1960, № 1 (133) (9 січ.), 2, 4–10, 12–54 (184) (31 дек.).
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Дод.: 1960 Радянський хімік : спец. вип. див. № 5050.
5050. Радянський хімік [Текст] : спец. вип. : орган парт. і профспілк. орг. та
дирекції Роздол. сірчаного комбінату. – Новий Розділ, 1960.
1960, № 8 (140) (1 берез.).
5051. Радянський шахтар [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і «ДонецькоСевастянівсько-Комсомольського» шахтоупр. – Чистякове, 1958–1960.
1958, № 14 (63) (5 квіт.) – 51 (100) (27 груд.);
1959, № 1 (101) (3 січ.) – 32, 34–53 (153) (26 груд.);
1960, № 1 (154) (9 січ.) – 52 (205) (30 груд.).
5052. Радянський швейник [Текст] : орган партбюро, фабкому та дирекції
Дніпропетр. ф-ки ім. Володарського. – Дніпропетровськ, 1957–1960.
1957, № 1 (6 листоп.) – 6 (24 груд.);
1958, № 1 (7) (1 січ.) – 6, 8–16, 19–22, 24–46 (52) (31 груд.);
1959, № 1 (53) (6 січ.) – 23, 25–48 (100) (31 груд.);
1960, № 1 (101) (9 січ.) – 9, 11–45 (145) (17 груд.).
5053. Радянський шлях [Текст] : орган Бердичів. міськкому Комуніст. партії
України та міськради і райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Бердичів, 1956–
1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (6468) (1 січ.) – 19, 22–76, 78–87, 89–117, 119–156 (6623) (30 груд.);
1957, № 1 (6624) (1 січ.) – 154 (6777) (29 груд.);
1958, № 1 (6778) (1 січ.) – 113, 115–154 (6930) (30 груд.);
1959, № 1 (6931) (1 січ.) – 153 (7093) (29 груд.);
1960, № 1 (7094) (1 січ.) – 67, 69–136, 138–148, 150–155 (7248) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3862.
5054. Радянський шлях [Текст] : орган Жидачів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Жидачів, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1093) (1 січ.) – 1959 № 63 (1620) (29 трав.) орган Жидачів.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–156 (1248) (30 груд.);
1957, № 1 (1249) (1 січ.) – 154 (1402) (29 груд.);
1958, № 1 (1403) (1 січ.) – 127, 129–149, 151, 153–155 (1557) (30 груд.);
1959, № 1 (1558) (1 січ.) – 155 (1712) (29 груд.);
1960, № 1 (1713) (1 січ.) – 91, 94–110, 112, 113, 115–155 (1867) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3863.
5055. Радянський шлях [Текст] : орган Краснен. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Красне, 1956–1959.
1956, № 1 (1069) (1 січ.) – 60, 63–102 (1168) (23 груд.);
1957, № 1 (1169) (1 січ.) – 16, 18–105 (1271) (29 груд.);
1958, № 1 (1272) (1 січ.) – 126, 128–154 (1425) (31 груд.);
1959, № 1 (1426) (1 січ.) – 26 (1450) (1 берез.).
Дод.: 1958 Сторінка для жінок див. № 5298.
Прим.: У 1959 р. на № 26 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5056. Радянський шлях [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Іскра» сільради с. Мокляки Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Мокляки, 1960.
1960, № 1 (13 лип.) – 6 (14 груд.).
5057. Радянський шлях [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
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«Перше травня» сільради с. Нараївки Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Нараївка, 1959,
1960.
1959, № 1 (20 лют.) – 12, 14–21 (28 груд.);
1960, № 1 (22) (12 січ.) – 10 (31) (27 трав.).
5058. Радянський шлях [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Дружба» с. Р.-Городище Житомир. р-ну. – Рудня-Городище, 1958–1960. – Виходить
13 і 27 числа щомісяця.
1958, № 1 (10 трав.) – 4, 6–14 (25 груд.);
1959, № 1 (15) (25 січ.) – 20 (34) (27 груд.);
1960, № 1 (35) (27 січ.) – 19 (53) (11 груд.).
5059. Радянський шлях [Текст] : орган Сарнен. РК КП України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Сарни, 1956–1960.
1956, № 1 (1235) (1 січ.) – 6, 8–57, 59–134, 136–156 (1390) (30 груд.);
1957, № 1 (1391) (1 січ.) – 122, 124–153 (1543) (29 груд.);
1958, № 1 (1544) (1 січ.) – 153 (1696) (28 груд.);
1959, № 1 (1697) (1 січ.) – 120, 122–152 (1847) (29 груд.);
1960, № 1 (1848) (1 січ.) – 153 (1999) (27 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3864.
5060. Ремонтник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Березан.
з-ду «Сільгоспзапчастини» Березан. р-ну Київ. обл. – Березань, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (31 берез.), 2 (22 квіт.) орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Березан. міжрайон. майстерні капіт. ремонту Березан. р-ну Київ. обл.
1959, № 1–3, 6–8 (3 листоп.);
1960, № 1 (10) (24 січ.).
5061. Репертуарна сторінка [у газ. «Радянська культура»] [Текст]. – Київ, 1960.
1960, [б. N.] (14 квіт.), [б. N.] (22 трав.).
5062. Рівнянська комуна [Текст] : орган Рівнян. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Рівне, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (2939) (1 січ.) – 104 (3041) (27 груд.);
1957, № 1 (3042) (1 січ.), 2, 4–38, 41–104 (3145) (25 груд.);
1958, № 1 (3146) (1 січ.) – 77, 79–115 (3160) (28 груд.);
1959, № 1 (3161) (1 січ.) – 57, 59–152 (3412) (29 груд.);
1960, № 1 (3413) (1 січ.) – 154 (3566) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3865.
5063. Рідне слово [Текст] : блискавка : орган Кельменец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Кельменці, 1959.
1959, [б. N.] (2 квіт.).
5064. Рідне слово [Текст] : бюл. : орган Кельменец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Кельменці, 1959.
1959, № 1 (22) (берез.).
5065. Рідне слово [Текст] : орган Кельменец. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Кельменці, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1088) (1 січ.) – 9, 12–19, 22–52, 55–128 (1215) (30 груд.);
1957, № 1 (1216) (1 січ.) – 154 (1369) (29 груд.);
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1958, № 1 (1370) (1 січ.) – 153 (1522) (28 груд.);
1959, № 1 (1523) (1 січ.) – 129, 131–153 (1675) (29 груд.);
1960, № 1 (1676) (1 січ.) – 154 (1829) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3866; 1959 Рідне слово : блискавка
див. № 5063; 1959 Рідне слово : бюл. див. № 5064; 1960 Комсомольська сторінка див.
№ 2359.
5066. Робітник [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції радгоспу ім.
Куйбишева Лазірків. р-ну Полтав. обл. – [Лазірки], 1958–1960. – Виходить
щодекадно.
1958, № 1 (20 трав.), 3–15, 17–19 (16 груд.);
1959, № 1 (20) (1 січ.), 3–12, 14–18, 20–23 (41) (13 жовт.);
1960, № 6 (54) (4 берез.).
5067. Робітник Кременчуччини [Текст] : орган Кременчуц. міськкому і райкому
Комуніст. партії України, міськради і райради депутатів трудящих Полтав. обл. –
Кременчук, 1956–1959.
1956, № 1 (8564) (1 січ.) – 156 (8819) (30 груд.);
1957, № 1 (8820) (1 січ.) – 67, 69–72, 74–129, 132–154 (8993) (29 груд.);
1958, № 1 (8994) (1 січ.) – 14, 16–156 (9149) (31 груд.);
1959, № 1 (9150) (1 cіч.) – 153 (9232) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3867.
Прим.: У 1960 р. з № 1 (9233) від 1 січня влилася як частина у газету «Прапор
ленінізму» див. № 4732.
5068. Робітник лісу [Текст] : орган парт. орг., робочого ком. профспілки
робітників ліс. і деревооброб. пром-сті та адмін. Черкас. ліспромгоспу Київ.
раднаргоспу. – Черкаси, 1960.
1960, № 1 (31) (15 січ.) – 7, 17 (30) (29 груд.).
5069. Робітник лісу [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Житомир.
ліспромгоспу. – Житомир, 1960. – Газ. виходить двічі на міс.
1960, № 1 (37) (1 січ.), 3–6, 14 (56) (4 груд.).
5070. Робітник радгоспу [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
радгоспу ім. Карла Маркса Долин. р-ну Кіровоград. обл. – Першотравневе, 1957–
1960.
1957, № 33 (26 листоп.) – 35 (16 груд.);
1958, № 1 (37) (6 січ.) – 7, 9–11, 13, 15–24, 26–29, 31, 33, 34, 36 (72) (31 груд.);
1959, № 1 (73) (8 січ.), 2, 5–10, 10а, 13–35 (107) (31 груд.);
1960, № 1 (108) (9 січ.), 2, 4, 6–31, 33–36 (143) (31 груд.).
5071. Робітник радгоспу [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. і
дирекції радгоспу «Третій вирішальний» Новгородків. р-ну Кіровоград. обл. –
[Верблюжка], 1959, 1960.
1959, № 1 (8 січ.) – 18, 20 (16 груд.);
1960, № 1 (30) (1 січ.) – 29 (59) (14 груд.).
5072. Робітник радгоспу [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
зернорадгоспу «П’ятихатський» Петрів. р-ну Кіровоград. обл. – Ганнівка, 1957, 1959,
1960.
1957, № 5 (18 верес.) – 17 (15 груд.);
1959, № 1 (24) (12 січ.) – 5, 7–15, 17–21, 23–25, 27, 28, 30, 31 (54) (29 груд.);
1960, № 1 (55) (6 січ.) – 5, 7, 8, 10–13, 15–19, 21–24, 26–35–36 (90–91) (31 груд.).
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5073. Робітнича газета [Текст] : орган парт. і профспілк. орг., дирекції радгоспу
«Нова Олександрівка» Березан. р-ну Київ. обл. – Нова Олександрівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (27 берез.) – 14, 16–18 (28 груд.);
1960, № 1 (19) (28 січ.) – 8, 10–16, 18–22 (41) (15 груд.).
5074. Робітнича газета [Текст] : орган Укр. Республік. Ради Профспілок. – Київ,
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 січ.) – 1959 № 304 (913) (31 груд.) орган Центр. Ком. Комуніст.

Партії України.
1957, № 1–306 (31 груд.);
1958, № 1 (307) (1 січ.) – 303 (609) (31 груд.);
1959, № 1 (610) (1 січ.) – 304;
1960, № 1 (914) (1 січ.) – 305 (1218) (31 груд.).
Прим.: Газета паралельно виходить російською мовою див. № 4896.
5075. Робітнича правда [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Зелений Гай» Вознесен. р-ну Миколаїв. обл. – Зелений Гай, 1959, 1960. – Виходить
двічі на міс.
1959, № 1 (13 черв.) – 2, 4–7, 9, 11–14 (31 груд.);
1960, № 1 (15) (14 січ.) – 5, 7–23 (37) (20 груд.).
5076. Робітнича правда [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та
дирекції радгоспу «Піонер» Ново-Воронцов. р-ну Херсон. обл. – Нововоронцовка,
1960.
1960, № 1 (15 груд.).
5077. Робітнича правда [Текст] : орган партбюро, робіткому та дирекції
держплемзаводу «Сивашський» Сиваш. р-ну Херсон. обл. – Сиваші, 1958, 1959.
1958, № 6 (25 черв.), 7 (10 лип.);
1959, № 16 (34) (10 груд.).
5078. Робітнича трибуна [Текст] : орган парткому, завкому, ком. ЛКСМУ та
дирекції Київ. комбінату штуч. волокна. – Київ, 1957–1960.
1957, № 1 (20 лют.) – 17, 19–23, 26–28, 30–34, 37–45 (23 груд.);
1958, № 1 (46) (1 січ.) – 6, 8–13, 15, 16, 22–30, 32–47, 49–52 (97) (24 груд.);
1959, № 1 (98) (1 січ.), 2, 4–30, 33–37, 39, 40, 45–48 (145) (27 листоп.);
1960, № 1 (150) (1 січ.) – 18, 20–39, 41–55, 57–96, 98, 99 (573) (23 груд.) (у вал.
нумерації є помилки).
Дод.: 1957–1960 Техническая страница див. № 5426; 1958, 1959 Літературна
сторінка див. № 3868.
5079. Робітниче слово [Текст] : орган парт. бюро, завкому та дирекції Львів.
велосипед. з-ду. – Львів, 1957–1959.
1957, № 1 (1) (19 лип.) – 21 (21) (14 груд.);
1958, № 23–24 (1 січ.); 2–19, 21–52–53 (31 груд.);
1959, № 1 (78) (10 січ.) – 7, 9–35, 38–50 (127) (19 груд.).
5080. Робітничий шлях [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Цибулів.
цукрокомбінату. – Цибулів, 1958–1960.
1958, № 1 (9 квіт.) – 12 (26 груд.);
1959, № 1 (13) (14 січ.) – 16 (28) (31 груд.);
1960, № 1 (29) (8 січ.) – 3, 5–15, 17–20, 23 (51) (23 груд.).
5081. Родина [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Родина» Сарат.
р-на Одес. обл. – [Плахтеевка], 1957–1960.
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1957, № 1 (18 апр.), 3, 5–22 (22 дек.);
1958, № 1 (28 янв.) – 2, 4–16 (38) (9 дек.) (у № 1 відсутня вал. нумерація);
1959, № 1 (39) (1 янв.) – 2, 4–5, 9 (47) (25 мая);
1960, № 1 (89) (1 янв.) – 9, 11–24 (88) (17 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
5082. Рожівський колгоспник [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім.
Сталіна та сільради с. Рожіва, Макарів. р-ну Київ. обл. – Рожів, 1957–1960.
1957, № 1 (12 січ.) – 5, 7–11 (7 жовт.);
1958, № 1 (12) (18 січ.) – 11, 13, 14, 16–20 (31) (30 груд.);
1959, № 2 (33) (4 лют.) – 6, 8, 9, 11–13 (44) (30 листоп.);
1960, № 1 (58) (21 січ.) – 15, 17–21 (65) (22 груд.).
5083. Розгорнутим фронтом [Текст] : орган Козелец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Козелець, 1956–1960.
1956, № 1 (1085) (1 січ.) – 104 (1188) (27 груд.);
1957, № 1 (1189) (1 січ.) – 8, 10–104 (1293) (29 груд.);
1958, № 1 (1294) (1 січ.) – 153 (1446) (28 груд.);
1959, № 1 (1447) (1 січ.) – 154 (1600) (29 груд.);
1960, № 1 (1601) (1 січ.), 3–149, 151–155 (1755) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3869.
Роздільнянський колгоспник. – Роздільна див. № 326.
5084. Садівський колгоспник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Сталіна та Садків. сільради Теребовлян. р-ну. – Садки, 1957.
1957, № 21 (10 верес.), 22 (22 верес.).
5085. Садовод [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции совхоза им.
Чкалова Бахчисарайс. р-на Крым. обл. – Бахчисарай, 1958, 1959.
1958, № 1 (28 июля) – 8 (10 дек.);
1959, № 1 (9) (1 янв.) – 2, 4, 5, 8, 11, 15, 16 (24) (21 окт.).
5086. Садовод [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции совхоза
«Предгорье» Белогор. р-на Крым. обл. – Криничное, 1957, 1958.
1957, № 3 (29 нояб.), 5 (21 дек.);
1958, № 1 (6) (1 янв.) – 2, 4–10, 12–14 (19)(11 мая) (у нумерації є помилки).
5087. Сатул колхозник [Текст] : органул организацией де партид ши кырмуирий
колхозулуй «Ленин». – Молниця, 1960.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – румун.
1960, № 1 (30) (13 фебруар.) – 3 (32) (28 юние).
5088. Сатул колхозник [Текст] : органул организацией де партид, кырмуирий
колхозулуй «Победа» ши ал комитетулуй екзекутив ал Советулуй сэтеск дин Харбова.
– Діброва, 1957–1959.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – румун.
1957, № 1 (19 фебруар.) – 3, 6 (12 аугуст);
1958, № 1 (6) (22 януар.), 3–7, 10, 11 (17) (24 октомбр.);
1959, № 2 (20) (11 фебруар.) – 4 (22) (8 априлие), 13 (19) (18 януар.) (є помилка у
нумерації – № 13 (19) (18 януар.) – це № 1 за 1959 рік).
5089. Свалявський деревообробник [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол.

орг. Сваляв. лісокомбінату. – Свалява, 1958–1960. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (13 черв.) – 1959 № 1 (13) (1 січ.) орган адмін., парт. та профспілк.

орг. доку ім. Ілліча Сваляв. р-ну Закарпат. обл.
1958, № 1–12 (28 жовт.);
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1959, № 1, 6, 8, 10 (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (11) (8 берез.) – 5 (15) (12 трав.).
5090. Свалявський лісопромисловець [Текст] : орган адмін., парт. та профспілк.
орг. лісопромкомбінату Сваляв. р-ну Закарпат. обл. – Свалява, 1959. – Газ. виходить
двічі на міс.
1959, № 1 (7 берез.) – 3 (13 берез.).
5091. Свердловець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Свердлова
Піщан. сільради Решетилів. р-ну Полтав. обл. – Піщане, 1957–1960.
1957, № 15 (10 лип.), 21, 23, 25–27, 29 (10 груд.);
1958, № 2 (3) (10 січ.), 6, 8–16, 18, 20–26, 28–31 (61) (10 груд.);
1959, № 1 (63) (1 січ.) – 2, 4–11, 13, 15 (78) (12 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (80) (3 лют.) – 18 (96) (21 груд.).
5092. Свет шахтера [Текст] : орган партийн. и профсоюз. орг. шахты № 4-бис
треста «Ватутинуголь». – [Ватутино], 1959, 1960. – Выходит два раза в мес.
1959, № 1 (30 июля);
1960, № 1 (12) (16 янв.), 2, 4, 6–8, 112 (35) (30 дек.).
5093. Свет шахтера [Текст] : орган партийн. орг., шахткома, профсоюза и упр.
шахты им. Карла Маркса. – Енакиево, 1956–1960.
1956, № 1 (111) (1 янв.) – 30, 32–35 (145) (2 сент.);
1957, № 1 (162) (1 янв.) – 32, 34–49 (210) (25 дек.);
1958, № 1 (211) (1 янв.), 2, 4–52 (262) (21 дек.) ;
1959, № 1 (263) (1 янв.) – 27, 29–51 (343) (31 дек.);
1960, № 1 (314) (8 янв.) – 23, 25–42 (355) (31 дек.).
5094. Светлый путь [Текст] : орган бюро парторганизации и правления колхоза
им. Свердлова Петров. р-на Харьков. обл. – [Лозовенька], 1957, 1958.
1957, № 19 (27 сент.);
1958, № 2 (27) (6 марта) – 6, 8 (33) (11 июля).
Світанок. – Корчак див. № 4379.
5095. Світанок [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Чапаєва (с.
Пугачівка) Млинів. р-ну Ровен. обл. – Пугачівка; В[еликі] Дорогостаї, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 12 (22 листоп.) – 1959 № 4 (18) (8 лют.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Чапаєва (с. В. Дорогостаї), Млинів. р-ну Ровен. обл.
1957, № 12–12 (14 груд.) (у нумерації є помилки);
1958, № 7 (21 лип.) – 14 (18 груд.);
1959, № 1 (15) (1 січ.) – 4, 6–11, 13, 17, 19 (33) (22 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (34) (1 січ.) – 9 (42) (29 серп.).
5096. Світанок [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна Скалат.
р-ну. – Скалат, 1959, 1960.
1959, № 1 (25 черв.) – 5, 7 (29 груд.);
1960, № 1 (8) (26 січ.) – 3, 8 (15) (31 жовт.).
5097. Світлий шлях [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Горького
Катериноп. р-ну Черкас. обл. – Катеринопіль, 1960.
1960, № 9 (27) (31 трав.) – 11, 15–19 (37) (31 груд.).
5098. Світлий шлях [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Іскра» та
Байбузів. сільради Черкас. р-ну Черкас. обл. – Черкаси, 1960.
1960, № 1 (11 лют.) – 13, 15–23 (26 груд.).
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5099. Світлий шлях [Текст] : орган парткому, правління артілі ім. XXI з’їзду
КПРС с. Доброводи Уман. р-ну Черкас. обл. – Доброводи, 1958–1960. – Виходить
двічі на міс.
Підзаг.: 1958 № 1 (31 січ.) – 15 (22 серп.) орган парт. орг. і правління колгоспу
«Більшовик» с. Доброводи; 1959 № 11 (34) (6 черв.) – 21 (44) (3 листоп.) орган парт.
орг. і правління колгоспу ім. XXI з’їзду КПРС с. Доброводи.
1958, № 1–15;
1959, № 11–15, 17–21 (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (27) (10 січ.) – 17 (43) (7 груд.) (у нумерації є помилки).
Прим.: До 1959 р. село Доброводи належало до Бабанського району. У листопаді
1959 р. Бабанський район ліквідовано.
5100. Світлий шлях [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Росія»
Яворів. р-ну. – Прилбичі, 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 квіт.) – 5 (7 листоп.) орган парторганізації і правління артілі
ім. Хрущова Яворів. р-ну.
1957, № 1–5;
1958, № 1 (6) (22 квіт.) – 11 (15) (12 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (17) (1 січ.) – 23 (37) (25 груд.);
1960, № 1 (38) (1 січ.) – 24 (61) (16 груд.).
5101. Світлий шлях [Текст] : орган Чорнобаїв. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Чорнобай, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (2820) (1 січ.) – 15, 17–44, 46–104 (2923) (27 груд.);
1957, № 1 (2924) (1 січ.) – 105 (3028) (29 груд.);
1958, № 1 (3029) (1 січ.) – 24, 26–37, 39–100, 102–120 (3148) (28 груд.);
1959, № 1 (3149) (1 січ.) – 12, 14–97, 99–147, 149–152 (3300) (29 груд.);
1960, № 1 (3301) (1 січ.) – 104, 106–153 (3453) (29 груд.).
5102. Світло Жовтня [Текст] : орган парт., комсомол. орг. і правління колгоспу
«Світло Жовтня» Чистопіл. сільради. – Чистопіль, 1957–1960.
1957, № 2 (13 квіт.), 4–27 (29 груд.);
1958, № 1 (28) (16 січ.) – 36 (63) (24 груд.);
1959, № 1 (64) (9 січ.) – 36 (99) (31 груд.);
1960, № 1 (100) (9 січ.) – 36 (135) (28 груд.).
5103. Севастополец [Текст] : орган партийн., профсоюз., комсомол. орг. и
дирекции совхоза «Севастопольский» № 10. – Севастополь, 1957–1960.
1957, № 2 (29 нояб.), 4 (31 дек.);
1958, № 1 (5) (16 янв.) – 4, 7, 9, 11 (15) (27 июня);
1959, № 12 (38) (28 сент.) – 16 (42) (8 дек.);
1960, № 5 (48) (22 марта) – 7, 9, 12, 13, 20 (63) (30 сент.), 22 (65) (26 окт.).
5104. Селянська правда [Текст] : орган Брюховиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Брюховичі, 1956, 1957. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (919) (1 січ.) – 14, 16–126 (1045) (28 груд.);
1957, № 1 (1046) (1 січ.) – 73 (1117) (21 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 73 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5105. Селянська правда [Текст] : орган Куликів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Куликів, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
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Назва :1956 № 1 (1077) (1 січ.) – 1957 № 54 (1234) (4 лип.) За нове життя.
1956, № 1–42, 44–55, 57–104 (1180) (27 груд.);
1957, № 1 (1181) (1 січ.) – 34, 36–90, 93–128 (1308) (29 груд.);
1958, № 1 (1309) (1 січ.) – 76, 78–140 (1448) (26 листоп.);
1959, № 1 (1463) (1 січ.) – 12, 14–16, 18, 20–29 (1491) (8 берез.).
Прим.: У 1959 р. на № 29 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5106. Сербинівський колгоспник [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Димитрова с. Сербинівець Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Сербинівці, 1957–1960.
1957, № 1 (15 квіт.) – 14, 16 (29 груд.);
1958, № 1 (30 січ.) – 15 (31 груд.) (вал. нумерація відсутня);
1959, № 1 (31) (24 січ.) – 14, 16–18 (48) (15 груд.);
1960, № 1 (49) (15 січ.) – 11, 13–18 (66) (15 груд.).
5107. Серп и молот [Текст] : орган завод. партийн. ком., завод. ком. профсоюза
заводоупр. Днепродзержин. азотнотук. з-да. – Днепродзержинск, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (193) (6 янв.) – 34 (226) (24 авг.) Сталинец.
1956, № 1–11, 13–39, 41–52 (244) (27 дек.);
1957, № 1 (245) (1 янв.) – 66, 68–97, 99 (343) (26 дек.);
1958, № 2 (346) (6 янв.) – 11, 13–18, 20–104 (1368) (29 дек.) (у вал. нумерації є
помилки);
1959, № 1 (1369) (1 янв.) – 27, 29–34, 36–48, 51–85, 87–92, 94, 95, 97–113, 115–100
(1616) (30 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (1467) (7 янв.) – 13, 15–100 (1616) (30 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
Дод.: 1956, 1958 Литературная страница див. № 3232, № 3253; 1956–
1960; Техническая страница див. № 5427, № 5436.
5108. Серп і молот [Текст] : орган Золочів. міськкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Золочів, 1956–1960.
1956, № 1 (1549) (1 січ.) – 95, 98–114, 116–156 (1704) (30 груд.);
1957, № 1 (1705) (1 січ.) – 154 (1858) (29 груд.);
1958, № 1 (1859) (1 січ.) – 7, 9, 12–90, 92–102, 108–110, 111, 112, 119, 121, 126, 128,
131–155 (2013) (31 груд.);
1959, № 1 (2014) (1 січ.) – 3, 5–14, 17–115, 117–155 (2168) (29 груд.);
1960, № 1 (2169) (1 січ.) – 23, 25–80, 82–90, 92–154 (2322) (29 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3870.
5109. Сигнал [Текст] : листівка : орган парткому, дирекції та завкому профспілки
Харків. велозаводу. – Харків, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (18 черв.), [б. N.] (22 верес.);
1959, [б. N.] (13 жовт.).
5110. Сигнал [Текст] : орган парткому, дирекції та завкому профспілки Харків.
велозаводу. – Харків, 1956–1960. – Газ. виходить двічі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2140) (1 січ.) – 50 (2189) (5 груд.) Велоударник.
1956, № 1–12, 14–20, 22–52 (2191) (22 груд.);
1957, № 1 (2192) (1 січ.) – 7, 9, 10, 15–20, 23–28, 30–34, 36–42, 44–83, 85–98 (2289)
(28 груд.);
1958, № 1 (2290) (1 січ.) – 102 (2391) (31 груд.);
1959, № 1 (2392) (3 січ.) – 101 (2492) (31 трав.);
1960, № 1 (2493) (6 січ.) – 101 (2594) (31 груд.).
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Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5480, № 5550; 1957–1959 Літературна
сторінка див. № 3871; 1958, 1959 Сигнал : листівка див. № 5109.
5111. Сільська правда [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Фрунзе Межів. р-ну. – Межова, 1957–1960.
1957, № 8 (16 черв.) – 17, 19–23 (15 груд.);
1958, № 1 (24) (3 січ.) – 21, 23–34 (57) (26 груд.);
1959, № 1 (58) (1 січ.) – 28 (87) (25 груд.);
1960, № 1 (88) (17 січ.) – 26 (113) (29 груд.).
5112. Сільський механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Жданів. РТС
[Магдалинів. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Жданівка, 1957–1959.
1957, № 1 (25 верес.) – 10 (25 груд.);
1958, № 1 (11) (28 січ.) – 5, 7–23, 25–32 (42) (31 груд.);
1959, № 1 (43) (20 січ.) – 4 (46) (4 берез.).
5113. Січнівець [Текст] : орган парткому, дирекції, завкому профспілки та ком.
ЛКСМУ Одес. з-ду важкого кранобудування ім. Січневого повстання. – Одеса, 1956–
1960.
1956, № 1 (1067) (24 серп.) – 10, 12–19 (1085) (30 груд.);
1957, № 1 (1086) (4 січ.) – 53 (1138) (31 груд.);
1958, № 1 (1139) (10 січ.) – 52 (1190) (30 груд.);
1959, № 1 (1191) (9 січ.) – 52 (1242) (31 груд.);
1960, № 1 (1243) (8 січ.) – 42, 44–52 (1294) (31 груд.).
Дод.: 1958 Молодіжна сторінка див. № 4288; 1959 Літературна сторінка див.
3872; 1960 Технічна сторінка див. № 5551.
5114. Скоростная проходка [Текст] : орган партийн., профсоюз. и шахтопроходчес.

упр. № 6 треста «Луганскшахтопроходка». – Верхняя Дуванка, 1957–1959.
1957, № 1 (6 апр.) – 11, 13–22, 24–26 (24 дек.);
1958, № 1 (27) (8 янв.) – 31, 33–41 (57) (16 дек.);
1959, № 1 (59) (1 янв.) – 52 (110) (31 дек.).
5115. Слава [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Карла Маркса
Гуляй-Піл. р-ну Запоріз. обл. – Гуляйполе, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 груд.);
1960, № 1 (2) (1 січ.) – 35 (36) (17 груд.).
5116. Слава Батьківщині [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки та
шахтоупр. ім. Фелікса Кона. – Сталіно, 1957–1960.
1957, № 1 (5 лют.) – 8, 10–41, 43 (30 груд.);
1958, № 1 (44) (4 січ.) – 8, 10–20, 23–32, 34–50 (93) (31 груд.);
1959, № 1 (94) (10 січ.) – 48 (141) (31 груд.);
1960, № 1 (142) (10 січ.) – 51 (192) (31 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5552.
5117. Слава Севастополя [Текст] : орган Севастоп. горкома Коммунист. партии
Украины и горсовета депутатов трудящихся. – Севастополь, 1956–1960.
1956, № 94 (9537) (13 мая), 103, 172–204, 206–257 (9700) (30 дек.);
1957, № 1 (9701) (1 янв.) – 257 (9957) (31 дек.);
1958, № 9 (9966) (12 янв.), 11–97, 99–193, 199–254 (10211) (28 дек.);
1959, № 1 (10215) (1 янв.) – 42, 44–54, 58–149, 151–193 (10406) (30 сент.);
1960, № 1 (10470) (1 янв.) – 64, 130–195 (10664) (30 сент.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3233.
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5118. Слава труда [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг., дирекции совхоза
«Большевик» Красногвард. р-на Крым. обл. – Красногвардейское, 1957–1960.
1957, № 1 (16 апр.) – 25 (25 дек.);
1958, № 1 (26) (5 янв.) – 4, 6–12, 15 (40) (22 окт.) (у нумерації є помилки);
1959, № 10 (54) (9 мая);
1960, № 1 (75) (13 янв.).
5119. Слава труда [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза им.
Мичурина Зуйс. р-на Крым. обл. – Зуя, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 янв.) – № 29 (29 нояб.) орган парторганизации и правления
колхоза им. Ворошилова Зуйс. р-на Крым. обл.
1957, № 1–32 (31 дек.).
Прим.: У вересні 1959 р. Зуйський район ліквідовано.
5120. Слава труда [Текст] : орган Первомайс. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Первомайское, 1956– 1960.
– Газ. выходит трижды в неделю.
Назва: 1956 № 1 (1002) (1 янв.) –98 (1099) (5 дек.) Сталинский путь. – Періодичн.:

1956 № 1 – 1958 № 69 (1277) (28 авг.) газ. выходит дважды в неделю.
1956, № 1–55, 57–104 (1005) (28 дек.) (у вал. нумерації є помилка);
1957, № 1 (1006) (1 янв.) – 103 (1208) (29 дек.);
1958, № 1 (1209) (1 янв.) – 119 (1327) (28 дек.);
1959, № 1 (1328) (1 янв.) – 72, 75, 77–156 (2366) (30 дек.);
1960, № 1 (2367) (1 янв.) – 125, 127–134, 136–155 (2522) (29 дек.).
Дод.: 1958 Слава труда : спец. вып. див. № 5121; 1959, 1960 Литературная
страница див. № 3234.
5121. Слава труда [Текст] : спец. вып. : орган Первомайс. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Первомайское,
1958.
1958, [б. N.] (9 дек.).
5122. Слава труду [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты
3-бис треста «Чистяковантрацит». – Чистяково, 1957–1960. – Выходит
еженедельно. 1957, № 1 (23 янв.) – 7, 9–22, 24–49 (25 дек.); 1958, № 1 (50) (1 янв.) –
11, 24–37, 39–53 (102) (31 дек.); 1959, № 1 (103) (7 янв.) – 52 (154) (31 дек.);
1960, № 1 (155) (7 янв.) – 22, 24–46, 48–51 (205) (25 дек.).
5123. Слава труду [Текст] : орган парторганизации, руднич. ком. профсоюза и
упр. Каракубскими рудниками. – Комсомольское, 1957–1960.
1957, № 1 (10 авг.) – 20 (31 дек.);
1958, № 1 (21) (7 янв.) – 36, 38–49 (69) (20 дек.);
1959, № 1 (72) (10 янв.) – 20, 22–50 (120) (31 дек.);
1960, № 2 (122) (15 янв.) – 52 (172) (30 дек.).
5124. Слава шахтерскому труду [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза
Водянского шахтоупр. – Доброполье, 1957–1960.
1957, № 1 (27 марта) – 40 (31 дек.); 1958, № 1 (41)
(8 янв.) – 13, 17–51 (91) (25 дек.); 1959, № 1 (92) (1
янв.) – 52 (143) (28 дек.);
1960, № 1 (144) (11 янв.) – 20, 22–39, 41–51 (193) (26 дек.).
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5125. Слава шахтеру [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза
рабочих
угол.
пром-сти
и
упр.
шахты «МушкетовскаяВертикальная»
треста
«Буденновуголь». – Сталино, 1957–1960.
1957, № 1 (7 февр.) – 44 (31 дек.);
1958, № 1 (45) (10 янв.) – 45 (89) (31 дек.);
1959, № 1 (90) (7 янв.) – 49 (138) (23 дек.);
1960, № 1 (140) (14 янв.) – 48 (187) (31 дек.).
Дод.: 1957 Слава шахтеру : спец. вып. див. № 5126; 1960 Техническая страница
див. № 5428.
5126. Слава шахтеру [Текст] : спец. вып. : орган партбюро, шахткома профсоюза
рабочих угол. пром-сти и упр. шахты «Мушкетовская-Вертикальная» треста
«Буденновуголь». – Сталино, 1957.
1957, [б. N.] (21 серп.).
5127. Славянская ГРЭС [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и дирекции
Славян. ГРЭС. – Славянск, 1957–1960.
1957, № 1 (13 июня) – 24 (31 дек.);
1958, № 1 (25) (11 янв.) – 29, 31–36, 38–49 (73) (31 дек.);
1959, № 1 (74) (10 янв.) – 21, 23–31, 33–49, 51 (124) (31 дек.);
1960, № 1 (125) (11 янв.) – 8 (132) (29 февр.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3235.
5128. Славянский керамик [Текст] : орган парткома, ком. профсоюза и упр.
Славян. з-да керам. изделий и фарфоровых изоляторов. – Славянск, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 июня) – 10, 12–30 (30 дек.);
1960, № 1 (31) (8 янв.) – 52 (82) (31 дек.).
Дод.: 1959 Славянский керамик : спец. вып. див. № 5129; 1960 Литературная
страница див. № 3236; 1960 Техническая страница див. № 5429.
5129. Славянский керамик [Текст] : спец. вып. : орган парткома, ком. профсоюза
упр. Славян. з-да керам. изделий и фарфоровых изоляторов. – Славянск, 1959.
1959, [б. N.] (17 окт.).
5130. Слово гірника [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та упр. шахти № 6-6 біс
тресту «Кадіїввугілля». – Кадіївка, 1957–1960.
1957, № 1 (26 лют.) – 18, 42–45 (31 груд.);
1958, № 1 (46) (7 січ.) – 6, 8–36, 38–45, 47–52 (97) (30 груд.);
1959, № 1 (98) (6 січ.) – 43, 45–51 (148) (27 груд.);
1960, № 1 (149) (3 січ.) – 52 (197) (25 груд.).
5131. Слово Ильича [Текст] : орган партбюро, шахткома и шахтоупр. «Пролетар»
треста «Куйбышевуголь». – Сталино, 1957–1960.
1957, № 1 (9 февр.) – 45 (25 дек.);
1958, № 1 (46) (1 янв.) – 51 (98) (31 дек.);
1959, № 1 (101) (10 янв.) – 30, 32–52 (152) (31 дек.);
1960, № 1 (204) (7 янв.) – 50 (201) (31 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5430.
5132. Слово колгоспника [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Ілліча [Нижньодуван. р-ну Луган. обл.]. – Нижня Дуванка, 1957–1960.
1957, № 3 (9 квіт.) – 16 (26 листоп.);
1958, № 1 (18) (21 січ.) – 7, 11, 13 (29) (3 груд.);
1959, № 2 (31) (18 лют.) – 7, 9, 11 (40) (22 груд.);
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1960, № 1 (41) (19 січ.) – 9 (49) (2 листоп.).
5133. Слово колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Ілліча м.
Липовця Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Липовець, 1959, 1960.
1959, № 1 (50) (22 черв.) – 10, 12–21 (60) (15 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (61) (6 січ.) – 20 (80) (13 груд.).
5134. Слово колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Ілліча
Кам’янки Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Кам’янки, 1957–1959.
1957, № 1 (8 берез.) – 4, 6–9, 11–14, 16–23 (29 листоп.); 1958, № 1
(24) (1 січ.) – 16 (39) (17 груд.);
1959, № 1 (40) (19 січ.).
5135. Слово колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Більшовик» Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Оратів, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 серп.) – 4, 6–8 (7 груд.);
1960, № 2 (9) (29 лют.) – 13 (20) (26 груд.).
5136. Слово колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
17 партз’їзду с. П. Лисіївки Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Польова Лисіївка, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (28 квіт.) – 1959 № 10 (19) (24 лип.) орган парт. орг. і правління
колгоспу ім. 17 партз’їзду Турбів. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–11 (13 груд.);
1959, № 1 (11) (29 січ.) – 10, 7 (17) (22 груд.) (у нумерації є помилки).
Прим.: У вересні 1959 р. Турбівський район ліквідовано.
5137. Слово колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Дзержинського та сільради с. Дунаїв Перемишлян. р-ну Львів. обл. – Дунаїв, 1957,
1958, 1960.
Підзаг.: 1957 № 13 (20 груд.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» та сільради с. Дунаїв; 1958 № 5 (18) (12 лип.) – 8 (21) (20 верес.) орган
парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та сільради с. Дунаїв.
1957, № 13;
1958, № 5, 8;
1960, № 5 (34) (19 жовт.) – 7 (36) (8 груд.).
5138. Слово колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Червоної Армії та Старо-Михайлів. селищради Мар’їн. р-ну Сталін. обл. –
Старомихайлівка, 1957–1960.
1957, № 18 (9 жовт.) – 19, 22, 24, 25 (31 груд.);
1958, № 14 (39) (4 черв.) – 17, 19–22, 30–34 (59) (31 груд.);
1959, № 1 (60) (13 січ.) – 9, 11–17, 19–28 (87) (31 груд.);
1960, № 1 (88) (29 берез.) – 5 (92) (31 груд.).
5139. Слово колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» с. Бурти Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Бурти, 1957–1960.
1957, № 16 (16 серп.) – 21 (21 груд.);
1958, № 1 (22) (20 січ.) – 10, 12–15 (5 листоп.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (40) (5 січ.) – 3, 5, 6 (45) (20 квіт.);
1960, № 5 (58) (20 берез.) – 8, 10–13, 15, 16, 18 (71) (10 листоп.).
5140. Слово колгоспника [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Перемога» Павлоград. р-ну Дніпропетр. обл. – Варварівка, 1959, 1960.
1959, № 3 (71) (1 берез.) – 5, 7–13, 15–24 (92) (20 груд.);
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1960, № 1 (93) (10 січ.), 3–12, 14–30 (122) (26 груд.).
5141. Слово колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Перемога» Юр’їв. р-ну Дніпропетр. обл. – Юр’ївське, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 січ.) – 27 (15 жовт.) орган парторганізації та правління артілі
ім. Будьонного Юр’їв. р-ну Дніпропетр. обл.
1957, № 1–29, 31–34 (25 груд.);
1958, № 1 (35) (5 січ.) – 11, 13–16, 18–20, 22–24 (58) (25 серп.).
Прим.: У січні 1959 р. Юр’ївський район ліквідовано.
5142. Слово механізатора [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Першої Макарів.
МТС. – Макарів, 1957, 1958.
1957, № 1 (16 берез.) – 3, 5, 6 (7 листоп.);
1958, № 1 (8) (14 січ.) – 7 (14) (1 трав.).
5143. Слово механізатора [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Котельнян. МТС [Андрушів. р-ну Житомир. обл.]. – Котельня, 1957, 1958. –
Виходить двічі на міс.
1957, № 1 (12 трав.) – 10, 12–14 (28 листоп.);
1958, № 2 (15) (28 січ.) – 3 (16) (25 лют.).
5144. Слово механізатора [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Мирів.

МТС Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Мирівка, 1957.
1957, № 12 (21 серп.) – 17 (20 груд.).
5145. Слово механізатора [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Заболотців. МТС Львів. обл. – Заболотці, 1957.
1957, № 1 (25 квіт.), 3–6 (5 листоп.).
5146. Слово механізатора [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Новомосков. МТС. – Новомосковськ, 1957, 1958.
1957, № 1 (10 верес.) – 4, 6, 8 (22 листоп.);
1958, № 2 (14) (21 січ.), 3, 5–7,9 (21) (24 лип.).
5147. Слово механізатора [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
40-річчя Жовтня та Пашків. сільради Макарів. р-ну Київ. обл. – Пашківка, 1959, 1960.
1959, № 4 (36) (31 берез.) – 8, 10–20, 22, 23 (55) (23 груд.);
1960, № 1 (83) (12 січ.) – 24 (79) (21 груд.).
5148. Слово механізатора [Текст] : орган парторганізації та дирекції Савран. РТС
[Савран. р-ну] Одес. обл. – Саврань, 1958, 1959.
1958, № 2 (21 серп.) – 5, 7–9 (26 груд.);
1959, № 1 (10) (7 січ.) – 2, 4–6 (16) (25 берез.).
5149. Слово механізатора [Текст] : орган первин. парт. та профспілк. орг. Ужгород.

МТС. – Ужгород, 1957, 1958.
1957, № 1 (25 черв.) – 5 (14 жовт.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки);
1958, № 1 (18) (28 січ.) – 3 (19) (16 берез.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки).
5150. Слово правди [Текст] : орган Новоселиц. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Новоселиця, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1044) (1 січ.) – 1958 № 1 (1147) (1 січ.) газ. виходить двічі на
тиждень.
1956, № 1–86, 88–98, 100–104 (1146) (27 груд.);
1957, № 1 (1147) (1 січ.) – 105 (1251) (29 груд.);
1958, № 1–78, 80–152 (1403) (28 груд.);
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1959, № 1 (1404) (1 січ.) – 151 (1554) (29 груд.);
1960, № 1 (1555) (1 січ.) – 77 (1631) (30 черв.).
Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 3873.
Прим.: Паралельно газета виходить молдавською мовою див. № 2516.
5151. Слово правди [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Правда»

Іванків Бориспіл. р-ну Київ. обл. – Іванків, 1959, 1960.
1959, № 1 (8 серп.) – 5, 7–14 (22 груд.);
1960, № 1 (15) (5 січ.) – 8, 10–17 (31) (17 груд.).
5152. Слово строителя [Текст] : орган партбюро, постройкома и администрации
треста «Кадиевжилстрой». – Лисичанск, 1957, 1958.
1957, № 1 (16 февр.) – 5, 7–42 (31 дек.);
1958, № 1 (43) (4 янв.) – 6 (48) (8 февр.).
Дод.: 1957 Литературная страница див. № 3237.
Слово шахтера. – Лисичанск див. № 5153.
5153. Слово шахтера [Текст] : орган партбюро, шахткома и администрации шахты
им. Войкова треста «Лисичанскуголь». – Пролетарск, 1958–1960. – Выходит четыре
раза в мес.: по субботам.
Місце вид.: 1958 № 1 (8 марта) – 1959 № 48 (88) (31 дек.) Лисичанск.
1958, № 1 – 3, 5–37, 39, 40 (30 дек.);
1959, № 1 (10 янв.) – 48;
1960, № 11–48.
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3238; 1960 Техническая страница див.
5431.
Прим.: У 1965 р. місто Пролетарськ ввійшло до складу Лисичанська.
5154. Слово шахтера [Текст] : орган парткома, шахткома профсоюза и упр.
шахты им. Е. Т. Абакумова треста «Рутченковуголь». – Сталино, 1956–1960.
1956, № 1 (67) (4 янв.) – 20, 22–50, 55, 56 (117) (31 дек.); 1957, № 1 (118) (9
янв.) – 51 (171) (25 дек.); 1958, № 1 (172) (1 янв.), 2, 4–51 (222) (24 дек.); 1959,
№ 22 (244) (3 июня) – 51 (273) (31 дек.); 1960, № 1 (274) (7 янв.), 4–21, 25–100
(403) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1960 Техническая страница див. № 5432; 1960 Литературная страница
див. № 3239.
5155. Советская здравница [Текст] : листовка. – Евпатория, 1957.
1957, [б. N.] (22 окт.).
5156. Советская здравница [Текст] : орган Евпатор. горкома Коммунист. партии
Украины и горсовета депутатов трудящихся. – Евпатория, 1956–1959. – Газ. выходит
по средам, пятницам и воскресеньям.
1956, № 1 (5688) (1 янв.) – 7, 9–11, 13, 14, 17–23, 25–32, 34, 35, 37–45, 47, 49–51,
53–55, 57–59, 63–70, 73–82, 85–156 (5843) (29 дек.);
1957, № 1 (5844) (1 янв.) – 156 (5999) (29 дек.);
1958, № 1 (6000) (1 янв.) – 156 (6155) (30 дек.);
1959, № 1 (6156) (1 янв.) – 28, 30–156 (6311) (30 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3240; 1957 Советская здравница :
листовка див. № 5155; 1958 Комсомольская страница див. № 2294.
Прим.: У 1956 р на № 156 від 30 грудня видання припинено.
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5157. Советская правда [Текст] : орган Тузлов. райкома КП Украины и район.
Совета депутатов трудящихся Одес. обл. – Тузлы, 1956–1959.
1956, № 1 (931) (1 янв.) – 103 (1034) (27 дек.);
1957, № 1 (1035) (1 янв.) – 104 (1137) (25 дек.);
1958, № 1 (1138) (1 янв.) – 101, 103, 104 (1241) (28 дек.);
1959, № 1 (1242) (1 янв.) – 7 (1248) (22 янв.).
Прим.: У 1959 р. на № 7 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5158. Советский автомобилист [Текст] : орган парткома, рабочкома и упр.
Криворож. автотреста. – Кривой Рог, 1960.
1960, № 12 (2 сент.) – 40, 42–44 (30 дек.).
Советский горняк. – Ингулец див. № 396.
5159. Советский горняк [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 8-а им. Сталина. – Горловка, 1956–1960.
1956, № 1 (618) (4 янв.) – 9, 11, 13–22, 24–51 (668) (26 дек.);
1957, № 1 (669) (9 янв.) – 51 (719) (25 дек.);
1958, № 1 (720) (1 янв.) – 53 (773) (31 дек.);
1959, № 1 (774) (7 янв.) – 52 (825) (29 дек.);
1960, № 1 (826) (5 янв.) – 49 (873) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1957, 1959 Литературная страница див. № 3241.
5160. Советский горняк [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахты «Замковская» № 2 треста «Кадиевуголь». – Кадиевка, 1958–1960.

Підзаг.: 1958 № 1 (14 янв.) – 1960 № 40 (143) (21 окт.) орган партийн., профсоюз.
орг. и упр. шахты «Замковская» № 2 «Станиславская» треста «Кадиевуголь».
1958, № 1–19, 21–34, 36–47, 49–51 (31 дек.);
1959, № 1 (52) (6 янв.) – 52 (103) (30 дек.);
1960, № 1 (104) (9 янв.) – 25, 27–32, 34–49 (152) (30 дек.).
5161. Советский горняк [Текст] : орган парткома, рудкома профсоюза рабочих
черной металлургии и рудоупр. им. Дзержинского. – Кривой Рог, 1956.
1956, № 2 (155) (14 янв.) – 15 (14 апр.).
Прим.: Газета виходить українською мовою див. № 5003.
5162. Советский животновод [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. племзавода
«Большевик» Авдеев. р-на Сталин. обл. – Авдеевка, 1958–1960.
1958, № 1 (30 авг.) – 5, 13 (30 дек.);
1959, № 11 (24) (20 апр.), 29–36 (49) (20 дек.);
1960, № 1 (50) (1 янв.) – 2, 4–23 (72) (29 нояб.) (у нумерації є помилки).
5163. Советский металлург [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и
дирекции Ново-Москов. металлург. з-да. – Новомосковск, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (171) (5 янв.) – 34 (204) (23 авг.) Стахановец металлургии.
1956, № 1–15, 17–38, 40–52 (222) (30 дек.);
1957, № 1 (223) (3 янв.) – 4, 6–8, 10–26, 28–30, 32–52 (274) (24 дек.);
1958, № 1 (275) (1 янв.) – 6, 8–27, 29–52 (326) (31 дек.);
1959, № 1 (327) (8 янв.), 3–5, 7–40, 43–46, 48–50, 52 (378) (31 дек.);
1960, № 1 (379) (8 янв.), 3, 5, 6, 8, 9, 11–47, 50–57, 63–82, 84–100. 102–104 (482)
(31 дек.).
5164. Советский строитель [Текст] : орган партбюро, постройкома профсоюза
администрации Горнопроходчес. упр. № 9. – Горловка, 1957–1959.
1957, № 1 (3 июля) – 26 (25 дек.);
652

1958, № 1 (27) (1 янв.) – 53 (79) (31 дек.);
1959, № 1 (80) (7 янв.) – 5, 7–22, 24–52 (132) (30 дек.).
5165. Советский строитель [Текст] : орган парткома, объединен. постройкома и
упр. строит. треста № 17. – Днепропетровск, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (494) (1 янв.) – 4 (497) (31 янв.) орган парткома, объединен.
постройкома и упр. строит.-монтаж. треста № 5.
1956, № 1–50 (543) (27 дек.);
1957, № 1 (544) (1 янв.) – 52 (615) (31 дек.);
1958, № 1 (616) (7 янв.) – 18, 20–32, 35–51–52 (666–667) (31 дек.);
1959, № 1 (668) (13 янв.) – 21, 23–52 (718) (31 дек.);
1960, № 1 (719) (12 янв.) – 44, 46–82 (801) (31 дек.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Литературная страница див. № 3242; 1959, 1960
Техническая страница див. № 5433.
5166. Советский студент [Текст] : орган партийн. ком., дирекции, ком. ЛКСМУ,
профкомов и мест. ком. Донец. Ордена Трудового Красного Знамени политехн. ин-та.
– Сталино, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (185) (1 янв.) – 1958 № 25 (272) (1 окт.) орган парткома,
дирекции ком. ЛКСМУ, профкомов и мест. ком. Донец. Ордена Трудового Красного
Знамени индустр. ин-та им. Н. С. Хрущова; 1958 № 26 (273) (11 окт.) – 1960 № 17
(337) (22 апр.) орган партийн. ком., дирекции, ком. ЛКСМУ, профкомов и мест. ком.
Донец. Ордена Трудового Красного Знамени индустр. ин-та.
1956, № 1–13, 15–29 (213) (22 дек.);
1957, № 1 (211) (1 янв.) – 3, 5–26, 29–34 (247) (21 дек.) (у вал. нумерації є помилка);
1958, № 1 (248) (1 янв.) – 6, 8–14, 16–35 (282) (20 дек.);
1959, № 1 (283) (1 янв.) – 17, 20–32, 34–39 (320) (19 дек.);
1960, № 1 (321) (1 янв.) – 18, 20, 21, 23–26, 28–32, 34–44 (364) (31 дек.).
Дод.: 1956–1959 Литературная страница див. № 3243; 1956 Техническая страница
див. № 5434.
5167. Советский шахтер [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты
9 «Капитальная». – Сталино, 1956–1960.
1956, № 1 (67) (6 янв.) – 49 (115) (31 дек.);
1957, № 1 (116) (11 янв.) – 17, 19–45, 47 (162) (30 дек.); 1958,
№ 2 (164) (10 янв.) – 36, 38, 39, 41–51 (213) (30 дек.); 1959, №
1 (214) (9 янв.), 3–51 (264) (25 дек.); 1960, № 1 (265) (1 янв.) –
50 (314) (30 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5435.
5168. Советское Закарпатье [Текст] : орган Закарпат. обкома Коммунист. партии
Украины и облсовета депутатов трудящихся. – Ужгород, 1956–1959.
1956, № 1 (3259) (1 янв.) – 305 (3563) (30 дек.);
1957, № 1 (3564) (1 янв.) – 306 (3869) (31 дек.);
1958, № 1 (3870) (1 янв.) – 306 (4175) (31 дек.);
1959, № 1 (4176) (1 янв.) – 307 (4482) (31 дек.);
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3244.
5169. Советское знамя [Текст] : листовка : орган Сарат. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Сарата, 1956.
1956, [б. N.] (15 июля).
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5170. Советское знамя [Текст] : орган Сарат. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Сарата, 1956–1960. – Газ.
выходит трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (1078) (1 янв.) – 1957 № 104 (1285) (25 дек.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–52, 54–59, 61–72, 74–93, 95–104 (1181) (27 дек.);
1957, № 1 (1182) (1 янв.) – 48, 50–69, 71–83, 85–104;
1958, № 1 (1286) (1 янв.) – 156 (1441) (30 дек.);
1959, № 1 (1442) (1 янв.) – 68, 71–104, 107–153 (1594) (29 дек.);
1960, № 1 (1595) (1 янв.) – 154 (1748) (29 дек.).
Дод.: 1956 Советское знамя : листовка див. № 5169; 1957 Советское знамя : спец.
вып. див. № 5171; 1959 Литературная страница див. № 3245.
5171. Советское знамя [Текст] : спец. вып. : орган Сарат. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Сарата, 1957.
1957, [б. N.] (1 июля).
5172. Советское Приднестровье [Текст] : орган Старокозац. райкома КП Украины
райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Старокозачье, 1956, 1958–1960.
1956, № 1 (1055) (1 янв.), 2, 4–9, 11–20, 22–72 (1126) (6 сент.); 1958, № 2 (1264)
(4 янв.) – 17, 20–27, 29–43, 45–50, 92–113 (1394) (24 дек.); 1959, № 54 (1449) (8
мая) – 64, 71, 72, 74, 76–79, 83–153 (1547) (29 дек.); 1960, № 1 (1548) (1 янв.) –
155 (1702) (31 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3246.
5173. Совхозная жизнь [Текст] : орган партийн., профсоюз., комсомол. орг. и
администрации совхоза «Приволье» Троиц. р-на Луган. обл. – Приволье, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 3 (3) (15 февр.) – 17 (17) (22 сент.) орган партийн., профсоюз.,
комсомол. орг. и администрации совхоза «Приволье» Лозно-Александров. р-на Луган.
обл.
1959, № 3, 6, 7, 11–15, 17;
1960, № 1 (23) (15 янв.) – 6, 8–13, 15–17 (38) (15 дек.).
Прим.: У вересні 1959 р. Лозно-Олександрівський район ліквідовано.
5174. Совхозная правда [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции
совхоза «Надежда республики» Ногайс. р-на Запорож. обл. – [Ногайск], 1958–1960.
1958, № 1 (13 лют.) – 11, 13, 15–19 (19 груд.);
1959, № 1 (20) (16 янв.) – 6, 8, 8а, 10–12, 14, 15 (34) (25 дек.);
1960, № 1 (35) (12 янв.) – 23 (57) (10 дек.).
5175. Совхозное производство [Текст] : орган партийн., профсоюз., и комсомол.
орг. совхоза «Тополи» Троиц. р-на Луган. обл. – Тополи, 1959, 1960.
1959, № 2 (10) (5 апр.), 6 (14) (30 сент.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (23) (20 янв.) – 4, 6–12, 14–19 (39) (13 нояб.).
5176. Совхозный путь [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и дирекции
совхоза «Лысогорский» Верхнехортиц. р-на Запорож. обл. – Верхняя Хортица, 1957–
1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 сент.) – 5 (7 нояб.) орган партийн., профсоюз. орг. и
дирекции совхоза им. Ворошилова Верхнехортиц. р-на Запорож. обл.
1957, № 1–5;
1958, № 1 (7) (1 янв.) – 14, 16–19, 21–26 (32) (31 дек.);
1959, № 1 (33) (7 янв.), 3–6, 8–34 (65) (31 дек.);
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1960, № 1 (66) (6 янв.) – 35 (96) (31 дек.).
Сода стране. – Лисичанск див. № 1194.
5177. Соколівський колгоспник [Текст] : орган первин. парт. орг., правління
колгоспу ім. Леніна с. Соколівки Крижопіл. р-ну Вінниц. обл. УРСР. – Соколівка,
1957–1960.
1957, № 1 (24 верес.), 3, 4, 6 (13 груд.);
1958, № 1 (7) (6 січ.) – 12, 14–17 (22) (17 груд.);
1959, № 1 (23) (8 січ.) – 14, 16, 18 (39) (9 груд.);
1960, № 1 (40) (30 січ.) – 12 (51) (10 листоп.).
5178. Сопілка : літературна сторінка [Текст]. – Березна, 1957–1960.
1957, [1] (14 берез.) – 10 (22 груд.);
1958, [б. N.] (9 лют.) – [б. N.] (7 груд.) [8 вип.];
1959, № 1 (19) (14 січ.) – 10 (29) (26 груд.);
1960, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [9 вип.].
5179. 40 лет Октября [Текст] : орган парторганизации и правления колхоза
«Россия» Березов. р-на Одес. обл. – Демидово, 1957–1959.
Назва: 1957 № 1 (9 мая) Знамя Октября. – Підзаг.: 1957 № 2 (22 мая) – 1958 № 4
(10 июня) орган парторганизации и правления колхоза «Россия» Жовтн. р-на
Одес. обл.
1957, № 1–9, 12 (7 нояб.); 1958,
№ 1 (13) (11 марта) – 4;
1959, № 1 (17) (20 мая) – 2 (18) (4 июня).
Прим.: У січні 1959 р. Жовтнівський район ліквідовано.
5180. Софіївський механізатор [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Софіїв. МТС Софіїв. р-ну Дніпропетр. обл. – Софіївка, 1957.
1957, № 6 (17 груд.).
5181. Социалистическая победа [Текст] : орган Старо-Бешев. райкома КП
Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Старо-Бешево, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (3929) (1 янв.) – 127 (4055) (30 дек.);
1957, № 1 (4057) (1 янв.) – 139, 141–153 (4199) (29 дек.);
1958, № 1 (4200) (1 янв.) – 105, 107–154 (4353) (28 дек.);
1959, № 1 (4354) (1 янв.) – 66, 70–152 (4502) (29 дек.);
1960, № 1 (4503) (1 янв.) – 77 (4580) (30 июня).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Литературная страница див. № 3247.
5182. Социалистическая Родина [Текст] : орган Краснодон. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Краснодон, 1956–
1960. – Газ. выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Підзаг.: 1956 № 17 (4804) (8 февр.) – 1958 № 30 (5128) (9 марта) орган Краснодон.
райкома Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся
Ворошиловград. обл.
1956, № 17 (4804) (8 февр.), 99, 127 (4914) (21 окт.);
1957, № 1 (4944) (1 янв.) – 16, 19–47, 49–73, 75–104, 106–155 (5098) (29 дек.);
1958, № 1 (5098) (1 янв.) – 52, 55–59, 61–64, 66–75, 77–156; 1959, № 1 (5255) (1
янв.) – 68, 70–154 (5408) (30 дек.); 1960, № 1 (5409) (1 янв.) – 44, 46–156 (5564)
(31 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3248.
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5183. Социалистическая Родина [Текст] : орган Харцыз. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Харцызск, 1956–
1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (3086) (1 янв.) – 155 (3240) (30 дек.);
1957, № 1 (3241) (1 янв.) – 3, 5–43, 45–119 (3359) (6 окт.);
1958, № 1 (3394) (1 янв.) – 92, 94–153 (3546) (28 дек.);
1959, № 1 (3547) (1 янв.) – 69, 71–85, 87–154 (3700) (29 дек.);
1960, № 1 (3701) (1 янв.) – 154 (3854) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3249.
5184. Социалистический Донбасс [Текст] : орган Сталин. обкома и горкома
Коммунист. партии Украины и облсовета депутатов трудящихся. – Сталино, 1956–
1960.
1956, № 1 (5853) (1 янв.) – 305 (6157) (30 дек.);
1957, № 1 (6158) (1 янв.) – 306 (6463) (31 дек.);
1958, № 1 (6464) (1 янв.) – 305 (6767) (31 дек.);
1959, № 1 (6768) (1 янв.) – 63, 65–307 (7074) (31 дек.);
1960, № 1 (7075) (1 янв.) – 308 (10010) (31 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3250.
Социалистический труд. – Буденовка див. № 5185.
5185. Социалистический труд [Текст] : орган Новоазов. РК КП Украины и
райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл. – Новоазовское, 1956–1960. – Газ.
выходит трижды в неделю.
Назва :1956 № 1 (2712) (1 янв.) – 67 (2768) (19 авг.) Сталинец. – Підзаг.: 1956 № 1
– 1957 № 104 (2907) (25 дек.) орган Буденов. РК КП Украины и райсовета депутатов
трудящихся Сталин. обл. – Місце вид.: 1956 № 1 – 1957 № 104 Буденовка.
1956, № 1–49, 51–67–74, 76–96, 98–103 (2804) (27 дек.);
1957, № 1 (2804) (1 янв.) – 41, 43–83, 85–98, 100–104;
1959, № 1 (3013) (1 янв.) – 8, 10–17, 19–21, 23, 25–35, 37, 38, 45, 53–63, 65–101, 103–

106, 108–152 (3164) (29 дек.);
1960, № 1 (3165) (1 янв.) – 142, 144–155 (3317) (31 дек.).
Дод.: 1959, 1960 Литературная страница див. № 3251.
Прим.: У газеті за 1956 рік помилка в нумерації при перейменуванні.
5186. Социалистический труд [Текст] : орган партийн. ком., рудкома профсоюза
и упр. Еленовскими рудниками. – Докучаевск, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (1504) (5 янв.) – 28 (1531) (26 июля) За стахановские темпы.
1956, № 1–28;
1957, № 40 (1593) (3 окт.) – 48, 50–52 (1605) (25 дек.);
1958, № 1 (1606) (1 янв.) – 16 (1621) (17 апр.);
1959, № 24 (1681) (11 июня), 36, 39–44, 46–52 (1709) (25 дек.).
5187. Социалистическо знаме [Текст] : листівка : орган на Тарутинския райком на
КП на Украйна и районния Съвет на депутати на трудещите се, Одеска обл. –
Тарутино, 1956, 1957. – Мова вид.: болгар.
1956, [б. N.] (17 апр.);
1957, [б. N.] (5 февр.).
5188. Социалистическо знаме [Текст] : орган на Тарутинския райком на КП на
Украйна и районния Съвет на депутати на трудещите се, Одеска обл. – Тарутино,
1956, 1957, 1959. – Мова вид.: болгар.
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1956, № 13 (1029) (12 февр.) – 47, 49–104 (1120) (27 дек.);
1957, № 1 (1121) (1 янв.), 2, 4–51, 61–84, 87–96, 99–101, 105–112, 115–120, 130–132,
134–146, 148–153 (1376) (28 дек.);
1959, № 1 (1377) (1 янв.) – 6, 10, 13, 17–19,112, 113, 115–124, 128–134, 136–143, 147,

148 (1524) (15 дек.).
Дод.: 1956, 1957 Социалистическо знаме : листівка див. № 5187.
Прим.: Паралельно газета виходить російською мовою див. № 5192.
5189. Социалистическое животноводство [Текст] : орган парторганизации,
рабкома и дирекции совхоза «Бердянский» Бердян. р-на Запорож. обл. – Бердянск,
1958–1960.
1958, № 1 (24 лип.), 3–5 (25 верес.);
1959, № 2 (13) (6 февр.), 15–19 (30) (8 дек.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1–2 (31–32) (1 янв.) – 19 (49) (31 дек.).
5190. Социалистическое знамя [Текст] : листовка : орган Тарутин. райкома КП
Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Тарутино, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (18 дек.);
1960, [б. N.] (16 февр.).
5191. Социалистическое знамя [Текст] : листовка-бюл. : орган Тарутин. райкома
КП Украины и райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Тарутино, 1956.
1956, [б. N.] (22 янв.), [б. N.] (15 мая).
5192. Социалистическое знамя [Текст] : орган Тарутин. райкома КП Украины
райсовета депутатов трудящихся Одес. обл. – Тарутино, 1956–1960. – Газ. выходит
трижды в неделю.
Періодичн.: 1956 № 1 (1017) (1 янв.) – 1957 № 104 (1224) (28 дек.) газ. выходит
дважды в неделю.
1956, № 1–104 (1120) (27 дек.);
1957, № 1 (1121) (1 янв.), 2, 4–104;
1958, № 1 (1225) (1 янв.) – 67, 70–153 (1376) (28 дек.);
1959, № 1 (1377) (1 янв.) – 6, 9–19, 26, 38, 43, 52, 54, 61, 62, 66, 67, 70, 72–79, 81, 88,
89, 94–97, 101, 112–148, 150–154 (1530) (29 дек.);
1960, № 1 (1531) (1 янв.) – 154 (1684) (29 дек.).
Дод.: 1956 Социалистическое знамя : листовка-бюл. див. № 5191; 1959 Литературная
страница див. № 3252; 1959, 1960 Социалистическое знамя : листовка див. № 5190.

Прим.: Паралельно газета виходить болгарською мовою див. № 5188.
5193. Социалистическое наступление [Текст] : орган Старомлинов. райкома
Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Сталин. обл.–
Старомлиновка, 1956–1959.
1956, № 1 (3071) (1 янв.) – 104 (3174) (31 дек.); 1957, №
1 (3175) (3 янв.) – 104 (3278) (29 дек.); 1958, № 1 (3279)
(1 янв.) – 62, 64–114 (3392) (28 дек.); 1959, № 1 (3393) (1
янв.) – 111 (3503) (18 сент.).
Прим.: У 1959 р. на № 111видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5194. Социалистическое наступление [Текст] : орган Троиц. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Троицкое, 1956–
1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (3056) (1 янв.) – 1958 № 19 (3283) (6 марта) орган Покров. райкома
Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Ворошиловград.
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обл.; 1958 № 20 (3284) (9 марта) – 81 (3345) (28 сент.) орган Покров. райкома
Коммунист. партии Украины и райсовета депутатов трудящихся Луган. обл. – Місце
вид.: 1956 № 1 – 1958 № 81 Покровское.
1956, № 1–48, 50–95 (3151) (25 нояб.);
1957, № 1 (3161) (1 янв.) – 104 (3264) (29 дек.);
1958, № 1 (3265) (1 янв.) – 118 (3382) (28 дек.);
1959, № 1 (3383) (1 янв.) – 42, 44–143, 145–153 (3535) (30 дек.);
1960, № 2 (3537) (5 янв.) – 154 (3690) (29 дек.).
Прим.: У вересні 1958 р. Покровський та Троїцький райони об’єднано в один –
Троїцький.
Социалистическое наступление. – Покровское див. № 5194.
5195. Соціалістична Глобщина [Текст] : орган Глобин. райкому КПУ та райради
депутатів трудящих Полтав. обл. – Глобине, 1956–1960.
1956, № 1 (1137) (1 січ.) – 104 (1290) (27 груд.);
1957, № 1 (1291) (1 січ.) – 79, 81–104 (1394) (29 груд.);
1958, № 1 (1395) (1 січ.) – 152 (1546) (28 груд.);
1959, № 1 (1547) (1 січ.) – 152 (1698) (29 груд.);
1960, № 1 (1699) (1 січ.) – 129, 131–133, 135–154 (1852) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3874.
5196. Соціалістична Градижчина [Текст] : орган Градиз. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Градизьк, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2924) (1 січ.) – 1957 № 104 (3028) (27 груд.) Соціалістична
Градизьчина. – Періодичн.: 1956 № 1 – 104 (3137) (25 груд.) газ. виходить в четвер та
неділю.
1956, № 1–59, 61–104;
1957, № 1–71, 73–104;
1958, № 1 (3138) (1 січ.) – 76, 78–104 (3240) (28 груд.);
1959, № 1 (3241) (1 січ.) – 21, 23–104 (3244) (26 груд.);
1960, № 1 (3345) (1 січ.) – 136 (3480) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3875.
Соціалістична Градизьчина. – Градизьк див. № 5196.
Соціалістична Драбівщина. – Драбів див. № 4589.
Соціалістична перебудова. – Сокаль див. № 2744.
5197. Соціалістична перемога [Текст] : листівка : орган Дворічан. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Дворічна,
1959.
1959, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (13 квіт.) [5 вип.].
5198. Соціалістична перемога [Текст] : листівка : орган Куйбишев. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Куйбишеве,
1957, 1958.
1957, [б. N.] (22 лип.) – [б. N.] (23 серп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (27 черв.).
5199. Соціалістична перемога [Текст] : орган Арбузин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Арбузинка, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2911) (1 січ.) – 104 (3014) (27 груд.);
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1957, № 1 (3015) (1 січ.) – 105 (3119) (29 груд.);
1958, № 1 (3120) (1 січ.) – 79, 81–119 (3238) (28 груд.);
1959, № 1 (3239) (1 січ.) – 153 (3393) (29 груд.);
1960, № 1 (3393) (1 січ.), 3–39, 41–47, 49, 51–115, 117–153 (3545) (29 груд.).
Дод.: 1957 Блискавка див. № 30; 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3878.
5200. Соціалістична перемога [Текст] : орган Дворічан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Дворічна, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (3118) (1 січ.) – 1958 № 91 (3416) (13 листоп.) газ. виходить у
четвер і неділю.
1956, № 1–73, 75, 77–97, 99–104 (3221) (27 груд.);
1957, № 1 (3222) (1 січ.) – 103–104 (3324–3325) (25 груд.);
1958, № 1 (3326) (1 січ.) – 55, 57–109 (3434) (28 груд.);
1959, № 1 (3435) (1 січ.) – 152 (3586) (31 груд.);
1960, № 1 (3587) (1 січ.) – 154 (3740) (29 груд.).
Дод.: 1957 Назустріч 40-річчю Жовтня : спец. вип. див. № 4332; 1958 Блискавка :
спец. вип. газ. «Соціалістична перемога» див. № 33; 1959 Соціалістична перемога :
листівка див. № 5197
5201. Соціалістична перемога [Текст] : орган Куйбишев. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Куйбишеве, 1956–1960.
1956, № 1 (3226) (1 січ.) – 104 (3329) (27 груд.);
1957, № 1 (3330) (1 січ.) – 61, 63–105 (3434) (29 груд.);
1958, № 1 (3435) (1 січ.) – 114, 116–127, 130–153 (3587) (28 груд.);
1959, № 1 (3588) (1 січ.) – 152 (3739) (29 груд.);
1960, № 1 (3740) (1 січ.) – 154 (3893) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Соціалістична перемога : листівка див. № 5198; 1957, 1958
Соціалістична перемога : спец. вип. див. № 5204; 1958 Літературна сторінка див.
3879; 1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2402; 1960 Сторінка для
молоді див. № 5304.
5202. Соціалістична перемога [Текст] : орган Радомишл. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Радомишль, 1956–
1960. – Газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (3581) (1 січ.) – 68, 70–156 (3736) (30 груд.); 1957, № 1
(3737) (1 січ.) – 101, 103–154 (3890) (29 груд.); 1958, № 1 (3891) (1
січ.) – 101, 103–144, 146–155 (4045) (28 груд.); 1959, № 1 (4047) (1
січ.) – 116, 118–148, 150–155 (4201) (30 груд.); 1960, № 2 (4203) (5
січ.) – 13, 15–28, 30–156 (4357) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3880; 1960 Комсомольська сторінка
див. № 2360
5203. Соціалістична перемога [Текст] : орган Соснів. РК КП України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Соснове, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (918) (1 січ.) – 105 (1022) (27 груд.) Сталінський заклик.
1956, № 1–87, 89–105; 1957, № 1 (1023) (1 січ.) – 105 (1127) (29 груд.);
1958, № 1 (1128) (1 січ.) – 63, 65, 66, 68–102 (1229) (28 груд.);
1959, № 1 (1230) (1 січ.) – 19, 21–27, 29–48, 50–64, 66–76, 78–133 (1361) (29 груд.);
1960, № 1 (1363) (1 січ.) – 5, 7–39, 41–57, 59–154 (1516) (29 груд.).
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Дод.: 1959, 1960 Комсомольська сторінка див. № 2361; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3881.
5204. Соціалістична перемога [Текст] : спец. вип. : орган Куйбишев. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Куйбишеве,
1957.
1957, № 1 (черв.), 2 (лип.);
1958, № 1 (квіт.) – 4 (17 лип.).
5205. Соціалістична праця [Текст] : бюл. : орган Вільшан. ком. Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Вільшана, 1959.
1959, № 2 (6) (лют.) – 4, 8 (12) (жовт.).
5206. Соціалістична праця [Текст] : орган Вільшан. ком. Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Вільшана, 1956–1959. – Виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (2252) (1 січ.) – 48, 50–135 (2386) (28 груд.);
1957, № 1 (2387) (1 січ.) – 15, 17–142, 144–153 (2539) (29 груд.);
1958, № 1 (2540) (1 січ.) – 99, 101–152 (2691) (28 груд.);
1959, № 1 (2692) (1 січ.) – 135 (2826) (15 листоп.).
Дод.: 1957 Комсомольська сторінка див. № 2362; 1957, 1959 Літературна сторінка
див. № 3882; 1959 Соціалістична праця : бюл. див. № 5205.
Прим.: У 1959 р. на № 135 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5207. Соціалістична праця [Текст] : орган Джулин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Джулинка, 1956–1959.
1956, № 1 (2399) (1 січ.) – 103 (2501) (27 груд.);
1957, № 1 (2502) (1 січ.) – 82, 84–103 (2604) (29 груд.);
1958, № 1 (2605) (1 січ.) – 152 (2726) (28 груд.);
1959, № 1 (2727) (1 січ.) – 106, 108, 109 (2835) (13 верес.).
Прим.: У 1959 р. на № 109 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5208. Соціалістична праця [Текст] : орган Котелев. райкому Комуніст. партії
України та район. Ради депутатів трудящих Полтав. обл. – Котельва, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1993) (1 січ.) – 60 (1452) (26 лип.) За сталінський урожай. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (1600) (29 груд.) виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1496) (27 груд.);
1957, № 1 (1497) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (1601) (1 січ.) – 152 (1752) (28 груд.);
1959, № 1 (1753) (1 січ.) – 153 (1905) (29 груд.);
1960, № 1 (1907) (1 січ.) – 3, 5–125, 127–154 (2060) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3883.
5209. Соціалістична праця [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Ілліча Шишац. сільради Гоголів. р-ну. – Шишаки, 1957–1960.
1957, № 1 (31 берез.) – 13, 16–19 (25 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 7, 9–13 (32) (7 листоп.);
1959, № 1 (33) (1 січ.) – 10 (42) (24 груд.);
1960, № 1 (43) (1 січ.) – 18 (59) (11 груд.).
5210. Соціалістична праця [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Кірова Заліщиц. р-ну. – [Новосілка], 1959, 1960.
1959, № 9 (12) (12 черв.) – 15, 17–19–20 (23) (31 груд.);
660

1960, № 1–2 (25) (15 берез.).
5211. Соціалістична праця [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Чапаєва [Валків. р-ну Харків. обл.]. – [Минківка], 1958, 1959. – Газ. виходить тричі на
міс.
1958, № 1 (1 лип.) – 3, 5–14 (19 груд.);
1959, № 1 (9 січ.) – 21, 23, 25, 26 (38) (17 груд.) (у нумерації є помилки).
5212. Соціалістична праця [Текст] : орган парт. орг. і робіткому та дирекції
Валків. МТС. – Валки, 1957, 1958. – Газ. виходить тричі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (2 лип.) – 2 (16 лип.) орган парт., профспілк. та комсомол. орг.
Валків. МТС.
1957, № 1–11, 13–17 (23 груд.);
1958, № 1 (18) (10 січ.) – 3, 5–15 (32) (4 черв.).
5213. Соціалістична праця [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. зернорадгоспу
«Баштанський». – Баштанка, 1957 – 1960.
1957, № 1 (26 трав.) – 4, 6–8 (31 груд.);
1958, № 2 (10) (31 січ.) – 6 (14) (2 лип.) (у нумерації є значні помилки);
1959, № 1 (6) (30 січ.) – 2, 4 (14) (28 трав.) (у нумерації є значні помилки);
1960, № 1 (17) (20 січ.) – 5 (20) (6 листоп.).
5214. Соціалістична праця [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. і упр. шахт
2 і 19, тресту «Ленінвугілля». – Врубівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (28 берез.) – 1958 № 28 (68) (10 лип.) орган парт., профспілк.
орг. і правління шахт ім. Ворошилова і № 19.
1957, № 4, 19, 24, 32, 36–39 (12 груд.);
1958, № 1 (41) (1 січ.) – 13, 15–32, 34–36, 39–43, 45–48 (88) (29 листоп.);
1959, № 1 (90) (1 січ.) – 51 (140) (30 груд.);
1960, № 1 (141) (7 січ.) – 35, 38–49 (189) (24 груд.).
5215. Соціалістична праця [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Василів. селищради. – Васильківка, 1957, 1958.
1957, № 1 (15 берез.) – 5, 7, 8 (20 серп.);
1958, № 1 (10) (21 лют.) – 9, 11–19 (27) (12 лист.).
Прим.: Див. № 5216.
5216. Соціалістична праця [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. Леніна Васильків. селищради. – Васильків, 1957–1960.
1957, № 1 (15 берез.) – 5, 7, 8 (20 серп.);
1958, № 1 (10) (21 лют.) – 9, 11–19 (27) (12 листоп.);
1959, № 1 (28) (7 січ.) – 11, 14 (41) (30 верес.);
1960, № 1 (43) (6 берез.) – 9 (51) (30 листоп.).
5217. Соціалістична праця [Текст] : орган Рахів. райкому Комуніст. партії України

райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Рахів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (957) (1 січ.) – 35, 37–57, 59–117, 119–127 (1083) (30 груд.);
1957, № 1 (1084) (1 січ.) – 154 (1237) (29 груд.); 1958, № 1 (1238) (1 січ.)
– 154 (1391) (28 груд.); 1959, № 1 (1392) (1 січ.) – 153 (1544) (29 груд.);
1960, № 1 (1545) (1 січ.) – 77 (1621) (30 черв.).
Дод.: 1957, 1959 Літературна сторінка див. № 3884.
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5218. Соціалістична Срібнянщина [Текст] : орган Срібнян. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Срібне, 1956–1959.
1956, № 1 (1179) (1 січ.) – 104 (1283) (27 груд.);
1957, № 1 (1284) (1 січ.) – 8, 11–102, 104 (1390) (29 груд.);
1958, № 1 (1391) (1 січ.) – 155 (1545) (28 груд.);
1959, № 1 (1546) (1 січ.) – 109 (1653) (13 верес.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3885.
Прим.: У 1959 р. на № 109 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5219. Соціалістична Харківщина [Текст] : орган Харків. обкому і міськкому
Комуніст. партії України, облради і міськради депутатів трудящих. – Харків, 1956–
1960.
1956, № 1 (9206) (1 січ.) – 258 (9463) (30 груд.);
1957, № 1 (9464) (1 січ.) – 257 (9719) (31 груд.);
1958, № 1 (9720) (1 січ.) – 256 (9975) (31 груд.);
1959, № 1 (9976) (1 січ.) – 254 (10229) (30 груд.);
1960, № 1 (10230) (1 січ.) – 257 (10485) (31 груд.).
Дод.: 1956, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3886.
5220. Соціалістична Хорольщина [Текст] : орган Хорол. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Хорол, 1956–1960.
1956, № 1 (3845) (1 січ.) – 136, 138–156 (3991) (30 груд.);
1957, № 1 (3992) (1 січ.) – 153 (4144) (29 груд.);
1958, № 1 (4145) (1 січ.) – 22, 27–96, 100–151, 153, 154 (4298) (28 груд.);
1959, № 1 (4299) (1 січ.) – 153 (4451) (29 груд.);
1960, № 1 (4452) (1 січ.) – 136, 138 (4605) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3887.
5221. Соціалістичне життя [Текст] : дод. : орган Понорниц. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Понорниця, 1957.
1957, [б. N.] (13 груд.).
5222. Соціалістичне життя [Текст] : листівка : орган Ізюм. міськкому Комуніст.
партії України і міськради та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Ізюм, 1957.
1957, [б. N.] [б. д.] – [б. N.] (27 квіт.) [3 вип.].
5223. Соціалістичне життя [Текст] : орган Ізюм. міськкому Комуніст. партії
України і міськради та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Ізюм, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (4994) (1 січ.) – 22, 24–154 (5147) (30 груд.);
1957, № 1 (5148) (1 січ.) – 153 (5300) (29 груд.);
1958, № 1 (5301) (1 січ.) – 29, 31–112, 114–154 (5554) (31 груд.);
1959, № 1 (5555) (1 січ.) – 12, 14–89, 91–133, 137, 140–142, 144–153 (5707) (29 груд.);

1960, № 1 (5708) (1 січ.) – 87, 89–153 (5860) (29 груд.).
Дод.: 1957 Соціалістичне життя : листівка див. № 5222; 1958, 1960 Літературна
сторінка див. № 3888; 1959 Соціалістичне життя : спец. вип. див. № 5228.
5224. Соціалістичне життя [Текст] : орган Лебедин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Сум. обл. – Лебедин, 1956–1959.
1956, № 1 (1397) (1 січ.) – 57, 59–120, 122–156 (1552) (30 груд.);
1957, № 1 (1553) (1 січ.) – 12, 14–131, 133–156 (1708) (29 груд.);
1958, № 1 (1709) (1 січ.) – 59, 61–93, 95–156 (1864) (31 груд.);
1959, № 1 (1865) (1 січ.) – 156 (2020) (30 груд.).
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Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3889.
5225. Соціалістичне життя [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Жовтень» та сільради с. Оленівки [Борзнян. р-ну Чернігів. обл.]. – Оленівка, 1958–
1960.
1958, № 1 (8 берез.), 4, 7–9 (27) (2 жовт.) (з № 1 по № 4 відсутня вал. нумерація);
1959, № 1 (29) (1 січ.), 8–11 (39) (7 листоп.);
1960, № 1 (40) (1 січ.) – 7 (46) (28 верес.).
5226. Соціалістичне життя [Текст] : орган Понорниц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Понорниця, 1956–1960.
1956, № 1 (1196) (1 січ.) – 104 (1299) (30 груд.);
1957, № 1 (1300) (1 січ.) – 103 (1402) (25 груд.);
1958, № 1 (1404) (1 січ.) – 104 (1507) (28 груд.);
1959, № 1 (1508) (1 січ.) – 51, 53–89, 91–137 (1644) (29 груд.);
1960, № 1 (1645) (1 січ.) – 155 (1799) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3890; 1959 Соціалістичне
життя : дод. див. № 5221.
5227. Соціалістичне життя [Текст] : орган Сватів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Луган. обл. – Сватове, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (2029) (1 січ.) – 1958 № 29 (2354) (7 берез.) орган Сватів.
райкому Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.
1956, № 1–13, 15–78, 80–105, 107–143 (2171) (30 груд.);
1957, № 1 (2172) (1 січ.) – 154 (2325) (29 груд.);
1958, № 1 (2326) (1 січ.) – 154 (2479) (30 груд.);
1959, № 1 (2480) (1 січ.) – 153 (2632) (29 груд.);
1960, № 1 (2633) (1 січ.) – 155 (2787) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3891.
5228. Соціалістичне життя [Текст] : спец. вип. : орган Ізюм. міськкому Комуніст.
партії України і міськради та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Ізюм, 1959.
1959, № 1 (21 листоп.).
5229. Соціалістичне поле [Текст] : орган Томаків. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Томаківка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (1214) (1 січ.) – 104 (1317) (27 груд.);
1957, № 1 (1318) (1 січ.) – 104 (1421) (29 груд.);
1958, № 1 (1422) (1 січ.) – 154 (1575) (28 груд.);
1959, № 1 (1576) (1 січ.) – 152 (1727) (29 груд.);
1960, № 1 (1728) (1 січ.) – 59, 61–155 (1882) (31 груд.).
5230. Соціалістичне село [Текст] : блискавка : орган Ружин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Ружин, 1956–1958.
1956, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (28 лип.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (18 жовт.) [8 вип.];
1958, [б. N.] (10 лип.) – [б. N.] (29 жовт.) [6 вип.].
5231. Соціалістичне село [Текст] : [листівка] : орган Кишеньків. райкому Комуніст.

партії України і райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Кишеньки, 1957.
1957, [б. N.] (2 лют.), 3 (берез.).
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5232 Соціалістичне село [Текст] : орган Білобожниц. РК КП України та райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Білобожниця, 1956–1959.
1956, № 1 (993) (1 січ.) – 37, 39–50, 52–104 (1096) (27 груд.);
1957, № 1 (1097) (1 січ.) – 104 (1200) (25 груд.);
1958, № 1 (1201) (1 січ.) – 91, 94–104 (1304) (28 груд.);
1959, № 1 (1305) (1 січ.) – 26 (1330) (22 берез.).
Прим.: У 1959 р. на № 26 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5233. Соціалістичне село [Текст] : орган Володар. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Київ. обл. – Володарка, 1956–1960.
1956, № 1 (2950) (1 січ.) – 104 (3053) (27 груд.);
1957, № 1 (3054) (1 січ.) – 102 (4055) (29 груд.);
1958, № 1 (4056) (1 січ.) – 118 (4173) (28 груд.);
1959, № 1 (4174) (1 січ.) – 53, 55–69, 71–151 (4324) (26 груд.);
1960, № 1 (4326) (1 січ.) – 154 (4479) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3892.
5234. Соціалістичне село [Текст] : орган Ізяслав. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Ізяслав, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (3653) (1 січ.) – 1957 № 105 (3861) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (3756) (27 груд.);
1957, № 1 (3757) (1 січ.) – 57, 59–105;
1958, № 1 (3862) (1 січ.) – 154 (4015) (31 груд.);
1959, № 1 (4016) (1 січ.) – 152 (4166) (29 груд.);
1960, № 1 (4167) (1 січ.) – 155 (4322) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3893.
5235. Соціалістичне село [Текст] : орган Кишеньків. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Кишеньки, 1956–1960.
1956, № 1 (2753) (1 січ.) – 104 (2856) (27 груд.);
1957, № 1 (2857) (1 січ.) – 104 (2960) (29 груд.);
1958, № 1 (2961) (1 січ.) – 104 (3064) (28 груд.);
1959, № 1 (3065) (1 січ.) – 104 (3168) (26 груд.);
1960, № 1 (3169) (1 січ.) – 34, 36–137 (3305) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3894; 1957 Соціалістичне село :
[листівка] див. № 5231.
5236. Соціалістичне село [Текст] : орган Малодівиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Мала Дівиця, 1956–1960.
1956, № 1 (2550) (1 січ.) – 26, 28–51, 53–104 (2854) (27 груд.);
1957, № 1 (2655) (1 січ.) – 64, 67–104 (2764) (29 груд.);
1958, № 1 (2765) (1 січ.) – 43, 45–77, 79–120 (2883) (28 груд.);
1959, № 1 (2884) (1 січ.) – 155 (3038) (29 груд.);
1960, № 1 (3039) (1 січ.) – 73, 75–155 (3193) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3895.
5237. Соціалістичне село [Текст] : орган Ольгопіл. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Ольгопіль, 1956, 1957.
1956, № 1 (1216) (1 січ.) – 104 (1319) (27 груд.);
1957, № 1 (1320) (1 січ.) – 53, 55–97 (1416) (28 листоп.).
664

Прим.: У 1957 р. на № 97 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5238. Соціалістичне село [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Прогрес» та сільради с. Серединки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Серединка, 1958–
1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (25 черв.) – 1959 № 8 (30 черв.) орган парторганізації, правління
колгоспу «Прогрес» та сільради с. Серединки Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–6, 8–10 (17 груд.);
1959, № 1 (14 січ.) – 8, 6, 7, 9, 10 (14) (19 груд.) (у нумерації є значні помилки);
1960, № 2 (16) (26 січ.), 3, 5–8, 10–12 (26) (14 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
5239. Соціалістичне село [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна Бугаїв. сільради Савин. р-ну Харків. обл. – Бугаївка, 1957–1959.
1957, № 6 (26 лют.) – 7, 10, 24, 26, 28, 29 (15 груд.);
1958, № 1 (30) (1 січ.) – 4, 6–10 (39) (5 груд.);
1959, № 1 (40) (1 січ.) – 12 (51) (1 серп.).
5240. Соціалістичне село [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
ім. Жданова с. Микулинці Літин. р-ну Вінниц. обл. – Микулинці, 1957–1960.
1957, № 1 (30 черв.) – 13 (28 груд.);
1958, № 1 (14) (6 січ.) – 21 (34) (22 груд.);
1959, № 1 (35) (17 січ.) – 3, 5–13 (47) (9 листоп.);
1960, № 1 (48) (26 січ.) – 4, 6–18 (65) (21 груд.).
5241. Соціалістичне село [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
ім. Шевченка [Копичин. р-ну Терноп. обл.]. – Яблунів, 1957–1959.
1957, № 17 (18) (4 жовт.);
1958, № 1 (24) (16 січ.), 4, 6, 9, 10 (34) (20 лип.);
1959, № 4 (44) (16 лип.).
5242. Соціалістичне село [Текст] : орган первин. парторганізації та правління
колгоспу ім. Калініна с. Чинадійово Сваляв. р-ну. – Чинадійово, 1958–1960. –
Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (15 жовт.) – 5 (30 груд.);
1959, № 1 (6) (21 січ.) – 11, 14–16, 18, 19 (13) (17 верес.) (у нумерації є значні
помилки);
1960, № 2 (24) (15 січ.) – 6, 8–10, 13–16 (38) (31 груд.).
5243. Соціалістичне село [Текст] : орган правління та парторганізації колгоспу
«Україна» Павлоград. р-ну Дніпропетр. обл. – Павлоград, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (8 берез.) – 9 (28 черв.) орган правління та парторганізації
колгоспу ім. Маленкова Павлоград. р-ну Дніпропетр. обл.
1957, № 1–15 (7 груд.);
1958, № 1 (16) (10 січ.) – 12, 15–18, 21, 22, 24–31, 33 (47) (31 груд.);
1959, № 2 (49) (15 лют.) – 19, 21, 22 (69) (31 груд.);
1960, № 1 (70) (12 січ.), 4–24 (93) (31 груд.).
5244. Соціалістичне село [Текст] : орган Ружин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Ружин, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (2856) (1 січ.) – 9, 11–104 (2959) (27 груд.);
1957, № 1 (2960) (1 січ.) – 22, 24–55, 57–106 (3056) (29 груд.);
1958, № 1 (3057) (1 січ.) – 154 (3218) (31 груд.);
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1959, № 1 (3219) (1 січ.) – 152 (3370) (29 груд.);
1960, № 1 (3371) (1 січ.) – 123, 125–154 (3524) (29 груд.).
Дод.: 1956–1958 Соціалістичне село : блискавка див. № 5230; 1958–1960
Літературна сторінка див. № 3896; 1960 Комсомольська сторінка див. № 2363.
5245. Соціалістичне село [Текст] : орган Солобковец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Солобківці, 1956, 1957.
1956, № 2 (2633) (5 січ.) – 84, 86–103 (2734) (23 груд.);
1957, № 1 (2736) (1 січ.) – 44 (2779) (2 черв.).
Прим.: У 1957 р. на № 44 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5246. Соціалістичний наступ [Текст] : орган Іваниц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Іваниця, 1956–1959.
1956, № 1 (1207) (1 січ.) – 50, 52–104 (1310) (27 груд.);
1957, № 1 (1311) (1 січ.) – 78, 80–104 (1414) (29 груд.);
1958, № 1 (1415) (1 січ.) – 104 (1518) (28 груд.);
1959, № 1 (1519) (1 січ.) – 8 (1526) (22 січ.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3897.
Прим.: У 1959 р. на № 8 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5247. Соціалістичний степ [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції
Запоріз. держ. облас. с.-г. станції. – Запоріжжя, 1960.
1960, № 1 (12 жовт.) – 5 (9 груд.).
5248. Соціалістичний степ [Текст] : орган парткому, ком. комсомолу та правління
колгоспу ім. Кірова Чернігів. р-ну Запоріз. обл. – Верхній Токмак, 1957–1960.
1957, № 1 (31 січ.) – 5, 7–9 (11 жовт.);
1958, № 1 (10) (23 січ.) – 15 (24) (26 груд.);
1959, № 1 (25) (20 січ.) – 29 (53) (18 груд.);
1960, № 1 (54) (4 січ.) – 20 (79) (13 груд.).
5249. Соціалістичний степ [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Родина» Комишевас. р-ну Запоріз. обл. – Комишуваха, 1958–1960.
1958, № 1 (12 серп.) – 5, 7 (13 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (9) (15 січ.) – 5, 7–11, 11а, 13, 14, 16–19 (27) (29 груд.);
1960, № 1 (28) (14 січ.) – 6 (33) (30 берез.).
5250. Соціалістичний степ [Текст] : орган Якимів. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Якимівка, 1956–1960.
1956, № 1 (1156) (1 січ.) – 104 (1259) (27 груд.);
1957, № 1 (1260) (1 січ.) – 24, 26–104 (1363) (29 груд.);
1958, № 1 (1364) (1 січ.) – 153 (1514) (28 груд.);
1959, № 1 (1515) (1 січ.) – 152 (1666) (29 груд.);
1960, № 1 (1667) (1 січ.) – 137, 139–153 (1819) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3898; 1958–1960 Молодіжна сторінка
див. № 4290; 1959 Соціалістичний степ : спец. вип. див. № 5251.
5251. Соціалістичний степ [Текст] : спец. вип. : орган Якимів. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Якимівка, 1959.
1959, № 2 (5 лип.), 3 (9 лип.).
5252. Соціалістичний шлях [Текст] : дод. : орган Янушпіл. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих, Житомир. обл. – Янушпіль, 1956.
1956, [б. N.] (5 жовт.), [б. N.] (6 жовт.).
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5253. Соціалістичний шлях [Текст] : орган Бершад. райкому та райради депутатів
трудящих Вінниц. обл. – Бершадь, 1956–1960.
1956, № 1 (2766) (1 січ.) – 6, 8–104 (2869) (27 груд.);
1957, № 1 (2870) (1 січ.) – 105 (2974) (27 груд.);
1958, № 1 (2975) (1 січ.) – 152 (3131) (26 груд.);
1959, № 1 (3133) (1 січ.) – 116, 118–153 (3285) (29 груд.);
1960, № 1 (3286) (1 січ.) – 75, 77–153 (3437) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3899.
5254. Соціалістичний шлях [Текст] : орган Мостис. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Мостиська, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 2 (1056) (5 січ.) – 1959 № 64 (1478) (31 трав.) орган Мостис.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 2–85, 87–91, 93–104 (1157) (27 груд.);
1957, № 1 (1158) (1 січ.) – 65, 67–78, 81, 82, 84–105 (1262) (29 груд.);
1958, № 1 (1263) (1 січ.), 2, 18–89, 92–152 (1414) (28 груд.);
1959, № 1 (1415) (1 січ.) – 112, 114–125, 127–155 (1560) (29 груд.);
1960, № 1 (1561) (1 січ.) – 155) (1724) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3900.
5255. Соціалістичний шлях [Текст] : орган Холмин. райкому КП України і
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Холми, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (1230) (1 січ.) – 59, 61–104 (1333) (27 груд.);
1957, № 1 (1334) (1 січ.) – 51, 53–71, 73–105 (1438) (29 груд.);
1958, № 1 (1439) (1 січ.), 2, 4–89, 91–104 (1542) (28 груд.);
1959, № 1 (1543) (1 січ.) – 99, 101–138 (1680) (29 груд.);
1960, № 1 (1681) (1 січ.) – 145 (1825) (8 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3901.
Соціалістичний шлях. – Янушпіль див. № 1134.
Соціалістичний шлях. – Ярунь див. № 2750.
5256. Соціалістичним шляхом [Текст] : орган Покров. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Покровське, 1956–1960. –
Газ. виходить двічі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2384) (1 січ.) –70 (2452) (30 серп.) Сталінським шляхом. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1958 № 82 (2734) (10 жовт.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–5, 7–104 (2486) (27 груд.);
1957, № 1 (2487) (1 січ.) – 16, 18–104 (2591) (29 груд.);
1958, № 1 (2592) (1 січ.) – 113 (2764) (28 груд.);
1959, № 1 (2765) (1 січ.) – 152 (2916) (29 груд.);
1960, № 1 (2917) (1 січ.) – 20, 22–148, 150–154 (3070) (29 груд.).
Дод.: 1956 Сталінським шляхом : спец. вип. див. № 5286; 1958 Соціалістичним
шляхом : спец. вип. див. № 5258; 1960 Літературна сторінка див. № 3902.
5257. Соціалістичним шляхом [Текст] : орган Снігурів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Снігурівка, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2957) (1 січ.) – 15, 17–96, 98–143 (3090) (30 груд.);
1957, № 1 (3100) (1 січ.) – 153 (3252) (29 груд.);
1958, № 1 (3253) (1 сііч.) – 60, 62–154 (3707) (28 груд.);
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1959, № 1 (3408) (1 січ.) – 154 (3561) (29 груд.);
1960, № 1 (3562) (1 січ.) – 141, 143–153 (3714) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1959, 1960 Комсомольська сторінка див. № 2364; 1957–1960 Літературна

сторінка див. № 3903; 1958 Соціалістичним шляхом : спец. вип. див. № 5259.
5258. Соціалістичним шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Покров. райкому
Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. –
Покровське, 1958.
1958, [б. N.] (27 лип.).
5259. Соціалістичним шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Снігурів. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Снігурівка,
1958.
1958, № 1 (11 січ.), 3–6 (22 берез.).
5260. Соціалістичні лани [Текст] : орган Близнюків. РК КП України і райради
депутатів трудящих Харків. обл. – Близнюки, 1956–1959. – Виходить тричі на тиждень.

1956, № 1 (2994) (1 січ.) – 11, 13–104 (3097) (27 груд.);
1957, № 1 (3098) (1 січ.) – 35, 38–103 (3201) (29 груд.);
1958, № 1 (3202) (1 січ.) – 152 (3352) (28 груд.);
1959, № 1 (3353) (1 січ.) – 151 (3503) (29 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3904.
5261. Соціалістичні лани [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Калініна с. Русалівка Маньків. р-ну Черкас. обл. – Русалівка, 1958–1960. – Виходить
двічі на міс.
1958, № 5 (16) (27 берез.) – 6, 11 – 14 (25) (12 верес.);
1959, № 10 (42) (28 трав.) – 15 (47) (17 серп.);
1960, № 1 (52) (16 лют.) – 4, 7, 8, 10–13, 15, 16, 18 (70) (9 груд.).
Прим.: До 1959 р. село Русалівка входило до складу Букського району. У
листопаді 1959 р. Букський район ліквідовано.
5262. Соціалістичні лани [Текст] : орган Смілів. райкому Комуніст. партії України

райради депутатів трудящих Сум. обл. – Сміле, 1956–1959. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1243) (1 січ.) – 70, 72–77, 79–101, 103, 104 (1346) (27 груд.);
1957, № 1 (1347) (1 січ.) – 105 (1451) (29 груд.); 1958, № 1 (1452) (1 січ.) –
11, 13–110, 112–118 (1569) (28 груд.); 1959, № 1 (1570) (1 січ.) – 154 (1723)
(29 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3905.
Прим.: У червні 1960 р. Смілівський район ліквідовано.
5263. Соціалістичні лани [Текст] : орган Тальнів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Тальне, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1139) (1 січ.) – 1957 № 106 (1348) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–13, 15–27, 30–50, 52–104 (1242) (27 груд.);
1957, № 1 (1243) (1 січ.) – 65, 67–71, 73–106;
1958, № 1 (1349) (1 січ.) – 20, 22–24, 27–146, 149–153 (1501) (28 груд.);
1959, № 1 (1502) 91 січ.) – 43, 46–62, 64–66, 69, 71–94, 96, 97, 100–152 (1653) (26
груд.);
1960, № 1 (1655) (1 січ.) – 98, 100–109, 111–124, 126–155 (1809) (29 груд.).
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Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3906.
5264. Соціалістичні поля [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХ партз’їзду, с. Вільхівець Богуслав. р-ну Київ. обл. – Вільховець, 1959, 1960.
1959, № 5 (7 трав.) – 8, 10–12, 14, 19 (22 груд.);
1960, № 2 (21) (30 січ.), 4, 5, 7–12, 14–19, 21 (41) (8 груд.).
5265. Спец. вип. ред. газ. «Колгоспна правда» і Кам’яногірського
цукрокомбінату Дашів. району Вінницької області на вивезенні цукрових буряків
[Текст] : блискавка. – Дашів, 1957.
1957, № 1 (7 жовт.) – 8 (15 жовт.).
5266. Спільна праця [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Калініна
Луків. та Купновиц. сільрад, Рудків. р-ну Львів. обл. – Купновичі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (27 берез.) – 1959 № 4 (18) (25 квіт.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Калініна та Конюшко-Семенів. сільради Рудків. р-ну Дрогобиц. обл.; № 6 (20)
(28 трав.) – № 12 (26) (7 листоп.) орган парторганізації, правління колгоспу ім. Калініна та
Конюшко-Семенів. сільради Рудків. р-ну Львів. обл.; 1960

1(27) (1 січ.), 2 (28) (13 лют.) орган парторганізації, правління колгоспу ім. Калініна
Конюшко-Семенів. та Купновиц. сільрад.
1957, № 1–6 (7 верес.);
1958, № 1 (7) (8 лют.) – 4, 6, 7 (14) (4 верес.); 1959,
№ 1 (15) (4 лют.), 2, 4, 6–12; 1960, № 1–5, 7–10, 13–
19–20 (43–44) (20 листоп.). Сталинец. – Буденовка
див. № 5185. Сталинец. – Днепродзержинск див.
№ 5107. Сталинец. – Запорожье див. № 6171.
Сталинец. – Суворово див. № 4815.
5267. Сталинская магистраль [Текст] : орган упр. и Дорпрофсожа Сталин. ж. д. –
Днепропетровск, 1956–1960. – Выходит три раза в неделю.
1956, № 1 (4367) (1 янв.) – 155 (4521) (29 дек.);
1957, № 1 (4522) (1 янв.) – 154 (4675) (29 дек.);
1958, № 1 (4676) (1 янв.) – 154 (4829) (30 дек.);
1959, № 1 (4830) (1 янв.) – 13, 15–26, 28–155 (4984) (29 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3254.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 5278.
Сталинский забой. – Красный Луч див. № 1201.
Сталинский путь. – Большая Писаревка див. № 1211.
Сталинский путь. – Знобь-Новгородское див. № 2582.
Сталинский путь. – Керчь див. № 5642.
Сталинский путь. – Константиновка див. № 5631.
5268. Сталинский путь [Текст] : листовка : орган Октябр. райкома Коммунист.
партии Украины и райсовета депутатов трудящихся. – Октябрьское, 1956.
1956, [б. N.] (15 апр.) – [б. N.] (13 окт.) [3 вип.].
Сталинский путь. – Октябрьское див. № 1149.
Сталинский путь. – Первомайское див. № 5120.
Сталинский путь. – Попасная див. № 4546.
Сталинский путь. – Рени див. № 625. Сталинское
знамя. – Горловка див. № 516. Сталинское знамя. –
Приазовское див. № 2586.
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5269. Сталинское племя [Текст] : орган ЦК ЛКСМ Украины. – Киев, 1956–1960.
– Выходит 5 раз в неделю.
1956, № 1 (3989) (1 янв.) – 256 (4194) (30 дек.);
1957, № 1 (4195) (1 янв.) – 257 (4451) (31 дек.);
1958, № 1 (4452) (1 янв.) – 256 (4707) (31 дек.);
1959, № 1 (4708) (1 янв.) – 255 (4962) (30 дек.);
1960, № 1 (4963) (1 янв.) – 256 (5218) (31 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3256.
Сталінець. – Базалія див. № 4457.
Сталінець. – Горностаївка див. № 1127.
Сталінець. – Димер див. № 4746.
Сталінець. – Добромиль див. № 2778.
Сталінець. – Довбиш див. № 868.
Сталінець. – Зачепилівка див. № 4748.
Сталінець. – Корець див. № 6019.
Сталінець. – Кривий Ріг див. № 2507.
Сталінець. – Лазірки див. № 2693.
5270. Сталінець [Текст] : листівка : орган Горностаїв. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Горностаївка, 1956.
1956, [б. N.] (5 лют.) – [б. N.] (23 серп.) [9 вип.].
5271. Сталінець [Текст] : листівка : орган Зачепилів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Харків. обл. – Зачепилівка, 1956.
1956, [б. N.] (22 черв.).
5272. Сталінець [Текст] : листівка : орган Овідіопол. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Овідіополь, 1956.
1956, № 3 (10 лип.).
5273. Сталінець [Текст] : листівка : орган парткому, дирекції та завкому
профспілки Харків. електромех. з-ду ім. Сталіна. – Харків, 1956.
1956, [б. N.] (25 лют.) – [б. N.] (21 серп.) [3 вип.].
Сталінець. – Маньківка див. № 4861.
Сталінець. – Овідіополь див. № 586.
Сталінець. – Олесько див. № 2598.
5274. Сталінець [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна Драбів. р-ну Черкас. обл. – Драбів, 1959, 1960.
1959, № 7 (5 черв.) – 19 (31 груд.);
1960, № 1 (20) (30 січ.) – 16 (35) (12 груд.).
5275. Сталінець [Текст] : орган парторганізації та правління лозовояр. артілі ім.
Сталіна Яготин. р-ну. – Лозовий Яр, 1958–1960.
1958, № 1 (4 груд.), 2 (24 груд.);
1959, № 3 (6 січ.) – 10 (7 листоп.);
1960, № 1 (11) (1 січ.) – 7, 9–11 (21) (12 груд.).
Сталінець. – Піщаний Брід див. № 1757.
5276. Сталінець [Текст] : спец. вип. : орган Горностаїв. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Горностаївка, 1956.
1956, [б. N.] (23 квіт.).
5277. Сталінець [Текст] : спец. вип. : орган Олес. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Олесько, 1956.
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1956, [б. N.] (31 лип.) – [б. N.] (10 серп.) [3 вип.].
Сталінець. – Харків див. № 4842.
Сталінець. – Юр’ївка див. № 1133.
Сталінська зірка. – Клевань див. № 1128.
5278. Сталінська магістраль [Текст] : орган упр. і Дорпрофспілки залізничників
Сталінської залізниці. – Дніпропетровськ, 1958–1960.
1958, № 42 (4717) (8 квіт.) – 50, 54–57, 59–74, 76–113, 115–119, 121–154 (4829)
(30 груд.);
1959, № 1 (4830) (1 січ.) – 26, 28–48, 51–81, 88–110, 112–155 (4984) (29 груд.);
1960, № 1 (4985) (1 січ.) – 7, 11–109, 111–114, 116–156 (5140) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3908.
Прим.: Газ. паралельно виходить російською мовою див. № 5267.
Сталінська перемога. – Знам’янка див. № 4750.
Сталінська перемога. – Нові Шепеличі див. № 4664.
Сталінська перемога. – Новопсков див. № 2871.
Сталінська перемога. – Обертин див. № 2760.
Сталінська перемога. – Рава-Руська див. № 5027.
Сталінська правда. – Берездів див. № 1006.
Сталінська правда. – Бібрка див. № 4071.
Сталінська правда – Голованівськ див. № 54.
Сталінська правда. – Добровеличківка див. № 4859.
Сталінська правда. – Рожище див. № 4705.
Сталінська правда. – Снятин див. № 2116.
Сталінська правда. – Степань див. № 2706.
Сталінська правда. – Тростянець див. № 4734.
Сталінська трибуна. – Єланець див. № 176.
Сталінська трибуна. – Піщанка див. № 4528.
5279. Сталінська трибуна [Текст] : спец. вип. : орган Єланец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Єланець, 1956.
1956, [б. N.] (30 трав.).
Сталінське слово. – Гвіздець див. № 4072.
Сталінське слово. – Погребище див. № 1010.
5280. Сталінське слово [Текст] : спец. вип. : орган Хуст. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Хуст, 1956.
1956, [б. N.] (15 квіт.).
Сталінське слово. – Ходорів див. № 2768.
Сталінське слово. – Хуст див. № 2748.
Сталінський заклик. – Біловодськ див. № 4522.
Сталінський заклик. – Заложці див. № 6066.
Сталінський заклик. – Макарів див. № 2695.
Сталінський заклик. – Печеніги див. № 673.
Сталінський заклик. – Самгородок див. № 2675.
Сталінський заклик. – Соснове див. № 5203.
Сталінський заклик. – Тлумач див. № 1765.
Сталінський заклик. – Харків див. № 503.
Сталінський клич. – Кам’янець-Подільський див. № 4929.
Сталінський клич. – Недригайлів див. № 2696.
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Сталінський клич. – Чоповичі див. № 1439. Сталінський
прапор. – Городенка див. № 2414. Сталінський прапор. –
Дубляни див. 1306 Сталінський прапор. – Меджибіж див.
№ 4800. Сталінський прапор. – Мостове див. № 2434.
Сталінський прапор. – Носівка див. № 4582. Сталінський
прапор. – Олександрія див. № 2454. Сталінський прапор. –
Стара Вижівка див. № 6012. Сталінський прапор. –
Херсон див. № 6002. Сталінський прапор. –
Червоноармійськ див. № 4736. Сталінський прапор. –
Чуднів див. № 4709. Сталінський промінь. – Вишнівець
див. № 2009. Сталінський промінь. – Хотінь див. № 4872.
Сталінський шлях. – Батурин див. № 6014. Сталінський
шлях. – Бобровиця див. № 4971. Сталінський шлях. –
Веселинове див. № 1248. Сталінський шлях. – Гребінка
див. № 4653. Сталінський шлях. – Добропілля див. № 6007.
Сталінський шлях. – Єлизаветградка див. № 1251.
Сталінський шлях. – Іванівка див. № 5039. Сталінський
шлях. – Краковець див. № 1599. Сталінський шлях. –
Красні Окни див. № 4856. Сталінський шлях. – Куликівка
див. № 2869.

5281. Сталінський шлях [Текст] : листівка : орган Веселинів. райкому КП
України і райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Веселинове, 1956.
1956, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (8 трав.).
5282. Сталінський шлях [Текст] : листівка : орган Тупичів. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Тупичів, 1956.
1956, [б. N.] (19 лют.) – [б. N.] (9 трав.) [3 вип.]. Сталінський
шлях. – Нижня Дуванка див. № 2815. Сталінський шлях. –
Олевськ див. № 6020. Сталінський шлях. – Ольгинка див. №
5913. Сталінський шлях. – Острог див. № 1318. Сталінський
шлях. – Сквира див. № 2743. Сталінський шлях. – Славське
див. № 4706. Сталінський шлях. – Тупичів див. № 4388.
Сталінським шляхом. – Великий Березний див. № 4974.
Сталінським шляхом. – Гуляйполе див. № 570. Сталінським
шляхом. – Дергачі див. № 2719. Сталінським шляхом. –
Златопіль див. № 2690. Сталінським шляхом. – Іванівка див.
№ 5909. Сталінським шляхом. – Кіровоград див. № 6018.
Сталінським шляхом. – Копичинці див. № 1309.
Сталінським шляхом. – Костопіль див. № 2795.
Сталінським шляхом. – Красилів див. № 869. Сталінським
шляхом. – Кременець див. № 4860

5283. Сталінським шляхом [Текст] : листівка : орган Сторожинец. райкому КП
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України і райради депутатів трудящих Чернівец. обл. – Сторожинець, 1956.
1956, [б. N.] (18 трав.).
Сталінським шляхом. – Магдалинівка див. № 6117.
Сталінським шляхом. – Меденичі див. № 1601.
Сталінським шляхом. – Надвірна див. № 4939.
Сталінським шляхом. – Опішня див. № 4665.
Сталінським шляхом. – Перещепине див. № 2851.
Сталінським шляхом. – Петрівка-Роменська див. № 4733.
Сталінським шляхом. – Покровське див. № 5256.
Сталінським шляхом. – Радехів див. № 1434.
Сталінським шляхом. – Ратне див. № 2673.
Сталінським шляхом. – Семенівка див. № 1446.
5284. Сталінським шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Іванів. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Іванівка, 1956.
1956, № 1 (23 квіт.) – 4, 6–8 (23 лип.).
5285. Сталінським шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Перещепин. райкому
Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. –
Перещепине, 1956.
1956, № 1 (7 серп.).
5286. Сталінським шляхом [Текст] : спец. вип. : орган Покров. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Покровське, 1956.
1956, [б. N.] (13 лип.).
5287. Сталінським шляхом [Текст] : спец. вип. на збиранні колосових : орган
Гуляй-Піл. райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Запоріз.
обл. – Гуляйполе, 1956.
1956, № 2 (10 лип.) – 13 (4 серп.).
Сталінським шляхом. – Сторожинець див. № 2856.
Сталінським шляхом. – Узин див. № 6108.
5288. Станкостроитель Краматорска [Текст] : орган партийн. ком., завкома
профсоюза и дирекции з-да тяжелого станкостроения. – Краматорск, 1957–1960.
1957, № 1 (278) (2 июля) – 27 (304) (31 дек.);
1958, № 2 (306) (16 янв.) – 52 (356) (30 дек.);
1959, № 1 (357) (8 янв.) – 51 (407) (25 дек.);
1960, № 1 (408) (1 янв.) – 51, 53–55 (466) (30 дек.).
Дод.: 1957–1959 Техническая страница див. № 5437.
Стахановец. – Днепропетровск див. № 489.
Стахановец. – Красный Лиман див. № 5581.
Стахановец металлургии. – Краматорск див. № 2486.
Стахановец металлургии. – Новомосковск див. № 5163.
5289. Стахановец стройки [Текст] : орган партийн. ком., постройкома профсоюза
и упр. треста «Макстрой». – Макеевка, 1956.
1956, № 1 (2146) (5 янв.) – 23, 25–40 (2185) (3 окт.).
Стахановец угля. – Сталино див. № 521.
Стахановець. – Бровари див. № 53.
Стахановець. – Львів див. № 1070.
Стахановская вахта. – Снежное див. № 2551.
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Стахановські темпи. – Городок див. № 525.
5290. Стекловар [Текст] : орган партбюро, завкома и дирекции Лисичан. стекол.
з-да. – Верхний, 1957–1960.
1957, 1 (16 июня) – 23 (31 дек.);
1958, № 1 (24) (7 янв.) – 49 (72) (31 дек.);
1959, № 1 (73) (6 янв.) – 34, 36–50 (122) (31 дек.);
1960, № 1 (123) (8 янв.) – 50 (171) (31 дек.).
Дод.: 1959 Техническая страница див. № 5439.
5291. Степова зірка [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Ленінський
шлях», Веселинів. р-ну. – Новосвітлівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 квіт.) – 6 (30 черв.) орган парторганізації і правління артілі
ім. Молотова, Веселинів. р-ну.
1957, № 1–3, 6–9 (7 листоп.);
1958, № 1 (10) (27 січ.) – 6, 8–14 (23) (28 груд.);
1959, № 1 (24) (27 січ.) – 5, 8–18 (41)(18 груд.);
1960, № 1 (42) (21 січ.) – 7, 9, 10, 13, 14 (46) (22 жовт.).
5292. Степова комуна [Текст] : листівка : орган Березів. райкому КП України
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Березівка, 1956–1960.
1956, [б. N.] (2 берез.) – [б. N.] (1 груд.) [8 вип.];
1957, [б. N.] (13 лют.) – [б. N.] (16 груд.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (12 груд.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (12 верес.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (7 груд.).
5293. Степова комуна [Текст] : орган Березів. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Одес. обл. – Березівка, 1956–1960. – Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (4049) (1 січ.) – 18, 20–156 (4205) (30 груд.);
1957, № 1 (4206) (1 січ.) – 154 (4355) (29 груд.);
1958, № 1 (4356) (1 січ.) – 154 (4514) (31 груд.);
1959, № 1 (4515) (1 січ.) – 153 (4673) (29 груд.);
1960, № 1 (4674) (1 січ.) – 123, 125–153 (4826) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3919; 1956–1960 Степова коммуна :
листівка див. № 5292; 1957–1959 Степова коммуна : спец. вип. див. № 5294.
5294. Степова комуна [Текст] : спец вип. : орган Березів. райкому КП України
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Березівка, 1957–1959.
1957, № 1 (29 черв.); 1958, № 1 (16 лип.), 2 (23 лип.); 1959, № 3
(21 лип.).
Степовий колгоспник. – Братське див. № 4459.
5295. Степовий колгоспник [Текст] : спец. вип. : орган Брат. райкому компартії
України та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Братське, 1957.
1957, [б. N.] (1 лип.).
5296. Сторінка для дівчат [у газ. «Молодь України»] [Текст]. – Київ, 1958.
1958, [б. N.] (18 січ.) – [б. N.] (5 жовт.) [5 вип.].
5297. Сторінка для жінок [у газ. «Павлоградська правда»] [Текст]. – Павлоград,
1958.
1958, [б. N.] (24 січ.).
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5298. Сторінка для жінок [у газ. «Радянський шлях»] [Текст]. – Красне, 1958.
1958, [б. N.] (26 жовт.).
5299. Сторінка для молодих [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Теребовля,
1957.
1957, [б. N.] (12 верес.).
5300. Сторінка для молоді [у газ. «Зоря»] [Текст]. – Волочиськ, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (15 жовт.);
1960, [б. N.] (3 серп.).
5301. Сторінка для молоді [у газ. «Комуністичним шляхом»] [Текст]. – Великий
Токмак, 1960.
1960, [б. N.] (10 верес.), [б. N.] (17 груд.).
5302. Сторінка для молоді [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Локачі, 1958.
1958, [б. N.] (29 черв.).
5303. Сторінка для молоді [у газ. «Радянський прапор»] [Текст]. – Теремно, 1957.
1957, [б. N.] (28 лют.).
5304. Сторінка для молоді [у газ. «Соціалістична перемога»] [Текст]. – Куйбишеве,

1960.
1960, [б. N.] (20 груд.).
5305. Сторінка для молоді [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Турка, 1957.
1957, [б. N.] (27 січ.) – [б. N.] (7 квіт.) [11 вип.].
5306. Сторінка для молоді [у газ. «Червоний прапор»] [Текст]. – Білолуцьк,
1957.
1957, [б. N.] (3 лют.).
5307. Сторінка молоді [у газ. «Колгоспник»] [Текст]. – Снятин, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (7 квіт.), [б. N.] (17 лип.);
1958, [б. N.] (20 черв.).
5308. Страница сержанта [у газ. «Ленинское знамя»] [Текст]. – Киев, 1958.
1958, [б. N.] (17 сент.) – [б. N.] (28 нояб.) [3 вип.].
5309. Стрийський газовик [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг.
Стрийс. укрупненого газопромислу. – Стрий, 1957–1959.
1957, № 2 (29 серп.), 3 (17 жовт.);
1958, № 4 (9) (1 трав.), 4–7, 9–12 (16) (31 груд.);
1959, № 1 (17) (15 берез.) – 6 (21) (1 трав.).
5310. Строитель [Текст] : орган Николаев. обкома профсоюза рабочих
строитительства. и промстройматериалов упр. треста «Николаевстрой». – Николаев,
1959, 1960.
1959, № 1 (1039) (6 янв.) – 4, 6–51, 53–55, 58–63, 71–103 (1140) (30 дек.);
1960, № 1 (1142) (6 янв.) – 28, 30–86, 89–97, 99–102 (1243) (31 дек.). Дод.:
1960 Техническая страница див. № 5444.
5311. Строитель [Текст] : орган объединен. постройкома профсоюза рабочих
строительства и пром-сти строит. материалов и упр. треста «Севастопольстрой». –
Севастополь, 1956–1960.
1956, № 1 (614) (7 янв.) – 16, 18–52 (665) (30 дек.);
1957, № 1 (666) (5 янв.) – 52 (717) (31 дек.);
1958, № 1 (718) (9 янв.) – 51 (768) (31 дек.);
1959, № 1 (769) (9 янв.), 3–15, 17–51 (819) (31 дек.);
1960, № 1 (820) (7 янв.) – 6, 8–51 (870) (29 дек.).
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Дод.: 1957, 1960 Техническая страница див. № 5445; 1959 Литературная страница
див. № 3066.
5312. Строитель [Текст] : орган партийн. ком., постройкома профсоюза, упр.
треста «Дзержинскстрой». – Днепродзержинск, 1956–1960.
1956, № 1 (140) (6 янв.) – 10, 12, 13, 15–44, 46–52 (191) (29 дек.);
1957, № 1 (192) (4 янв.) – 52 (243) (30 дек.);
1958, № 1 (244) (3 янв.) – 52 (295) (19 дек.);
1959, № 1 (296) (1 янв.) – 52 (347) (25 дек.);
1960, № 1 (348) (1 янв.) – 25, 27–49, 51–53 (400) (30 дек.).
Дод.: 1956 Техническая страница див. № 5442.
5313. Строитель [Текст] : орган партийн. орг., постройкома профсоюза и
администрации стройупр. № 6 треста «Макеевшахтстрой». – Макеевка, 1957–1959.
1957, № 1 (12 февр.) – 47 (31 дек.);
1958, № 1 (48) (7 янв.) – 52 (99) (31 дек.);
1959, № 1 (100) (6 янв.) – 52 (151) (31 дек.).
Дод.: 1958 Литературная страница див. № 3065.
5314. Строитель [Текст] : орган парткома, объединен. постройкома и упр. треста
Херсонстрой. – Херсон, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (107) (6 янв.) – 1958 № 52 (263) (31 дек.) орган парткома,
профсоюз. орг. и упр. строит. треста.
1956, № 1–12, 14–26, 28, 29, 31–40, 42–53 (158) (30 дек.);
1957, № 1 (159) (4 янв.) – 44, 46–53 (211) (31 дек.);
1958, № 1 (212) (9 янв.) – 52;
1959, № 1 (264) (8 янв.) – 48, 50–52 (315) (31 дек.);
1960, № 1 (316) (8 янв.) – 6, 8–10, 12–77, 79–85, 87–98, 100–102 (417) (26 дек.).
5315. Строитель [Текст] : орган парткома, постройкома и упр. Ордена Ленина
треста «Запорожстрой». – Запорожье, 1956–1960. – Выходит дважды в неделю.
1956, № 1 (1953) (3 янв.) – 120 (2072) (28 дек.);
1957, № 1 (2073) (1 янв.) – 104 (2176) (31 дек.);
1958, № 1 (2177) (8 янв.) – 21, 24–103 (2279) (30 дек.);
1959, № 1 (2280) (6 янв.) – 103 (2382) (29 дек.);
1960, № 1 (2383) (1 янв.) – 54, 56–102 (2484) (30 дек.).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3259; 1957, 1958 Техническая
страница див. № 5443.
5316. Строитель Донбасса [Текст] : орган партбюро, постройкома и
администрации СУ № 1 треста «Горловскжилстрой». – Горловка, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 2 (1 февр.) – 1959 № 10 (107) (13 марта) орган партбюро,
постройкома и администрации СУ 1 треста «Артемжилстрой».
1957, № 2, 3, 5–9, 11–31, 33, 34, 37–46 (31 дек.);
1958, № 1 (47) (3 янв.) – 51 (97) (31 дек.);
1959, № 1 (98) (9 янв.) – 51 (147) (31 дек.).
5317. Строитель коммунизма [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и
администрации «Черкасская-Северная» № 2 треста «Ленинуголь». – Зимогорье, 1960.
– Газ. выходит раз в неделю.
1960, № 1 (18 мая) – 32 (28 дек.).
5318. Строитель коммунизма [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и шахтоупр.

им. Сталина треста «Кадиевуголь». – Ирмино, 1956–1960.
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1956, № 1 (68) (5 янв.) – 17, 19–25, 27–52 (119) (27 дек.);
1957, № 1 (120) (3 янв.) – 52 (171) (25 дек.);
1958, № 1 (172) (1 янв.) – 36, 38–52 (223) (25 дек.);
1959, № 1 (224) (1 янв.) – 23, 25–53 (276) (29 дек.);
1960, № 1 (277) (5 янв.) – 12, 14–52 (329) (28 дек.).
Дод.: 1956, 1957 Техническая страница див. № 5440; 1958, 1959 Литературная
страница див. № 3258.
5319. Строитель Краснодона [Текст] : орган партийн., профсоюз. и хоз. орг.
Краснодон. жилстройупр. – Верхняя Дуванка, 1957–1959.
1957, № 17 (13 июля) – 23, 26–36 (31 дек.);
1958, № 1 (37) (10 янв.) – 40, 42–51 (87) (24 дек.);
1959, № 1 (89) (7 янв.) – 52 (140) (31 дек.).
5320. Строитель металлургии [Текст] : орган парткома, постройкома и упр.
Ордена Трудового Красного Знамени треста «Днепровскпромстрой». –
Днепропетровск, 1956–1960.
1956, № 7 (15) (17 февр.), 18 (26) (10 мая);
1957, № 1 (58) (10 янв.) – 49 (106) (30 дек.);
1958, № 1 (106) (10 янв.), 2, 4–23, 25–39, 41–49 (154) (30 дек.);
1959, № 1 (155) (8 янв.) – 30, 32–48 (202) (28 дек.);
1960, № 1 (203) (7 янв.) – 49 (251) (29 дек.).
Дод.: 1957–1960 Техническая страница див. № 5441; 1959 Строитель металлургии :
спец. вып. на стр-ве див. № 5321.
5321. Строитель металлургии [Текст] : спец. вып. на стр-ве : орган парткома,
постройкома и упр. Ордена Трудового Красного Знамени треста Днепровскпромстрой.
– Днепропетровск, 1959.
1959, № 1 (3 февр.) – 41, 44, 45, 48–51-52 (8 авг.).
Строитель шахт. – Краснодон див. № 5322.
5322. Строитель шахт [Текст] : орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. шахтопроходч.
упр. № 2 треста «Луганскшахтопроходка». –Верхняя Дуванка, 1957–1960

Підзаг.: 1957 № 1 (19 февр.) – 18 (26 июня) орган партийн., профсоюз. орг. и
администрации строит. упр. № 5 треста «Краснолучшахтострой»; 1957 № 19 (9 июля)
– 1958 № 38 (80) (29 окт.) орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахтостроит. упр. № 2 треста «Свердловскшахтострой»; 1959 № 1 (87) (1 янв.) – 2 (88)
(13 янв.) орган партийн., профсоюз. орг. и администрации строит. упр. № 2.; 1959 № 3
(89) (31 марта), 4 (90) (10 апр.) орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. Суходольского
шахтостроит. упр. № 2 треста «Краснолучшахтострой»; 1959 № 5 (91) (24 апр.) – 23
(109) (31 дек.) орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. Суходол. шахтостроит. упр.
2 треста «Краснодоншахтострой». – Місце вид.: 1957 № 1 (19 февр.) – 1959 № 2 (88) (13
янв.) Свердловск.; № 3 (89) (31 марта) – 1960 № 32 (141) (19 окт.) [Краснодон].

1957, № 1–8, 10–42 (24 дек.);
1958, № 1 (43) (7 янв.) – 44 (86) (23 дек.); 1959, № 1–
23; 1960, № 1 (110) (17 мая) – 26, 28–41 (150) (31
дек.).
5323. Строительная газета [Текст] : орган парткома, постройкома профсоюза и
упр. треста «Донмашстрой» [Сталин. обл.]. – Соцгород, 1958–1960.
1958, № 1 (2851) (25 янв.) – 49, 50 (2899, 2900) (31 дек.) (у вал. нумерації є
помилки); 1959, № 1 (2901) (10 янв.) – 52 (2952) (31 дек.);
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1960, № 1 (2953) (8 янв.) – 22, 25–53 (3004) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Техническая страница див. № 5446.
5324. Стройиндустрия [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
Янов. ШСУ треста «Краснолучшахтострой». – Ивановка, 1957–1959.
1957, № 1 (16 февр.) – 46 (28 дек.);
1958, № 1 (47) (4 янв.) – 15, 17, 18, 20, 22–32, 34–46, 48–50 (97) (13 дек.);
1959, № 1 (99) (1 янв.) – 23, 25–27, 29 (127) (11 июля).
5325. Стройка [Текст] : орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. Колпаков. стройупр.
треста «Боковоантрацит». – Боково-Антрацит, 1957–1959.
1957, № 1 (19 февр.) – 45 (24 дек.);
1958, № 1 (46) (1 янв.) – 49, 51–53 (98) (31 дек.);
1959, № 1 (99) (6 янв.) – 4, 6–31, 33–50 (148) (31 дек.).
5326. Струмокский колхозник [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза
«Правда» Татарбунар. р-на Одес. обл. – [Струмок], 1957–1960.
1957, № 9 (11 окт.) – 12 (29 нояб.);
1958, № 1 (15) (10 янв.) – 4, 7, 12, 13, 15, 16 (30) (22 авг.);
1959, № 8 (46) (9 мая);
1960, № 4 (65) (27 февр.) – 5, 7–13, 16, 17, 19–21, 23 (61) (31 дек.) (у вал. нумерації
є помилки).
5327. Студентська молодь [Текст] : орган партбюро, дирекції, ком. ЛКСМУ і
профорганізації Житомир. держ. пед. ін-ту ім. І. Франка. – Житомир, 1959.
1959, № 1 (8) (1 січ.) – 6, 8–12 (20) (1 верес.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3920.
5328. Стягул Рошу [Текст] : органул комитетулуй районал ал Партудулуй
Комуніст дин Украина ши Советулуй районал Херца де депутаць ай оаменилор
мунчий режиуня Чернэуць. – Герца, 1956–1960. – Мова вид.: молдав.
1956, № 1 (1031) (1 януар.) – 104 (1134) (27 дечембр.);
1957, № 1 (1135) (1 януар.) – 104 (1238) (29 дечембр.);
1958, № 1 (1239) (1 януар.) – 19, 21–32, 34, 35, 37–71, 74–104 (1342) (28 дечембр.);
1959, № 1 (1342) (1 януар.) – 104 (1446) (26 дечембр.) (у вал. нумерації є помилка);
1960, № 1 (1447) (1 януар.) – 38, 40–134 (1580) (29 дечембр.).
Дод.: 1958 Стягул Рошу : спец. вип. див. № 5329; 1960 Пажине литератэ
[літературна сторінка] див. № 4435.
5329. Стягул Рошу [Текст] : спец. вип. : органул комитетулуй районал ал
Партидулуй Комунист ал Украиней ши Советулуй районал Херца де депутаць ай
оаменилор мунчий режиуня Чернэуць. – Герца, 1958. – Мова вид.: молдав.
1958, № 2 (30 мая) – 4 (5 окт.).
5330. Суворовець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Росія» с.
Соболівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Соболівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 черв.) – 1958 № 24 (44) (27 листоп.) орган парт. орг. та
правління колгоспу ім. Суворова с. Соболівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–3, 5–20 (27 груд.);
1958, № 1 (21) (17 лют.) – 24 (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (45) (1 січ.) – 10, 12–32 (46) (27 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 3 (49) (27 січ.), 5, 7–20, 22, 23, 27–35, 37–40 (83) (27 груд.) (у нумерації
є помилки).
Суворовець. – Ямпіль див. № 4673.
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5331. Судоремонтник [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза ком. ЛКСМУ
и дирекции Одес. судоремонт. з-да № 1. – Одесса, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (1384) (6 янв.) – 1957 № 33 (1466) (23 авг.) орган парткома,
завкома профсоюза, ком. ЛКСМУ и дирекции Одес. судостроит.-судоремонт. з-да Мва мор. флота.
1956, № 1–33, 35–39, 41–50 (1433) (30 дек.);
1957, № 1 (1434) (5 янв.) – 49 (1482) (25 дек.);
1958, № 1 (1483) (1 янв.) – 52 (1533) (30 дек.);
1959, № 1 (1534) (9 янв.) – 52 (1585) (31 дек.);
1960, № 1 (1586) (8 янв.) – 53 (1638) (30 дек.).
Дод.: 1959 Судоремонтник : спец. вып. див. № 5332; 1959, 1960 Техническая
страница див. № 5447; 1960 Литературная страница див. № 3260.
5332. Судоремонтник [Текст] : спец. вып. : орган парткома, завкома профсоюза
ком. ЛКСМУ и дирекции Одес. судоремонтного з-да № 1 . – Одесса, 1959.
1959, [б. N.] (23 мая).
5333. Суперфосфатник [Текст] : орган парткому, завкому та дирекції Вінниц.
суперфосфат. з-ду ім. Я. М. Свердлова. – Вінниця, 1957–1960.
1957, № 2 (8 серп.) – 22 (31 груд.);
1958, № 1 (23) (9 січ.) – 23, 25–52 (74) (31 груд.);
1959, № 1 (75) (8 січ.) – 33, 36–52 (126) (31 груд.);
1960, № 1 (127) 7 (січ.) – 36, 38–52 (178) (29 груд.).
5334. Сьогодні – День виноградаря [Текст] : листівка парторганізації та
правління колгоспу ім. Горького. – Іршава, 1959.
1959, № 1 (18 жовт.).
5335. Татарбунарский колхозник [Текст] : орган партийн. ком. и правления
колхоза им. Татарбунарского восстания, Татарбунар. р-на Одес. обл. –
[Татарбунары], 1957–1960.
1957, № 17 (25 сент.) – 23, 25, 26 (25 дек.);
1958, № 1 (27) (1 янв.) – 9, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 (52) (17 сент.);
1959, № 8 (68) (31 марта), 12 (72) (15 мая);
1960, № 1 (91) (14 янв.) – 2, 5–7, 9–11, 13–18, 20–22, 24–27, 30 (120) (31 дек.).
Текстильник. – Ворошиловград див. № 5336.
5336. Текстильник [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. та дирекції Луган.
тонкосуконного комбінату. – Луганськ, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (20 лип.) – 1958 № 9 (406) (1 берез.) орган парт. та профспілк.
орг. та дирекції Ворошиловград. тонкосукон. комбінату ім. К. Є. Ворошилова. – Місце
вид.: 1957 № 2 – 1958 № 9 Ворошиловград.
1957, № 2–24 (397) (30 груд.);
1958, № 1 (398) – 14, 16–33, 35, 36, 42–51 (482) (31 груд.);
1959, № 1 (483) (3 січ.) – 4, 6–52 (533) (31 груд.);
1960, № 1 (534) (9 січ.) – 7, 9–38, 41–52 (586) (31 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3921; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4291.
5337. Текстильник Буковини [Текст] : орган партбюро, фабкому, ком. ЛКСМУ та
дирекції Чернівец. текстил. комбінату. – Чернівці, 1956–1960.
1956, № 1 (188) (1 січ.) – 12, 14–44, 46, 47, 49, 50 (237) (21 груд.);
1957, № 1 (238) (1 січ.) – 18, 20–43 (280) (24 груд.);
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1958, № 1 (281) (1 січ.) – 15, 16–18, 20–23, 25–32, 34–47 (327) (26 груд.);
1959, № 1 (328) (1 січ.) – 52 (378) (25 груд.);
1960, № 1 (379) (1 січ.) – 53 (432) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Технічна сторінка див. № 5555.
5338. Текстильник Чернігова [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Чернігів.
ф-ки первин. обробки вовни Чернігів. обл. – Чернігів, 1958–1960.
1958, № 1 (23 січ.) – 34, 36–50 (31 груд.);
1959, № 1 (51) (8 січ.) – 52 (102) (31 груд.);
1960, № 1 (103) (7 січ.) – 52 (154) (31 груд.).
5339. Текстильщик [Текст] : орган парткома, фабкома профсоюза дирекции и ком.
комсомола Херсон. хлопчастобумажн. комбината. – Херсон, 1957–1960.
1957, № 1 (17 авг.) – 21 (30 дек.);
1958, № 1 (22) (10 янв.) – 52 (73) (30 дек.);
1959, № 1 (74) (8 янв.) – 66, 68–91 (164) (30 дек.);
1960, № 1 (165) (6 янв.) – 5, 7–10, 12–16, 18–40, 42–103 (267) (30 дек.).
Дод.: 1957, 1959 Литературная страница див. № 3261.
5340. Тембр [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Чернігів. Музич.-мебл.
ф-ки. – Чернігів, 1958–1960.
1958, № 1 (23 січ.), 2, 4–49 (27 груд.);
1959, № 1 (50) (1 січ.) – 22, 24–32, 36–44, 46–53 (102) (31 груд.);
1960, № 1 (103) (7 січ.) – 37, 39–52 (154) (29 груд.).
Дод.: 1960 Технічна сторінка див. № 5556.
5341. Темп [Текст] : листівка : орган парткому, дирекції, завкому профспілки та
ком. ЛКСМУ Харків. Ордена Леніна і Ордена Трудового Червоного Прапора трактор.
з-ду ім. Орджонікідзе. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (15 січ.) – [б. N.] (30 жовт.) [11 вип.];
1958, [б. N.] (1 берез.) – [б. N.] (15 листоп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (13 квіт.).
5342. Темп [Текст] : орган парткому, дирекції, завкому профспілки та ком.
ЛКСМУ Харків. 0рдена Леніна і Ордена Трудового Червоного Прапора трактор.
з-ду ім. Орджонікідзе. – Харків, 1956–1960.
1956, № 1 (3772) (1 січ.) – 47, 49–61, 63–102 (3873) (26 груд.);
1957, № 1 (3874) (1 січ.) – 142 (4015) (28 груд.);
1958, № 1 (4016) (1 січ.) – 30, 32–153 (4168) (27 груд.);
1959, № 1 (4169) (1 січ.) – 155 (4323) (29 груд.);
1960, № 1 (4324) (1 січ.) – 104 (4427) (28 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3922; 1956–1960 Технічна сторінка
див. № 5557; 1957–1959 Молодіжна сторінка див. № 4292; 1957–1959 Темп : листівка
див. № 5341.
5343. Тепловозник [Текст] : орган парткома, завкома, дирекции профсоюза и ком.
комсомола Ордена Ленина, Ордена Трудового Красного Знамени и Ордена Красной
Звезды з-да транспорт. машиностроения им. В. А. Малышева. – Харьков, 1956–1960.
1956, № 1 (1280) (5 янв.) – 53, 55, 57–73, 75–91, 93–103 (1382) (30 дек.);
1957, № 1 (1383) (4 янв.) – 8, 10–14, 16–117, 119–137 (1519) (2 дек.);
1958, № 1 (1531) (3 янв.) – 37, 41–116, 120–152 (1682) (31 дек.);
1959, № 1 (1683) (5 янв.) – 113, 115–151 (1833) (31 дек.);
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1960, № 1 (1834) (5 янв.) – 32, 34–101 (1934) (30 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5448; 1957, 1959, 1960
Литературная страница див. № 3262.
5344. Тернівські вісті [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка та сільради депутатів трудящих с. Тернівки Комсомол. р-ну. – Тернівка,
1959, 1960.
1959, № 1 (26 лют.) – 6 (26 груд.);
1960, № 1 (7) (29 лют.) – 10 (16) (30 груд.).
5345. Технико-экономическая страница [у газ. «Днепровский водник»] [Текст]. –
Киев, 1957–1960.
1957, № 1 (15 янв.) – 10 (27 июня);
1958, № 1 (7 янв.) – 7, 9–14 (4 нояб.);
1959, № 1 (29 янв.) – 3, 5–16 (8 дек.);
1960, № 1 (7 янв.) – 13 (20 дек.).
5346. Техническая страница [у газ. «Азотчик»] [Текст]. – Горловка, 1958–1960.
1958, [б. N.] (23 янв.), [б. N.] (17 июля);
1959, [б. N.] (26 марта) – [б. N.] (12 нояб.). [5 вип.];
1960, [б. N.] (4 мая), [б. N.] (6 июля).
5347. Техническая страница [у газ. «Артемовець»] [Текст]. – Київ, 1958.
1958, № 1 (26 лип.), 2 (17 листоп.).
5348. Техническая страница [у газ. «В борьбе за уголь»] [Текст] : выпускает
науч.-техн. горн. об-во на шахте. – Макеевка, 1957–1959.
1957, [б. N.] (7 марта) – [б. N.] (3 окт.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (10 янв.) – [б. N.] (3 окт.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (23 янв.), [б. N.] (3 апр.).
5349. Техническая страница [у газ. «Вагоностроитель»] [Текст]. –
Днепродзержинск, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (12 апр.), [б. N.] (7 июня);
1958, [б. N.] (30 окт.).
5350. Техническая страница [у газ. «Ворошиловец»] [Текст]. – Дружковка, 1957,
1958.
1957, № 1 (4 мая) – 4 (2 нояб.);
1958, № 1 (16 авг.), 2 (13 сент.).
5351. Техническая страница [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Северодонецк, 1957.
1957, [б. N.] (8 дек.).
5352. Техническая страница [у газ. «Голос шахтера»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (3 июля), [б. N.] (17 июля).
5353. Техническая страница [у газ. «Горловский коксохимик»] [Текст] :
подготовлена завод. советом НТО черной металлургии. – Горловка, 1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (27 янв.) – [б. N.] (9 июня) [4 вип.];
1958, [б. N.] (23 марта) – [б. N.] (1 июня) [3 вип.];
1960, [б. N.] (26 нояб.), [б. N.] (24 дек.).
5354. Техническая страница [у газ. «Горный машиностроитель»] [Текст]. –
Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (16 июня), [б. N.] (26 нояб.).
5355. Техническая страница [у газ. «Горняцкая слава»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (25 июня) – [б. N.] (29 окт.) [7 вип.].
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5356. Техническая страница [у газ. «Дарницький вагоноремонтник»] [Текст]. –
Київ, 1957–1959.
1957, [б. N.] (22 берез.) – [б. N.] (13 верес.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (16 трав.);
1959, [б. N.] (4 верес.) – [б. N.] (30 жовт.) [3 вип.].
5357. Техническая страница [у газ. «Дарницький шовк»] [Текст]. – Київ, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (23 жовт.) – [б. N.] (11 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (26 верес.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (23 січ.) – [б. N.] (11 груд.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (19 лют.) – [б. N.] (24 верес.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (28 січ.).
5358. Техническая страница [у газ. «Димитровец»] [Текст]. – Димитров, 1960.
1960, [б. N.] (2 сент.).
5359. Техническая страница [у газ. «Днепровский металлург»] [Текст]. – Запорожье,

1957.
1957, [б. N.] (31 марта).
5360. Техническая страница [у газ. «Донецкий горняк»] [Текст]. – Енакиево,
1957, 1959.
1957, [б. N.] (12 февр.);
1959, [б. N.] (24 марта).
5361. Техническая страница [у газ. «Дружковский рабочий»] [Текст]. – Дружковка,

1958.
1958, [б. N.] (16 июля).
5362. Техническая страница [у газ. «Дунайский водник»] [Текст]. – Измаил,
1957–1960.
1957, [б. N.] (24 янв.), [б. N.] (2 июля);
1958, № 1 (2 янв.) – 8 (27 дек.);
1959, № 1 (27) (4 берез.) – 8 (34) (17 дек.);
1960, № 1 (35) (19 янв.) – 12 (46) (29 дек.).
5363. Техническая страница [у газ. «Ждановский машиностроитель»] [Текст]. –
Жданов, 1958–1960.
1958, [б. N.] (13 авг.) – [б. N.] (19 нояб.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (7 янв.) – [б. N.] (9 дек.) [9 вип.];
1960, [б. N.] (8 янв.) – [б. N.] (18 нояб.) [5 вип.].
5364. Техническая страница [у газ. «Ждановский портовик»] [Текст]. – Жданов,
1960.
1960, [б. N.] (20 мая) – [б. N.] (11 нояб.) [3 вип.].
5365. Техническая страница [у газ. «Жилстроевец»] [Текст]. – Макеевка, 1960.
1960, [б. N.] (10 мая) – [б. N.] (13 дек.) [7 вип.].
5366. Техническая страница [у газ. «За алюминий»] [Текст]. – Запорожье, 1957,
1959.
1957, [б. N.] (16 мая), [б. N.] (25 июля);
1959, [б. N.] (6 авг.), [б. N.] (24 дек.).
5367. Техническая страница [у газ. «За горную технику»] [Текст]. – Дружковка,
1958, 1960.
1958, № 3 (15 нояб.);
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1960, № 1 (12 февр.) – 5 (24 июня).
5368. Техническая страница [у газ. «За график цикличности»] [Текст]. – Макеевка,

1959.
1959, [б. N.] (10 дек.).
5369. Техническая страница [у газ. «За доблестный труд»] [Текст]. – Сталино,
1960.
1960, [б. N.] (1 июля) – [б. N.] (18 нояб.) [3 вип.].
5370. Техническая страница [у газ. «За кокс»] [Текст]. – Енакиево, 1958–1960.
1958, [б. N.] (1 апр.) – [б. N.] (18 нояб.) [3 вип.];
1959, [б. N.](24 февр.) – [б. N.] (15 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (20 сент.).
5371. Техническая страница [у газ. «За коммунизм»] [Текст]. – Станица Луганская,

1959.
1959, [б. N.] (24 февр.).
5372. Техническая страница [у газ. «За коммунистический труд»] [Текст]. –
Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (13 мая) – [б. N.] (21 окт.) [4 вип.].
5373. Техническая страница [у газ. «За металл»] [Текст]. – Енакиево, 1956–1960.
1956, [б. N.] (14 февр.) – (22 дек.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (15 июня) – [б. N.] (23 нояб.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (8 февр.) – [б. N.] (13 дек.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (3 янв.) – [б. N.] (30 мая) [3 вип.];
1960, [б. N.] (12 марта) – [б. N.] (12 нояб.) [3 вип.].
5374. Техническая страница [у газ. «За металл»] [Текст]. – Жданов, 1956, 1960.
1956, [б. N.] (31 янв.);
1960, [б. N.] (28 сент.), [б. N.] (3 дек.).
5375. Техническая страница [у газ. «За металлургическое оборудование»]
[Текст]. – Днепропетровск, 1956–1960.
1956, № 1 (10 марта) – 4 (25 авг.);
1958, № 12 (9 марта) – 18 (20 дек.);
1959, № 19 (31 янв.) – 23 (29 авг.);
1960, № 1 (24) (3 февр.) – 6 (28) (5 окт.).
5376. Техническая страница [у газ. «За механизированный труд»] [Текст]. –
Сталино, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (23 нояб.);
1960, [б. N.] (28 июня), [б. N.] (12 июля).
5377. Техническая страница [у газ. «За огнеупоры»] [Текст]. – Часов-Яр, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (15 дек.);
1958, [б. N.] (12 июля);
1959, [б. N.] (21 февр.), [б. N.] (15 авг.);
1960, [б. N.] (13 июня) – [б. N.] (8 дек.) [3 вип.].
5378. Техническая страница [у газ. «За передовую технику»] [Текст]. – Сталино,
1956–1960.
1956, [б. N.] (26 мая), [б. N.] (18 авг.);
1957, [б. N.] (13 апр.) – [б. N.] (30 нояб.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (24 мая);
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1959, [б. N.] (27 июня) – [б. N.] (14 нояб.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (20 янв.) – [б. N.] (21 дек.) [9 вип.].
5379. Техническая страница [у газ. «За передовую шахту»] [Текст]. – Сталино,
1960.
1960, [б. N.] (28 июня), [б. N.] (12 июля).
5380. Техническая страница [у газ. «За победу в труде»] [Текст]. – Сталино,
1960.
1960, [б. N.] (23 июня).
5381. Техническая страница [у газ. «За технический прогресс»] [Текст]. –
Соцгород, 1956–1960.
1956, № 10 (56) (25 авг.) – 15 (61) (29 дек.);
1957, № 1 (62) (12 янв.) – 12 (73) (26 авг.);
1958, № 1 (74) (8 янв.) – 10 (83) (29 нояб.);
1959, № 1 (85) (7 янв.) – 9 (93) (4 нояб.);
1960, № 1 (94) (3 февр.) – 7 (73) (28 дек.).
5382. Техническая страница [у газ. «За технический прогресс»] [Текст]. –
Красный Луч, 1957, 1959.
1957, [б. N.] (15 авг.);
1959, [б. N.] (9 апр.).
5383. Техническая страница [у газ. «За трудовые успехи»] [Текст]. – Макеевка,
1959.
1959, [б. N.] (11 авг.).
5384. Техническая страница [у газ. «За уголь»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (7 июля), [б. N.] (14 июля).
5385. Техническая страница [у газ. «За цикличность»] [Текст]. – Сталино, 1957,
1958, 1960.
1957, [б. N.] (21 февр.), [б. N.] (1 авг.);
1958, [б. N.] (27 нояб.);
1960, [б. N.] (9 июля), [б. N.] (16 июля).
5386. Техническая страница [у газ. «За честь шахтера»] [Текст]. – Шахтерск, 1958.

1958, [б. N.] (23 авг.).
5387. Техническая страница [у газ. «Знамя Дзержинки»] [Текст]. –
Днепродзержинск, 1956–1960.
1956, [б. N.] (4 янв.) – [б. N.] (5 дек.) [6 вип.];
1957, [б. N.] (6 февр.) – [б. N.] (25 сент.) [5 вип.].;
1958, [б. N.] (2 апр.), [б. N.] (10 мая);
1959, [б. N.] (14 марта);
1960, [б. N.] (11 мая) – [б. N.] (23 нояб.) [4 вип.].
5388. Техническая страница [у газ. «Знамя Ильича»] [Текст]. – Верхний, 1958–
1960.
1958, № 2 (20 дек.);
1959, № 3 (2 янв.), [б. N.] (14 марта) – [б. N.] (16 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (26 февр.) – [б. N.] (7 окт.) [7 вип.].
5389. Техническая страница [у газ. «Знамя Октября»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (26 июня), [б. N.] (17 июля).
5390. Техническая страница [у газ. «Знамя соревнования»] [Текст]. – Сталино,
1959.
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1959, [б. N.] (1 сент.), [б. N.] (10 нояб.).
5391. Техническая страница [у газ. «Знамя труда»] [Текст]. – Славянск, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (18 июня);
1960, [б. N.] (15 апр.) – [б. N.] (14 окт.) [6 вип.].
5392. Техническая страница [у газ. «Ильичевец»] [Текст]. – Жданов, 1958–1960.
1958, 1 (15 янв.), [б. N.] (9 авг.);
1959, [б. N.] (7 янв.), [б. N.] (13 мая);
1960, 1 (27 апр.) – 9 (30 нояб.).
5393. Техническая страница [у газ. «Кадиевский коксовик»] [Текст]. – Кадиевка,
1957–1960.
1957, [б. N.] (28 февр.) – [б. N.] (15 авг.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (1 янв.) – [б. N.] (31 июля) [4 вип.];
1959, [б. N.] (8 янв.) – [б. N.] (16 авг.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (16 сент.), [б. N.] (11 нояб.).
5394. Техническая страница [у газ. «Керченский рабочий»] [Текст]. – Керчь,
1959.
1959, [б. N.] (27 сент.), [б. N.] (21 нояб.).
5395. Техническая страница [у газ. «Кировец»] [Текст]. – Макеевка, 1956–1958,
1960.
1956, [б. N.] (20 июня) – [б. N.] (8 сент.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (27 февр.) – [б. N.] (7 дек.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (16 авг.);
1960, [б. N.] (27 февр.), [б. N.] (27 авг.).
5396. Техническая страница [у газ. «Коксовик»] [Текст]. – Ворошиловск, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (9 мая), [б. N.] (13 июня);
1958, [б. N.] (13 марта) – [б. N.] (20 нояб.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (15 янв.) – [б. N.] (30 дек.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (8 июля).
5397. Техническая страница [у газ. «Коксостроевец»] [Текст]. – Макеевка, 1957.
1957, [б. N.] (14 мая), [б. N.] (13 авг.).
5398. Техническая страница [у газ. «Коксохимик Макеевки»] [Текст]. –
Макеевка, 1956–1960.
1956, [б. N.] (16 авг.), [б. N.] (15 нояб.);
1957, [б. N.] (14 февр.) – [б. N.] (18 сент.) [8 вип.];
1958, [б. N.] (19 февр.) – [б. N.] (26 нояб.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (8 апр.), [б. N.] (7 окт.), [б. N.] (11 нояб.);
1960, [б. N.] (10 февр.) – [б. N.] (21 дек.) [5 вип.].
5399. Техническая страница [у газ. «Коксохимик»] [Текст]. – Сталино, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (7 окт.);
1959, [б. N.] (13 окт.);
1960, [б. N.] (5 апр.), [б. N.] (14 июня).
5400. Техническая страница [у газ. «Краматорский металлург»] [Текст]. –
Краматорск, 1957–1960.
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1957, [б. N.] (16 марта) – [б. N.] (27 июня) [3 вип.];
1958, [б. N.] (21 марта);
1959, [б. N.] (26 июня);
1960, [б. N.] (24 авг.), [б. N.] (30 нояб.).
5401. Техническая страница [у газ. «Красное знамя»] [Текст]. – Рубежное, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (16 дек.);
1960, [б. N.] (12 июня), [б. N.] (21 дек.).
5402. Техническая страница [у газ. «Кременчугстрой»] [Текст]. – Хрущев, 1957.
1957, № 1 (3) (9 июня) – 3 (5) (22 авг.).
5403. Техническая страница [у газ. «Крылья Украины»] [Текст]. – Киев, 1956,
1958–1960.
1956, [б. N.] (18 февр.) – [б. N.] (20 дек.) [8 вип.];
1958, [б. N.] (15 янв.) – [б. N.] (23 авг.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (12 мая) – [б. N.] (18 нояб.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (25 марта), [б. N.] (25 окт.).
5404. Техническая страница [у газ. «Ленинец»] [Текст]. – Днепропетровск, 1957,
1958.
1957, № 1 (2 февр.) – 3 (3 авг.);
1958, [б. N.] (30 авг.).
5405. Техническая страница [у газ. «Ленинец»] [Текст]. – Макеевка, 1958.
1958, [б. N.] (22 июня).
5406. Техническая страница [у газ. «Макеевский строитель»] [Текст]. – Макеевка,

1957.
1957, [б. N.] (9 янв.), [б. N.] (20 марта).
5407. Техническая страница [у газ. «Мастер угля»] [Текст]. – Моспино, 1957.
1957, [б. N.] (23 июня).
5408. Техническая страница [у газ. «Машиностроитель»] [Текст]. – Краматорск,
1956–1960.
1956, [б. N.] (7 июня), [б. N.] (15 нояб.);
1957, [б. N.] (24 янв.) – [б. N.] (28 дек.) [16 вип.];
1958, [б. N.] (1 февр.) – [б. N.] (14 окт.) [9 вип.];
1959, [б. N.] (31 марта) – [б. N.] (19 мая) [3 вип.];
1960, [б. N.] (11 авг.) – [б. N.] (5 дек.) [6 вип.].
5409. Техническая страница [у газ. «Металлист»] [Текст]. – Артемовск, 1960.
1960, [б. N.] (6 апр.).
5410. Техническая страница [у газ. «Металлург»] [Текст]. – Кривой Рог, 1960.
1960, [б. N.] (31 мая), [б. N.] (13 дек.).
5411. Техническая страница [у газ. «Металлург»] [Текст]. – Сталино, 1956, 1959,
1960.
1956, [б. N.] (1 февр.);
1959, [б. N.] (11 июля) – [б. N.] (25 нояб.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (13 янв.) – [б. N.] (11 июня) [4 вип.].
5412. Техническая страница [у газ. «Механизатор»] [Текст]. – Горловка, 1956–
1960.
1956, № 1 (21 июля) – 3 (18 окт.);
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1957, № 1 (12 сент.);
1958, № 1 (21 авг.); [б. N.] (16 окт.);
1959, [б. N.] (12 февр.), [б. N.] (7 мая);
1960, [б. N.] (27 янв.) – [б. N.] (17 авг.) [5 вип.].
5413. Техническая страница [у газ. «Моряк»] [Текст]. – Одесса, 1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (10 июля) – [б. N.] (25 дек.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (23 янв.), [б. N.] (25 сент.);
1959, [б. N.] (19 февр.), [б. N.] (6 авг.);
1960, [б. N.] (31 мая), [б. N.] (29 окт.).
5414. Техническая страница [у газ. «Мостовик»] [Текст]. – Днепропетровск,
1957, 1960.
1957, [б. N.] (25 сент.);
1960, [б. N.] (28 мая), [б. N.] (12 нояб.).
5415. Техническая страница [у газ. «На стройке»] [Текст]. – Горловка, 1956.
1956, [б. N.] (28 янв.).
5416. Техническая страница [у газ. «На стройке»] [Текст]. – Кривой Рог, 1958.
1958, [б. N.] (15 окт.).
5417. Техническая страница [у газ. «На стройке»] [Текст]. – Харьков, 1958–1960.
1958, [б. N.] (11 янв.) – [б. N.] (20 дек.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (10 янв.) – [б. N.] (26 дек.) [10 вип.];
1960, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (26 нояб.) [7 вип.].
5418. Техническая страница [у газ. «На трудовой вахте»] [Текст]. – Красноармейское,

1960.
1960, [б. N.] (7 дек.).
5419. Техническая страница [у газ. «Огнеупорщик»] [Текст]. – Красногоровка,
1959.
1959, [б. N.] (14 мая).
5420. Техническая страница [у газ. «Октябрьский гудок»] [Текст]. – Луганск,
1956, 1958–1960.
1956, [б. N.] (26 мая) – [б. N.] (20 нояб.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (16 янв.) – [б. N.] (27 сент.) [9 вип.] ;
1959, [б. N.] (10 мая) – [б. N.] (27 окт.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (2 марта) – [б. N.] (22 дек.) [5 вип.].
5421. Техническая страница [у газ. «Передовик производства»] [Текст]. –
Красноармейское, 1960.
1960, [б. N.] (7 окт.).
5422. Техническая страница [у газ. «Почет шахтеру»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (30 июня), [б. N.] (21 июля).
5423. Техническая страница [у газ. «Почетный труд»] [Текст]. – Красноармейское,

1960.
1960, [б. N.] (11 сент.).
5424. Техническая страница [у газ. «Приднепровский металлург»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1956, 1959, 1960.
1956, [б. N.] (22 дек.).
1959, [б. N.] (9 мая), [б. N.] (19 дек.);
1960, [б. N.] (27 авг.) – [б. N.] (19 нояб.) [3 вип.];
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5425. Техническая страница [у газ. «Приладобудівник»] [Текст]. – Київ, 1958.
1958, [б. N.] (10 жовт.).
5426. Техническая страница [у газ. «Робітнича трибуна»] [Текст]. – Київ, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (5 черв.);
1958, [б. N.] (19 берез.) – [б. N.] (12 листоп.) [3 вип.];
1959, № 1 (11 лют.) – 4 (19 серп.);
1960, № 1 (13 січ.) – 5 (20 груд.).
5427. Техническая страница [у газ. «Серп и молот»] [Текст]. –
Днепродзержинск, 1956–1960.
1956, [б. N.] (31 авг.), [б. N.] (25 окт.);
1957, № 1 (7 марта); 1957 [б. N.] (16 сент.), [б. N.] (28 нояб.);
1958, [б. N.] (9 янв.) – [б. N.] (10 июля) [3 вип.];
1959, [б. N.] (30 марта), [б. N.] (1 июня);
1960, [б. N.] (12 мая), [б. N.] (15 авг.).
5428. Техническая страница [у газ. «Слава шахтеру»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (30 июня), [б. N.] (21 июля).
5429. Техническая страница [у газ. «Славянский керамик»] [Текст]. – Славянск,
1960.
1960, [б. N.] (10 окт.), [б. N.] (28 нояб.).
5430. Техническая страница [у газ. «Слово Ильича»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (30 июня), [б. N.] (14 июля).
5431. Техническая страница [у газ. «Слово шахтера»] [Текст]. – Пролетарск, 1960.

1960, [б. N.] (1 апр.).
5432. Техническая страница [у газ. «Слово шахтера»] [Текст]. – Сталино, 1956,
1960.
1956, [б. N.] (11 янв.);
1960, [б. N.] (26 июня) – [б. N.] (25 дек.) [7 вип.].
5433. Техническая страница [у газ. «Советский строитель»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (25 авг.) – [б. N.] (15 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 февр.), [б. N.] (26 апр.).
5434. Техническая страница [у газ. «Советский студент»] [Текст]. – Сталино,
1956.
1956, [б. N.] (10 марта) – [б. N.] (23 июня) [3 вип.].
5435. Техническая страница [у газ. «Советский шахтер»] [Текст]. – Сталино,
1960.
1960, [б. N.] (24 июня), [б. N.] (15 июля).
5436. Техническая страница [у газ. «Сталинец»] [Текст]. – Днепродзержинск,
1956.
1956, [б. N.] (23 марта) – [б. N.] (27 июля) [4 вип.].
5437. Техническая страница [у газ. «Станкостроитель Краматорска»] [Текст]. –
Краматорск, 1957–1959.
1957, № 1 (31 окт.);
1958, № 2 (23 янв.); [б. N.] (24 апр.) – [б. N.] (25 дек.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (12 февр.).
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5438. Техническая страница [у газ. «Стахановец металлургии»] [Текст]. –
Краматорск, 1956.
1956, [б. N.] (4 февр.) – [б. N.] (26 мая) [3 вип.].
5439. Техническая страница [у газ. «Стекловар»] [Текст]. – Верхний, 1959.
1959, [б. N.] (30 июня).
5440. Техническая страница [у газ. «Строитель коммунизма»] [Текст]. – Ирмино,
1956, 1957.
1956, [б. N.] (25 окт.);
1957, [б. N.] (1 авг.).
5441. Техническая страница [у газ. «Строитель металлургии»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1957–1960.
1957, [б. N.] (23 мая), [б. N.] (7 дек.);
1958, [б. N.] (11 дек.);
1959, [б. N.] (25 июня), [б. N.] (3 дек.);
1960, № 1 (12 янв.), 2 (12 мая).
5442. Техническая страница [у газ. «Строитель»] [Текст]. – Днепродзержинск,
1956.
1956, [б. N.] (29 июня).
5443. Техническая страница [у газ. «Строитель»] [Текст]. – Запорожье, 1957,
1958.
1957, [б. N.] (14 июня), [б. N.] (17 дек.);
1958, [б. N.] (7 янв.).
5444. Техническая страница [у газ. «Строитель»] [Текст]. – Николаев, 1960.
1960, № 1 (19 марта) – 13, 15 (28 дек.).
5445. Техническая страница [у газ. «Строитель»] [Текст]. – Севастополь, 1957,
1960.
1957, [б. N.] (5 янв.);
1960, [б. N.] (16 июня).
5446. Техническая страница [у газ. «Строительная газета»] [Текст]. – Соцгород,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (17 мая), [б. N.] (29 нояб.);
1959, [б. N.] (6 июня), [б. N.] (1 авг.).
5447. Техническая страница [у газ. «Судоремонтник»] [Текст]. – Одесса, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (24 апр.) – [б. N.] (25 дек.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (7 нояб.).
5448. Техническая страница [у газ. «Тепловозник»] [Текст]. – Харьков, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (9 янв.) – [б. N.] (19 нояб.) [5 вип.];
1957, [б. N.] (6 марта) – [б. N.] (4 мая) [6 вип.];
1958, [б. N.] (20 янв.) – [б. N.] (10 дек.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (4 февр.) – [б. N.] (11 нояб.) [7 вип.];
1960, [б. N.] (24 июня).
5449. Техническая страница [у газ. «Трибуна металлурга»] [Текст]. –
Днепропетровск, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (17 июля);
1958, [б. N.] (23 июля).
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5450. Техническая страница [у газ. «Трибуна рабочего»] [Текст]. – Николаев,
1957–1960.
1957, № 1 (9) (5 янв.) – 3 (10) (27 марта);
1958, № 1 (15 янв.) – 3, 5–7 (4 дек.);
1959, № 1 (4 марта) – 4, 6–8, 10, 11, 13–15 (26 дек.);
1960, № 1 (3 февр.).
5451. Техническая страница [у газ. «Трибуна стахановца»] [Текст]. – Николаев,
1956.
1956, [б. N.] (7 янв.) – [б. N.] (22 дек.) [4 вип.].
5452. Техническая страница [у газ. «Трибуна строителя»] [Текст]. – Ворошиловск,

1960.
1960, [б. N.] (5 авг.).
5453. Техническая страница [у газ. «Трибуна шахтера»] [Текст]. – Сталино, 1960.

1960, [б. N.] (2 июля), [б. N.] (23 июля).
5454. Техническая страница [у газ. «Трубник»] [Текст]. – Никополь, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (12 авг.) – [б. N.] (12 дек.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (27 янв.) – [б. N.] (24 дек.) [10 вип.].
5455. Техническая страница [у газ. «Труд для Родины»] [Текст]. – Константиновка,

1960.
1960, [б. N.] (2 сент.).
5456. Техническая страница [у газ. «Трудовая слава»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (1 июля), [б. N.] (15 июля).
5457. Техническая страница [у газ. «Трудовой подвиг»] [Текст]. – Лисичанск,
1959.
1959, [б. N.] (20 марта).
5458. Техническая страница [у газ. «Ударник»] [Текст]. – Днепропетровск, 1956.
1956, [б. N.] (9 янв.) – [б. N.] (2 июля) [4 вип.].
5459. Техническая страница [у газ. «Ударник»] [Текст]. – Киев, 1957, 1959.
1957, [б. N.] (24 июля);
1959, [б. N.] (29 июля).
5460. Техническая страница [у газ. «Фрунзевец»] [Текст]. – Константиновка,
1960.
1960, [б. N.] (21 янв.) – [б. N.] (21 июля) [4 вип.].
5461. Техническая страница [у газ. «Честь шахтера»] [Текст]. – Сталино, 1960.
1960, [б. N.] (26 июня), [б. N.] (17 июля).
5462. Техническая страница [у газ. «Шахтер Красноармейска»] [Текст]. –
Новоэкономическое, 1960.
1960, [б. N.] (9 сент.).
5463. Техническая страница [у газ. «Шахтер Рутченковки»] [Текст]. – Сталино,
1960.
1960, [б. N.] (6 июля).
5464. Техническая страница [у газ. «Шахтер Снежного»] [Текст]. – Снежное,
1960.
1960, [б. N.] (6 июня), [б. N.] (20 июня).
5465. Техническая страница [у газ. «Шахтер»] [Текст]. – Красноармейское, 1960.

1960, [б. N.] (15 сент.) – [б. N.] (1 дек.) [3 вип.].
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5466. Техническая страница [у газ. «Шахтерское слово»] [Текст]. – Ханженково,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (11 сент.);
1959, [б. N.] (3 сент.).
5467. Техническая страница [у газ. «Электрометаллург»] [Текст]. – Запорожье,
1958–1960.
1958, [б. N.] (23 апр.) – [б. N.] (22 нояб.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (4 февр.) – [б. N.] (9 дек.) [10 вип.];
1960, [б. N.] (8 июня).
5468. Техническая страница [у газ. «Энергетик»] [Текст]. – Запорожье, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (9 янв.) – [б. N.] (3 дек.) [10 вип.];
1959, [б. N.] (7 марта) – [б. N.] (30 окт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (2 марта).
5469. Техническая страница [у газ. «Ясиноватский машиностроитель»] [Текст]. –
Ясиноватая, 1960.
1960, [б. N.] (2 сент.).
5470. Технический бюллетень [Текст] : орган науч.-техн. о-ва, техн. совета и о-ва
изобретателей и рационализаторов Конотоп. паровозо-вагоноремонт. з-да М-ва путей
сообщения СССР. – Конотоп, 1959.
1959, № 3 (17) (март).
5471. Технічна сторінка [у газ. «Автобудівник»] [Текст]. – Кременчук, 1959, 1960.

1959, № 2 (19 берез.) – 6 (26 листоп.) ;
1960, № 1 (7) (20 січ.) – 5, 7–10 (16) (23 листоп.).
5472. Технічна сторінка [у газ. «Азовкабель»] [Текст]. – Бердянськ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (5 черв.);
1959, [б. N.] (3 груд.);
1960, [б. N.] (16 груд.).
5473. Технічна сторінка [у газ. «Арсеналець»] [Текст]. – Київ, 1958–1960.
1958, [б. N.] (25 лип.);
1959, [б. N.] (4 груд.);
1960, [б. N.] (20 трав.).
5474. Технічна сторінка [у газ. «Артемовець»] [Текст]. – Київ, 1959, 1960.
1959, № 3 (15 черв.), 4 (15 черв.);
1960, [б. N.] (15 січ.).
5475. Технічна сторінка [у газ. «Будівельник індустрії»] [Текст]. – Дніпропетровськ,

1959.
1959, [б. N.] (19 січ.), [б. N.] (2 квіт.).
5476. Технічна сторінка [у газ. «Будівельник»] [Текст]. – Новогродівка, 1960.
1960, [б. N.] (16 берез.), [б. N.] (27 лип.).
5477. Технічна сторінка [у газ. «Бурильник»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1957, 1958,
1960.
1957, [б. N.] (2 серп.), [б. N.] (16 серп.);
1958, [б. N.] (30 трав.), [б. N.] (11 лип.);
1960, [б. N.] (17 лип.).
5478. Технічна сторінка [у газ. «Вагонобудівник»] [Текст]. – Дніпродзержинськ,
1960.
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1960, [б. N.] (29 берез.), [б. N.] (20 груд.).
5479. Технічна сторінка [у газ. «Вагонобудівник»] [Текст]. – Крюків, 1957–1960.
1957, [б. N.] (11 трав.), [б. N.] (31 серп.);
1958, № 1 (13) (4 січ.) – 4 (16) (29 листоп.);
1959, № 1 (16) (4 квіт.) – 4 (19) (25 груд.);
1960, 1 (20) (11 берез.) – 4 (23) (24 груд.).
5480. Технічна сторінка [у газ. «Велоударник»] [Текст]. – Харків, 1956.
1956, [б. N.] (16 черв.), [б. N.] (27 жовт.).
5481. Технічна сторінка [у газ. «Верстатобудівник»] [Текст]. – Одеса, 1958–1960.
1958, [б. N.] (26 черв.) – [б. N.] (18 груд.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (14 трав.) – [б. N.] (24 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (1 груд.) [8 вип.].
5482. Технічна сторінка [у газ. «Верстатобудівник»] [Текст] : випускає первин.
орг. НТТ «Машпром». – Київ, 1956–1960.
1956, [б. N.] (1 груд.), [б. N.] (15 груд.);
1957, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (1 черв.). [4 вип.]; № 10 (2 листоп.), № 11 (16 листоп.);

1958, № 1 (12) (11 січ.) – 10 (21) (22 листоп.);
1959, [б. N.] (7 лют.) – [б. N.] (12 груд.) [13 вип.];
1960, № 1 (35) (6 лют.) – 3 (37) (11 лип.); [б. N.] (29 серп.) – [б. N.] (5 груд.) [3 вип.].
5483. Технічна сторінка [у газ. «Взуттьовик»] [Текст]. – Львів, 1959, 1960.
1959, №1 (6 серп.), 3–5 (17 груд.);
1960, №1 (4 лют.) – 6 (24 листоп.).
5484. Технічна сторінка [у газ. «Вперед»] [Текст]. – Київ, 1960.
1960, [б. N.] (15 груд.).
5485. Технічна сторінка [у газ. «Гірник Кривбасу»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (20 груд.);
1957, [б. N.] (17 січ.) – (12 груд.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (25 верес.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (21 трав.), [б. N.] (30 лип.).
5486. Технічна сторінка [у газ. «Гірник»] [Текст]. – Інгулець, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (25 серп.);
1958, [б. N.] (14 серп.).
5487. Технічна сторінка [у газ. «Голос виробничника»] [Текст]. – Дніпропетровськ,

1960.
1960, [б. N.] (12 трав.) – [б. N.] (17 листоп.) [3 вип.].
5488. Технічна сторінка [у газ. «Голос гірника»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1957–
1959.
1957, [б. N.] (27 серп.), [б. N.] (24 верес.);
1958, [б. N.] (18 берез.) – [б. N.] (16 листоп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (20 листоп.) [3 вип.].
5489. Технічна сторінка [у газ. «Голос робітника»] [Текст]. – Харків, 1957–1960.
1957, [б. N.] (21 лют.) – [б. N.] (27 груд.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (26 груд.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (20 жовт.), [б. N.] (1 груд.);
1960, [б. N.] (26 лют.) – [б. N.] (25 жовт.) [4 вип.].
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5490. Технічна сторінка [у газ. «Джутарка»] [Текст]. – Одеса, 1960.
1960, [б. N.] (7 лип.), [б. N.] (15 верес.).
5491. Технічна сторінка [у газ. «Дзержинець»] [Текст]. – Одеса, 1960.
1960, [б. N.] (21 трав.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
5492. Технічна сторінка [у газ. «Дніпробуд»] [Текст]. – Дніпродзержинськ, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (23 жовт.);
1959, [б. N.] (19 листоп.), [б. N.] (17 груд.);
1960, [б. N.] (26 серп.), [б. N.] (27 груд.).
5493. Технічна сторінка [у газ. «Дніпровський коксовик»] [Текст]. –
Дніпродзержинськ, 1956–1958, 1960.
1956, [б. N.] (16 листоп.), [б. N.] (14 груд.);
1957, [б. N.] (15 лют.);
1958, [б. N.] (11 квіт.), [б. N.] (6 черв.);
1960, [б. N.] (26 лют.).
5494. Технічна сторінка [у газ. «Електрик»] [Текст]. – Харків, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (11 черв.) – [б. N.] (19 листоп.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (14 січ.), [б. N.] (13 трав.).
5495. Технічна сторінка [у газ. «Електроапаратник»] [Текст]. – Харків, 1958, 1960.

1958, [б. N.] (16 квіт.) – [б. N.] (10 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (27 лют.).
5496. Технічна сторінка [у газ. «Електродник»] [Текст]. – Запоріжжя, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (4 квіт.);
1960, [б. N.] (21 жовт.).
5497. Технічна сторінка [у газ. «Електротранспортник»] [Текст]. – Дніпропетровськ,

1957, 1958, 1960.
1957, [б. N.] (13 груд.);
1958, [б. N.] (11 квіт.);
1960, [б. N.] (3 груд.), [б. N.] (10 груд.).
5498. Технічна сторінка [у газ. «Енергобудівник»] [Текст]. – Придніпровськ,
1958.
1958, [б. N.] (25 груд.).
5499. Технічна сторінка [у газ. «За високий видобуток»] [Текст]. – Сталіно, 1960.
1960, [б. N.] (1 лип.), [б. N.] (22 лип.).
5500. Технічна сторінка [у газ. «За кокс»] [Текст]. – Дніпродзержинськ, 1957,
1958, 1960.
1957, [б. N.] (5 лют.), [б. N.] (8 жовт.);
1958, [б. N.] (8 лип.), [б. N.] (5 серп.);
1960, [б. N.] (3 берез.).
5501. Технічна сторінка [у газ. «За механизацию»] [Текст]. – Луганск, 1957, 1959.
1957, [б. N.] (21 берез.), [б. N.] (12 груд.);
1959, [б. N.] (29 янв.) – [б. N.] (10 дек.) [7 вип.].
5502. Технічна сторінка [у газ. «За першість»] [Текст]. – Дніпропетровськ, 1960.
1960, [б. N.] (7 лип.), [б. N.] (15 верес.).
5503. Технічна сторінка [у газ. «За радянський верстат»] [Текст]. – Харків, 1956–
1959.
1956, [б. N.] (5 трав.);
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1957, [б. N.] (7 лют.) – [б. N.] (26 верес.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (15 трав.) – [б. N.] (11 груд.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (24 верес.), [б. N.] (24 груд.).
5504. Технічна сторінка [у газ. «За радянський фільм»] [Текст]. – Київ, 1957–
1959.
1957, № 1 (10 груд.);
1958, № 2 (8 лип.);
1959, № 3 (2 черв.).
5505. Технічна сторінка [у газ. «За ритмічну роботу»] [Текст]. – Харків, 1957.
1957, [б. N.] (13 серп.).
5506. Технічна сторінка [у газ. «За руду»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1957–1960.
1957, [б. N.] (17 лип.), [б. N.] (2 жовт.);
1958, [б. N.] (21 трав.), [б. N.] (16 лип.);
1959, [б. N.] (22 лип.) – [б. N.] (25 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (20 лип.).
5507. Технічна сторінка [у газ. «За технічний прогрес»] [Текст]. – Бердичів, 1960.
1960, [б. N.] (16 квіт.), [б. N.] (19 листоп.).
5508. Технічна сторінка [у газ. «За технічний прогрес»] [Текст]. – Дніпропетровськ,

1959, 1960.
1959, [б. N.] (31 січ.), [б. N.] (28 берез.);
1960, [б. N.] (25 черв.) – [б. N.] (22 серп.) [3 вип.].
5509. Технічна сторінка [у газ. «За технічний прогрес»] [Текст]. – Львів, 1957,
1960.
1957, [б. N.] (29 листоп.);
1960, [б. N.] (1 квіт.) – [б. N.] (25 листоп.) [4 вип.].
5510. Технічна сторінка [у газ. «За трудову доблесть»] [Текст]. – Макіївка, 1958.
1958, [б. N.] (16 січ.) – [б. N.] (17 лип.) [3 вип.].
5511. Технічна сторінка [у газ. «За честь фабричної марки»] [Текст]. – Київ,
1958–1960.
1958, № 1 (31 берез.) – 3 (13 жовт.);
1959, № 4 (23 берез.) – 6 (5 жовт.);
1960, № 7 (25 січ.) – 9 (22 серп.).
5512. Технічна сторінка [у газ. «За якість продукції»] [Текст]. – Жидачів, 1957.
1957, [б. N.] (2 берез.), [б. N.] (23 берез.).
5513. Технічна сторінка [у газ. «Заводська правда»] [Текст]. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (7 верес.) – [б. N.] (14 листоп.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (19 лют.) – [б. N.] (15 листоп.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (19 верес.) [6 вип.].
5514. Технічна сторінка [у газ. «Канатка»] [Текст]. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (16 берез.) – [б. N.] (31 серп.) [3 вип.];
1958, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (11 жовт.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (24 січ.) – [б. N.] (5 верес.) [3 вип.].
5515. Технічна сторінка [у газ. «Канатник»] [Текст]. – Одеса, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (29 січ.), [б. N.] (16 квіт.);
1959, [б. N.] (3 верес.).
5516. Технічна сторінка [у газ. «Київський будівельник»] [Текст]. – Київ, 1957–
1960.
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1957, [б. N.] (7 лют.) – [б. N.] (12 груд.) [14 вип.];
1958, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (11 груд.) [16 вип.];
1959, [б. N.] (12 берез.) – [б. N.] (17 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (17 берез.) – [б. N.] (15 груд.) [13 вип.].
5517. Технічна сторінка [у газ. «Київський взуттьовик»] [Текст]. – Київ, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (6 верес.), № 2 (29 листоп.);
1957, № 3 (3 січ.) – 7 (17 груд.);
1958, № 8 (28 січ.) – 13 (18 листоп.);
1959, № 14 (3 лют.), 15 (14 квіт.); [б. N.] (5 трав.); № 16 (26 трав.) ; [б. N.] (28 лип.);
№ 18 (17 листоп.), 19 (22 груд.);
1960, № 20 (23 лют.) – 24 (25 листоп.).
5518. Технічна сторінка [у газ. «Київський електротранспорт»] [Текст]. – Київ,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (25 берез.) – [б. N.] (18 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (9 лип.) – [б. N.] (7 груд.) [3 вип.].
5519. Технічна сторінка [у газ. «Кіровець»] [Текст]. – Великий Токмак, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (25 квіт.), [б. N.] (8 серп.);
1960, [б. N.] (26 серп.).
5520. Технічна сторінка [у газ. «Кіровець»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1958.
1958, [б. N.] (9 жовт.).
5521. Технічна сторінка [у газ. «Кіровець»] [Текст]. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (8 лют.) – [б. N.] (30 листоп.) [5 вип.];
1958, [б. N.] (22 січ.) – [б. N.] (15 листоп.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (24 січ.) – [б. N.] (19 груд.) [9 вип.].
5522. Технічна сторінка [у газ. «Коксохімік Запоріжжя»] [Текст]. – Запоріжжя,
1959, 1960.
1959, [б. N.] (10 верес.) – [б. N.] (24 груд.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (25 лют.) – [б. N.] (8 груд. [3 вип.].
5523. Технічна сторінка [у газ. «Комунаровець»] [Текст]. – Запоріжжя, 1958–
1960.
1958, [б. N.] (20 берез.), [б. N.] (24 квіт.); № 6 (19 черв.) – 9 (30 жовт.);
1959, № 13 (30 лип.), 15 (24 груд.);
1960, 16 (5 лип.) – 18 (18 жовт.).
5524. Технічна сторінка [у газ. «Комуніст»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1956, 1957.
1956, [б. N.] (25 лют.), [б. N.] (3 берез.);
1957, [б. N.] (12 лип.).
5525. Технічна сторінка [у газ. «Комуністичним шляхом»] [Текст]. – Великий
Токмак, 1957.
1957, [б. N.] (26 квіт.).
5526. Технічна сторінка [у газ. «Кривбасівець»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1958.
1958, [б. N.] (15 лип.).
5527. Технічна сторінка [у газ. «Криворізький коксовик»] [Текст]. – Кривий Ріг,
1957.
1957, [б. N.] (2 лип.), [б. N.] (13 серп.).
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5528. Технічна сторінка [у газ. «Ленінська кузня»] [Текст]. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (27 верес.) – 4 (13 груд.);
1957, № 5 (10 січ.) – 16 (12 груд.);
1958, № 17 (16 січ.) – 28 (11 груд.);
1959, № 29 (15 січ.) – 40 (17 груд.);
1960, № 41 (28 січ.) – 47 груд.).
5529. Технічна сторінка [у газ. «Ленінським шляхом»] [Текст]. – Кривий Ріг,
1957, 1958.
1957, [б. N.] (8 черв.) – [б. N.] (30 листоп.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (11 січ.).
5530. Технічна сторінка [у газ. «Львівсільмашівець»] [Текст]. – Львів, 1960.
1960, [б. N.] (15 черв.), [б. N.] (27 лип.).
5531. Технічна сторінка [у газ. «Львівський електротранспорт»] [Текст]. – Львів,
1958, 1960.
1958, [б. N.] (19 черв.) – [б. N.] (30 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (18 лют.).
5532. Технічна сторінка [у газ. «Машинобудівник»] [Текст]. – Київ, 1956–1960.
1956, [б. N.] (26 січ.) – [б. N.] (22 груд.). [4 вип.];
1957, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (22 жовт.). [3 вип.];
1958, [б. N.] (28 січ.) – [б. N.] (15 жовт.). [6 вип.];
1959, [б. N.] (9 груд.);
1960, [б. N.] (20 січ.) – [б. N.] (28 жовт.). [5 вип.].
5533. Технічна сторінка [у газ. «Машинобудівник»] [Текст]. – Полтава, 1959,
1960.
1959, [б. N.] (20 серп.) – [б. N.] (31 груд.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (8 січ.).
5534. Технічна сторінка [у газ. «Метробудівець»] [Текст]. – Київ, 1957–1959.
1957, [б. N.] (24 квіт.), [б. N.] (4 верес.);
1958, [б. N.] (5 лют.), [б. N.] (19 берез.);
1959, [б. N.] (27 трав.) – [б. N.] (9 верес.) [3 вип.].
5535. Технічна сторінка [у газ. «Механізатор»] [Текст]. – Харків, 1956–1958.
1956, [б. N.] (1 верес.) – [б. N.] (11 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (8 черв.) – [б. N.] (26 жовт.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (4 січ.) – [б. N.] (29 листоп.) [3 вип.].
5536. Технічна сторінка [у газ. «На будові»] [Текст]. – Горлівка, 1956.
1956, [б. N.] (28 січ.).
5537. Технічна сторінка [у газ. «На трудовій вахті»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1957,
1958, 1960.
1957, [б. N.] (16 берез.);
1958, [б. N.] (26 лип.);
1960, [б. N.] (24 груд.).
5538. Технічна сторінка [у газ. «Орденоносний транссигнал»] [Текст]. – Київ,
1958–1960.
1958, № 1 (11 жовт.);
1959, № 2 (27 черв.);
1960, № 2 (18 жовт.).
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5539. Технічна сторінка [у газ. «Паровозник»] [Текст]. – Полтава, 1956, 1957,
1960.
1956, [б. N.] (12 лип.);
1957, [б. N.] (12 груд.);
1960, [б. N.] (15 січ.).
5540. Технічна сторінка [у газ. «Передовик виробництва»] [Текст]. – Запоріжжя,
1960.
1960, [б. N.] (6 серп.).
5541. Технічна сторінка [у газ. «Першотравневець»] [Текст]. – Бердянськ, 1959.
1959, [б. N.] (10 лют.).
5542. Технічна сторінка [у газ. «Південний кабель»] [Текст]. – Харків, 1956–1960.
1956, [б. N.] (21 листоп.);
1957, [б. N.] (10 січ.) – [б. N.] (15 листоп.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (9 трав.) – [б. N.] (12 груд.) [6 вип.];
1959, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (2 жовт.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (15 січ.), [б. N.] (23 верес.).
5543. Технічна сторінка [у газ. «Поліграфіст»] [Текст]. – Київ, 1957, 1958.
1957, [б. N.] (24 лип.);
1958, [б. N.] (22 квіт.).
5544. Технічна сторінка [у газ. «Прапор Жовтня»] [Текст]. – Одеса, 1957–1960.
1957, [б. N.] (16 листоп.);
1958, [б. N.] (2 квіт.) – [б. N.] (16 серп.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (21 лют.) – [б. N.] (25 листоп.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (13 лют.), [б. N.] (1 жовт.).
5545. Технічна сторінка [у газ. «Промінь»] [Текст]. – Харків, 1957–1959.
1957, [б. N.] (22 лют.) – [б. N.] (19 листоп.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (14 лют.) – [б. N.] (7 жовт.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (5 трав.) – [б. N.] (10 листоп.) [8 вип.].
5546. Технічна сторінка [у газ. «Радянська Буковина»] [Текст]. – Чернівці, 1960.
1960, [б. N.] (13 квіт.), [б. N.] (9 лип.).
5547. Технічна сторінка [у газ. «Радянська швея»] [Текст]. – Одеса, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (26 січ.), [б. N.] (1 черв.);
1960, [б. N.] (24 січ.).
5548. Технічна сторінка [у газ. «Радянський гірник»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (3 січ.) – [б. N.] (29 серп.) [4 вип.] ;
1958, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (7 серп.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (7 трав.) – [б. N.] (12 листоп.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (2 лип.) – [б. N.] (3 верес.) [3 вип.].
5549. Технічна сторінка [у газ. «Радянський степ»] [Текст]. – Мелітополь, 1957–
1959.
1957, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (18 жовт.);
1958, [б. N.] (16 жовт.);
1959, [б. N.] (16 верес.).
5550. Технічна сторінка [у газ. «Сигнал»] [Текст]. – Харків, 1957–1960.
1957, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (11 груд.) [8 вип.];
1958, [б. N.] (15 лют.) – [б. N.] (12 листоп.) [9 вип.];
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1959, [б. N.] (14 січ.) – [б. N.] (23 груд.) [10 вип.];
1960, [б. N.] (20 січ.) – [б. N.] (19 жовт.) [4 вип.].
5551. Технічна сторінка [у газ. «Січнівець»] [Текст]. – Одеса, 1960.
1960, [б. N.] (22 січ.) – [б. N.] (2 верес.) [3 вип.].
5552. Технічна сторінка [у газ. «Слава Батьківщині»] [Текст]. – Сталіно, 1960.
1960, [б. N.] (27 черв.), [б. N.] (18 лип.).
5553. Технічна сторінка [у газ. «Сталінець»] [Текст]. – Харків, 1956.
1956, № 1 (21 січ.).
5554. Технічна сторінка [у газ. «Стахановець»] [Текст]. – Львів, 1956.
1956, [б. N.] (6 берез.), [б. N.] (10 черв.).
5555. Технічна сторінка [у газ. «Текстильник Буковини»] [Текст]. – Чернівці,
1958, 1959.
1958, [б. N.] (9 трав.);
1959, [б. N.] (4 груд.).
5556. Технічна сторінка [у газ. «Тембр»] [Текст]. – Чернігів, 1960.
1960, [б. N.] (16 черв.), [б. N.] (19 лют.).
5557. Технічна сторінка [у газ. «Темп»] [Текст]. – Харків, 1956–1960.
1956, [б. N.] (21 листоп.);
1957, [б. N.] (12 січ.) – [б. N.] (17 груд.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (6 берез.), [б. N.] (19 серп.);
1959, [б. N.] (24 січ.), [б. N.] (26 груд.);
1960, [б. N.] (30 берез.) – [б. N.] (10 листоп.) [3 вип.].
5558. Технічна сторінка [у газ. «Трибуна машинобудівництва»] [Текст]. – Осипенко,

1958.
1958, № 1 (21 січ.), 2 (1 лип.).
5559. Технічна сторінка [у газ. «Трибуна передовика»] [Текст]. – Київ, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (31 жовт.);
1957, [б. N.] (9 січ.) – [б. N.] (13 листоп.) [9 вип.];
1958, [б. N.] (8 січ.) – [б. N.] (24 груд.) [8 вип.];
1959, [б. N.] (18 берез.) – [б. N.] (16 груд.) [8 вип.];
1960, [б. N.] (22 черв.) – [б. N.] (27 лип.) [3 вип.].
5560. Технічна сторінка [у газ. «Трикотажниця»] [Текст]. – Київ, 1958, 1959.
1958, № 1 (15 берез.);
1959, № 2 (16 трав.), 3 (25 лип.).
5561. Технічна сторінка [у газ. «Укрводбудівець»] [Текст]. – Каховка, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (4 черв.);
1959, [б. N.] (29 січ.), [б. N.] (14 лют.).
5562. Технічна сторінка [у газ. «Укркабель»] [Текст]. – Київ, 1959, 1960.
1959, [б. N.] (10 лип.);
1960, [б. N.] (26 трав.) – [б. N.] (11 листоп.) [3 вип.].
5563. Технічна сторінка [у газ. «Фабрична газета»] [Текст]. – Харків, 1958, 1959.
1958, [б. N.] (27 верес.);
1959, [б. N.] (21 берез.) – [б. N.] (18 лип.) [3 вип.].
5564. Технічна сторінка [у газ. «Фрунзевець»] [Текст]. – Суми, 1956–1960.
1956, [б. N.] (16 трав.) – [б. N.] (17 листоп.) [5 вип.];
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1957, [б. N.] (10 січ.) – [б. N.] (9 груд.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (27 берез.) – [б. N.] (19 верес.) [4 вип.];
1959, [б. N.] (6 лют.) – [б. N.] (13 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (16 берез.) – [б. N.] (8 груд.) [5 вип.].
5565. Технічна сторінка [у газ. «Фрунзівець»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1957–1959.
1957, [б. N.] (19 верес.), [б. N.] (10 жовт.);
1958, [б. N.] (12 черв.) – [б. N.] (17 лип.) [3 вип.];
1959, [б. N.] (17 верес.) – [б. N.] (10 груд.) [4 вип.].
5566. Технічна сторінка [у газ. «Харківський взуттьовик»] [Текст]. – Харків,
1957–1960.
1957, [б. N.] (8 жовт.);
1958, [б. N.] (5 квіт.), [б. N.] (31 лип.);
1959, [б. N.] (21 січ.) – [б. N.] (23 груд.) [5 вип.];
1960, [б. N.] (13 квіт.), [б. N.] (16 листоп.).
5567. Технічна сторінка [у газ. «Харківський електротранспорт»] [Текст]. –
Харків, 1956–1960.
1956, [б. N.] (11 жовт.) – [б. N.] (13 груд.) [3 вип.];
1957, [б. N.] (21 лют.) – [б. N.] (19 груд.) [7 вип.];
1958, [б. N.] (27 берез.);
1959, [б. N.] (26 берез.) – [б. N.] (26 листоп.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (15 квіт.) – [б. N.] (20 груд.) [3 вип.].
5568. Технічна сторінка [у газ. «Херсонський машинобудівник»] [Текст]. –
Херсон, 1956–1958.
1956, [б. N.] (20 жовт.);
1957, [б. N.] (2 лют.) – [б. N.] (27 лип.) [4 вип.];
1958, [б. N.] (25 січ.) – [б. N.] (27 верес.) [3 вип.].
5569. Технічна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Кіровоград, 1956–
1960.
1956, [б. N.] (23 лют.) – [б. N.] (11 жовт.) [4 вип.]; № 9 (22 листоп.);
1957, № 11 (17 січ.), 13 (21 лют.), 16 (25 квіт.) – 23 (14 листоп.);
1958, № 24 (9 січ.) – 34 (20 листоп.);
1959, № 35 (23 квіт.) – 37, 41-43 (12 листоп.);
1960, № 48 (12 трав.), 50 (25 серп.).
5570. Технічна сторінка [у газ. «Червона зірка»] [Текст]. – Сталіно, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (21 трав.) – [б. N.] (8 жовт.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (6 лип.), [б. N.] (27 лип.).
5571. Технічна сторінка [у газ. «Червоний гірник»] [Текст]. – Кривий Ріг, 1957.
1957, [б. N.] (28 лип.).
5572. Технічна сторінка [у газ. «Червоний екскаватор»] [Текст]. – Київ, 1957–
1960.
1957, [б. N.] (10 січ.) – [б. N.] (14 листоп.) [8 вип.];
1958, [б. N.] (30 січ.) – [б. N.] (13 листоп.) [7 вип.];
1959, [б. N.] (2 квіт.) – [б. N.] (23 груд.) [6 вип.];
1960, [б. N.] (4 трав.) – [б. N.] (18 серп.) [3 вип.].
5573. Технічна сторінка [у газ. «Шахтарка»] [Текст]. – Харків, 1957–1960.
1957, [б. N.] (3 лют.) – [б. N.] (14 верес.) [4 вип.];
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1958, [б. N.] (27 лют.) – [б. N.] (20 листоп.) [5 вип.];
1959, [б. N.] (29 січ.) – [б. N.] (16 лип.) [3 вип.];
1960, [б. N.] (13 верес.), [б. N.] (11 листоп.).
5574. Торф’яник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін. Ірдин.
торфопідприємства Черкас. р-ну Черкас. обл. – Ірдинь, 1958–1960.
1958, № 4 (16) (16 берез.) – 10, 13, 14, 16 (28) (26 серп.);
1959, № 17 (58) (15 верес.) – 21, 23–28 (59) (23 груд.);
1960, № 1 (29) (17 лют.) – 23 (54) (31 груд.).
5575. Тракторист [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції Ракошин.
МТС. – Ракошино, 1957, 1958.
1957, № 1 (7 листоп.) – 3 (25 груд.);
1958, № 1 (4) (31 січ.) – 3 (6) (12 берез.).
5576. Тракторист [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. Вичулів. МТС
[Монастирис. р-ну Терноп. обл.]. – Вичулки, 1957.
1957, № 2 (20 квіт.), 4, 5 (7 листоп.).
5577. Тракторист [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Берестовеньків.
МТС [Красноград. р-ну Харків. обл.]. – Берестовенька, 1957.
1957, № 1 (3 лип.) – 7 (18 груд.).
5578. Тракторист [Текст] : орган парт. та профспілк. орг. Брусилів. МТС. –
Брусилів, 1957, 1958. – Виходить двічі на міс.
1957, № 9 (3 жовт.) – 13 (25 груд.);
1958, № 1 (14) (9 січ.) – 2 (15) (25 лют.).
5579. Тракторист [Текст] : орган парторганізації, робіткому, дирекції Поліс. МТС
Поліс. р-ну Київ. обл. – Поліське, 1957.
Підзаг.: 1957 № 1 (28 трав.) – 7 (8 жовт.) орган парторганізації, робіткому, дирекції
Кагановичів. МТС Кагановичів. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–8, 12 (14 груд.).
Прим.: У листопаді 1957 р. с. Кагановичі Перші перейменоване на с. Поліське, а
Кагановичівський район – на Поліський.
5580. Транспортник [Текст] : орган парт., профспілк., комсомол. орг. та адмін.
Бородян. автопарку Київ. обл. – Бородянка, 1960.
1960, № 1 (7) (27 січ.), 3–9 (15) (28 листоп.).
5581. Транспортник [Текст] : орган узлового партийн. ком. ст. Красный Лиман. –
Красный Лиман, 1956–1958.
Назва: 1956 № 1 (457) (1 янв.) – 51 (508) (31 дек.) Стахановец.
1956, № 1 – 37, 39 – 51;
1957, № 4 (512) (31 янв.) – 44, 46–51 (559) (31 дек.);
1958, № 1 (560) (9 янв.) – 27, 29–38 (597) (25 сент.).
5582. Транспортник [Текст] : орган узлового партийн. ком. ст. Ясинуватая. –
Ясинуватая, 1958, 1959.
1958, № 2 (17 дек.) – 4 (31 дек.);
1959, № 1 (10 янв.) – 52 (31 дек.).
5583. Тревога [Текст] : газ. Упр. пожар. охраны М-ва Внутр. Дел УССР. – Киев,
1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (507) (1 янв.) – 20 (526) (13 мая) орган Политотд. Упр. пожар.
охраны М-ва Внутр. Дел УССР.
1956, № 1–22, 24–52 (558) (23 дек.);
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1957, № 1 (559) (1 янв.) – 52 (610) (25 дек.);
1958, № 1 (611) (1 янв.) – 52 (662) (24 дек.);
1959, № 1 (663) (1 янв.) – 52 (714) (22 дек.);
1960, № 1 (715) (1 янв.), 2, 4–52 (765) (21 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3263; 1958–1960 Пожарнотехническая страница див. № 4566.
5584. Трибуна будівельника [Текст] : орган парткому, будівкому профспілки та
упр. тресту «Криворізьшляхводбуд». – Кривий Ріг, 1960.
1960, № 1 (29 лип.) – 16, 18–22 (30 груд.).
Трибуна горняка. – Нижняя Крынка див. № 5585.
5585. Трибуна горняка [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и шахтоупр.

22 треста «Октябрьуголь». – Коммунар, 1957–1959.
Місце вид.: 1957 № 1 (12 марта) – 32 (12 окт.) Нижняя Крынка.
1957, № 1–17, 19–42 (24 дек.); 1958, № 11 (53) (13 марта) – 30, 32–37,
39–52 (94) (25 дек.);
1959, № 23 (117) (4 июня) – 51 (145) (30 дек.);
1960, № 1 (146) (10 янв.) – 30 (175) (31 дек.).
5586. Трибуна горняка [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахты № 3-3 бис треста «Кадиевуголь». – Кадиевка, 1956–1958, 1960.
1956, № 1 (68) (1 янв.) – 17, 19–52 (120) (25 дек.);
1957, № 1 (121) (1 янв.) – 26, 28–52 (172) (25 дек.);
1958, № 1 (173) (1 янв.) – 11, 13–21, 23–31, 33–36, 38–40, 42–46 (218) (12 нояб.);
1960, № 1 (278) (1 янв.) – 52 (329) (30 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3264.
5587. Трибуна кировца [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и заводоупр.
Нижнеднепров. Ордена Трудового Красного Знамени вагоноремонт. з-да им. Кирова. –
Днепропетровск, 1956–1960.
1956, № 13 (28 марта) – 34, 39–41, 43–45 (21 нояб.);
1957, № 11 (20 марта), 39–43, 45–50 (30 дек.);
1958, № 1 (10 янв.) – 50 (26 дек.);
1959, № 1 (1 янв.) – 16, 18–42, 44–46, 48–52 (25 дек.);
1960, № 1 (1 янв.) – 27, 30–52 (23 дек.).
5588. Трибуна колгоспника [Текст] : орган Мокрокалигір. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Мокра Калигірка, 1956.
– Виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (1152) (1 січ.) – 58, 59, 60, 63–104 (1255) (27 груд.).
Прим.: На № 2 (1257) від 4 січня 1957 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією
району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні видання УРСР
1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
5589. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Україна» Оріхів. сільради Лубен. р-ну Полтав. обл. – Оріхівка, 1957–1960.
1957, № 1 (1 верес.) – 2 (22 верес.);
1958, № 1 (6) (17 лют.) – 3 (8) (30 черв.);
1959, № 1 (9) (12 січ.) – 3, 5–11 (18) (9 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (19) (18 лют.), 3–13, 16–22 (39) (17 груд.).
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5590. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Україна» та виконкомів сільрад с. Ротмистрівка і Ковалиха Смілян. р-ну Черкас. обл.
– Ротмистрівка; Ковалиха, 1957–1960. – Виходить щодекади.
Підзаг.: 1957 № 6 (11 лип.) – 1958 № 17 (4 жовт.) орган парт. орг., правління
колгоспу та виконкому Ротмистрів. сільради Смілян. р-ну Черкас. обл.
1957, № 6–8 (10 жовт.);
1958, № 1 (8) (13 січ.) – 17;
1959, № 8 (29) (15 черв.), 14–20 (41) (18 груд.);
1960, № 1 (42) (1 січ.) – 5, 7–20, 22–27 (57) (8 груд.).
5591. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі
«Україна» с. Вербівки Городищен. р-ну Черкас. обл. – Вербівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (11 жовт.) – 1959 № 32 (38) (31 груд.) орган парт. орг. та
правління артілі «Україна» с. Вербівка Вільшан. р-ну Черкас. обл.
1958, № 1, 2, 4–6 (31 груд.);
1959, № 1 (7) (15 січ.) – 3, 6–9, 11, 13–30, 32;
1960, № 1 (39) (7 січ.) – 4, 6–10, 12–32 (71) (30 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Вільшанський район ліквідовано.
5592. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Леніна с. Осични Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Осична, 1959, 1960.
1959, № 1 (30 трав.) – 13 (16 груд.);
1960, № 1 (14) (7 січ.) – 16 (29) (16 груд.).
5593. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Щорса, Лозів. р-ну Харків. обл. – Миколаївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 черв.) – 6, 8–19 (24 груд.);
1960, № 2 (21) (14 січ.) – 22 (41) (10 груд.).
5594. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Кірова с. Іваньки Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Іваньки, 1958–1960.
1958, № 1 (17 лип.) – 7 (19 груд.);
1959, № 1 (8) (13 січ.) – 19 (26) (14 груд.);
1960, № 1 (27) (29 січ.) – 9 (35) (29 листоп.).
5595. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Кірова с. Корделівки Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Корделівка, 1958.
1958, № 1 (9 квіт.) – 10 (18 груд.).
5596. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Сталіна с. Степанівки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Степанівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 лип.) – 1958 № 12 (33) (28 серп.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Сталіна с. Степанівки Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–5 (9 груд.);
1958, № 1 (6) (7 лют.) – 20 (21) (15 груд.);
1959, № 1 (22) (14 січ.) – 20 (41) (21 груд.);
1960, № 1 (42) (13 січ.) – 34 (75) (13 груд.).
Прим.: У вересні 1958 р. Вороновицький район ліквідовано.
5597. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
ім. ХХ з’їзду КПРС та Олександро-Шультин. сільради Костянтинів. р-ну Сталін. обл. –
Олександро-Шультине, 1957–1959.
1957, № 1 (9 квіт.) – 10, 13–26 (31 груд.);
1958, № 1 (27) (12 січ.) – 25 (51) (25 груд.);
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1959, № 1 (52) (12 січ.) – 12 (63) (30 верес.).
5598. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна Павлів. сільради [Ново-Покров. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Павлівка, 1957–1960.

1957, № 6 (13 берез.) – 11, 13–15, 17, 18, 20, 21, 23–29 (12 груд.);
1958, № 1 (30) (13 січ.) – 19 (48) (24 груд.);
1959, № 1 (49) (1 січ.) – 4, 6–9 (57) (30 груд.);
1960, № 1 (58) (21 січ.) – 12 (69) (17 серп.).
5599. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Ленінський прапор» с. Шендерова Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Шендерів, 1960.
1960, № 1 (12) (16 квіт.) – 3 (14) (9 трав.).
5600. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Рассвет» с. Велика Мотовилівка Фастів. р-ну Київ. обл. – Велика Мотовилівка,
1959, 1960.
1959, № 1 (18 січ.) – 3, 7, 11, 12, 14, 16–20,22 – 24 (29 груд.);
1960, № 1 (25) (22 січ.) – 24 (48) (27 груд.).
5601. Трибуна колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Росія» с. Дзвонихи Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Дзвониха; Колюхів; Соколинець,
1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (7 черв.) – 1959 № 2 (9) (3 лют.) орган парторганізації та
правління колгоспу «Росія» с. Дзвонихи, Колюхова, Соколинець і Канави Тиврів. р-ну
Вінниц. обл.
1958, № 1–7 (9 груд.);
1959, № 1 (8) (7 січ.) – 7, 9–12 (19) (3 груд.);
1960, № 1 (20) (2 січ.) – 6, 8–12 (31) (4 груд.).
5602. Трибуна колгоспника [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління
колгоспу ім. Чапаєва Кобеляц. р-ну Полтав. обл. – [Суха Маячка], 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (20 листоп.) – 3 (20 груд.) орган первин. парт. орг. і правління
колгоспу ім. Чапаєва Сухо-Маяц. сільради депутатів трудящих Кобеляц. р-ну.
1956, № 1–3;
1957, № 1 (4) (1 січ.) – 16 (19) (16 груд.);
1958, № 1 (20) (1 січ.) – 11 (30) (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (31) (1 січ.) – 15 (45) (30 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (46) (1 січ.) – 8, 10–14, 17, 18 (63) (22 груд.).
5603. Трибуна колгоспника [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління
колгоспу «Зоря комунізму» с. Березівки Джулин. р-ну Вінниц. обл. – Березівка, 1958,
1959.
1958, № 1 (21 лип.) – 5 (12 груд.);
1959, № 5 (12 серп.) – 8 (23 трав.).
Прим.: У нумерації та датах є помилки. Нумерація лише валова, без поточної.
5604. Трибуна колгоспника [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління
колгоспу ім. Горького с. Бірків Літин. р-ну Вінниц. обл. – Бірків,1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (25 лип.) – 1959 № 2 (9) (24 січ.) орган первин. парт. орг. та
правління колгоспу «Жовтень» с. Н. Залужної Літин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–7 (9 груд.);
1959, № 1 (8) (14 січ.) – 12 (19) (14 груд.);
1960, № 1 (20) (10 січ.) – 24 (43) (29 груд.).
Трибуна машинобудівництва. – Осипенко див. № 4514.
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5605. Трибуна машинобудівництва [Текст] : спец. вип. : орган парт. ком.,
завкому профспілки та упр. Бердян. Першотравневого з-ду. – Осипенко, 1958.
1958, № 1 (1 лют.).
5606. Трибуна металлурга [Текст] : орган парткома, завкома металлургов и
дирекции з-да им. Петровского. – Днепропетровск, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1–2 (837–838) (1 янв.) –76 (912) (3 сент.) Ударник.
1956, № 1–2–5, 7, 9–80, 83, 85–113 (949) (27 дек.); 1957, № 1–2 (950–
951) (1 янв.) – 100 (4311) (28 дек.); 1958, № 1 (4312) (1 янв.) – 41, 43–
100 (4411) (31 дек.); 1959, № 1 (4412) (7 янв.) – 100 (4511) (26 дек.);
1960, № 1 (4512) (1 янв.) – 100 (4611) (24 дек.)
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3265, № 3276; 1956–1958
Техническая страница див. № 5449, № 5458; 1958, 1960 Трибуна металлурга : спец.
вып. див. № 5607.
5607. Трибуна металлурга [Текст] : спец. вып. : орган парткома, завкома
металлургов и дирекции з-да им. Петровского. – Днепропетровск, 1958, 1960.
1958, № 1 (9 июня), 3 (2 дек.);
1960, № 1 (28 марта), 2 (29 марта).
5608. Трибуна механізатора [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Другої Макарів.

МТС. – Макарів, 1957, 1958.
1957, № 1 (25 квіт.) – 12 (22 груд.);
1958, № 1 (13) (10 січ.) – 7 (19) (1 трав.).
5609. Трибуна механізатора [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
Чкалов. МТС Криворіз. р-ну [Дніпропетр. обл.]. – Чкаловка, 1957, 1958.
1957, № 1 (19 верес.), 2, 6–9 (19 груд.);
1958, № 1 (1 січ.), 5, 6 (16) (7 берез.).
5610. Трибуна новатора [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. Зурнів.
спиртзаводу Березнів. р-ну Ровен. обл. – Зірне, 1957–1959.
1957, № 16 (15 груд.);
1958, № 2 (18) (22 берез.) – 10, 12 (48) (22 серп.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (54) (1 січ.).
Прим.: У газеті Зурнівський спиртзавод, треба – Зірневський спиртзавод.
5611. Трибуна новатора [Текст] : орган партбюро, фабзавкому та дирекції Понінків.

целюлозно-папер. комбінату Хмельниц. обл. – Понінка, 1956–1960.
1956, № 1 (1 січ.) – 33, 35–50 (22 груд.);
1957, № 1 (51) (1 січ.) – 52 (102) (31 груд.);
1958, № 1 (103) (7 січ.) – 52 (154) (31 груд.);
1959, № 1 (155) (6 січ.) – 52 (206) (31 груд.);
1960, № 1 (207) (9 січ.) – 52 (258) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3923.
5612. Трибуна передовика [Текст] : орган парткому, завкому, ком. комсомолу та
дирекції Київ. мотоциклет. з-ду. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (19 верес.) – 14 (19 груд.);
1957, № 1 (15) (1 січ.) – 53 (67) (30 груд.);
1958, № 1 (68) (8 січ.) – 39, 41–50 (117) (31 груд.);
1959, № 1 (118) (7 січ.) – 50 (167) (31 груд.);
1960, № 1 (168) (6 січ.) – 50 (217) (31 груд.).
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Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5559; 1957 Молодіжна сторінка див.
4293.
5613. Трибуна рабочего [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза, ком.
ЛКСМУ и дирекции Николаев. Ордена Ленина судостроит. з-да им. Н. И. Носенко. –
Николаев, 1956–1960. – Газ. виходит дважды в неделю.
Назва: 1956 № 2 (1746) (7 янв.) – 102 (1845) (26 дек.) Трибуна стахановца. –
Підзаг.: 1956 № 2–53 (1797) (4 июля) орган парткома, завкома профсоюза и дирекции
з-да № 63.
1956, № 2–4, 28, 53, 63–104 (1847) (30 дек.);
1957, № 1 (1848) (5 янв.) – 27 (1874) (6 апр.);
1958, № 1 (1976) (8 янв.) – 43, 46–98 (2073) (17 дек.);
1959, № 1 (2078) (7 янв.) – 103 (2180) (31 дек.);
1960, № 1 (2181) (6 янв.) – 18, 20–104 (2284) (31 дек.).
Дод.: 1956–1960 Техническая страница див. № 5450, № 5451; 1958–1960
Литературная страница див. № 3266.
5614. Трибуна січнівця [Текст] : орган партбюро, завкому, ком. ЛКСМУ та
дирекції Київ. вагоноремонт. з-ду ім. Січневого повстання. – Київ, 1959, 1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1959, № 7 (1829) (18 лют.) – 22, 24–52 (1874) (31 груд.);
1960, № 2 (1876) (20 січ.), 4–31, 33–51 (1925) (31 груд.).
5615. Трибуна соревнования [Текст] : орган парткома, шахт. ком. профсоюза
администрации шахтоупр. «Ново-Бутовское» треста «Красногвардейскуголь». –
Макеевка, 1957–1960.
1957, № 1 (7 февр.) – 17, 19–46 (28 дек.);
1958, № 1 (47) (9 янв.) – 51 (97) (25 дек.);
1959, № 1 (98) (1 янв.) – 53 (150) (31 дек.);
1960, № 1 (151) (7 янв.) – 51 (201) (29 дек.).
Дод.: 1959 Трибуна соревнования : спец. вып. див. № 4951.
5616. Трибуна соревнования [Текст] : спец. вып. на шахте «Бутовская Северная» :
орган парткома, шахт. ком. профсоюза и администрации шахтоупр. «Ново-Бутовское»
треста «Красногвардейскуголь». – Макеевка, 1959.
1959, [б. N.] (22 окт.).
Трибуна стахановца. – Николаев див. № 5613.
Трибуна строителя. – Алчевск див. № 5618.
5617. Трибуна строителя [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
администрации горнопроходчес. упр. № 3 треста «Макеевшахтстрой». – Макеевка,
1957–1959.
1957, № 1 (8 февр.) – 23, 25–45 (31 дек.); 1958, № 1
(46) (5 янв.) – 50 (95) (31 дек.); 1959, № 1 (96) (4
янв.) – 26, 28–50 (144) (29 дек.). Дод.: 1957
Литературная страница див. № 3267.
5618. Трибуна строителя [Текст] : орган парткома, постройкома и упр. треста
«Ворошиловскстрой». – Ворошиловск, 1956–1960.
Підзаг.: 1959 № 21 (383) (30 мая) – 1960 № 51 (467) (5 июля) орган парткома,
постройкома и упр. треста «Алчевскстрой». – Місце вид.: 1959 № 21 – 1960 № 51
Алчевск.
1956, № 1 (209) (6 янв.) – 19, 21–42, 44–52 (259) (29 дек.);
705

1957, № 1 (261) (5 янв.) – 50 (310) (14 дек.);
1958, № 1 (313) (4 янв.) – 52 (362) (31 дек.);
1959, № 1 (363) (10 янв.) – 9, 11–16, 18, 21–52 (894) (31 дек.);
1960, № 1 (895) (8 янв.) – 101 (517) (30 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5452.
5619. Трибуна студента [Текст] : орган партбюро, дирекції, ком. ЛКСМУ, профкому

місцевкому Одес. мед. ін-ту ім. М. І. Пирогова. – Одеса, 1956–1960. – Газ. виходить
щотижня.
1956, № 1 (2 верес.) – 16 (20 груд.); 1957, №
1 (17) (1 січ.) – 42 (58) (25 груд.);
1958, № 1 (60) (1 січ.) – 23, 26–43 (102) (25 груд.);
1959, № 1 (103) (1 січ.) – 27, 29–45 (147) (31 груд.);
1960, № 1 (148) (8 січ.) – 42 (188) (31 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3924.
5620. Трибуна тваринника [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції
радгоспу «Гірник» № 2 [Добропіл. р-ну Донец. обл.]. – Світле, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (16 верес.) – 4 (6 листоп.); 1959,
№ 7 (1 берез.) – 19 (5 груд.); 1960, № 1 (21) (1
січ.) – 16 (36) (7 листоп.).
5621. Трибуна шахтаря [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та упр. СеменівськоГоловківс. вуглерозрізу м. Олександрія – Олександрія, 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 38, 40–51 (24 груд.); 1958,
№ 1 (52) (1 січ.) – 51 (100) (27 груд.); 1959, №
1 (100) (1 січ.) – 51 (153) (18 груд.); 1960, № 1
(155) (1 січ.) – 52 (206) (31 груд.).
5622. Трибуна шахтера [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 5-бис «Трудовская» треста «Сталинуголь». – Сталино, 1956–1960.
1956, № 1 (65) (3 янв.) – 43, 45–47, 49, 50 (114) (27 дек.);
1957, № 1 (115) (3 янв.) – 50 (164) (31 дек.); 1958, № 1 (165)
(8 янв.) – 49 (213) (30 дек.); 1959, № 1 (214) (10 янв.) – 41,
43–50 (263) (29 дек.); 1960, № 1 (254) (9 янв.) – 10, 12–50
(313) (29 дек.).
Дод.: 1956, 1959 Литературная страница див. № 3268; 1960 Техническая страница
див. № 5453.
5623. Трибуна шахтера [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
шахты «Черкасская-Северная» № 1 треста «Ленинуголь». – Лозовский, 1960.
1960, № 1 (18 мая) – 4, 6–32 (30 дек.).
5624. Трикотажниця [Текст] : орган партбюро, фабкому, ком. комсомолу та
дирекції Київ. трикотаж. ф-ки ім. Рози Люксембург. – Київ, 1957–1960. – Виходить
один раз на тиждень.
1957, № 1 (26 лют.) – 6 (2 квіт.), 7 (937) (9 квіт.) – 44–45 (974–975) (29 груд.);
1958, № 1 (976) (11 січ.) – 49 (1024) (27 груд.); 1959, № 1 (1025) (10 січ.) – 50
(1074) (30 груд.); 1960, № 1 (1075) (9 січ.) – 3, 5–52 (1126) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Технічна сторінка див. № 5560.
5625. Троїцький механізатор [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг.
Троїц. МТС Одес. обл. – Троїцьке, 1957, 1958.
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1957, № 1 (8 жовт.) – 3 (8 листоп.);
1958, № 1 (4) (5 січ.) – 2 (5) (5 лют.).
5626. Трубник [Текст] : орган ЗПК, завкома профсоюза и дирекции Никопол.
южнотруб. з-да. – Никополь, 1956–1960. – Газ. выходит дважды в неделю.
1956, № 1 (2471) (7 янв.) – 26, 28–52 (2521) (31 дек.);
1957, № 1 (2522) (5 янв.) – 60 (2580) (31 дек.);
1958, № 1 (2581) (4 янв.) – 29, 31–34, 36–48, 50–61, 63–104 (2684) (31 дек.);
1959, № 1 (2685) (3 янв.) – 104 (2786) (31 дек.);
1960, № 1 (2789) (6 янв.) – 17, 19–104 (2892) (31 дек.).
Дод.: 1957–1960 Литературная страница див. № 3269; 1957–1959 Трубник : спец.
вып. див. № 5627; 1959, 1960 Техническая страница див. № 5454.
5627. Трубник [Текст] : спец. вып. : орган ЗПК, завкома профсоюза и дирекции
Никопол. южнотруб. з-да. – Никополь, 1957–1959.
1957, № 2 (1 окт.);
1958, № 1 (28 сент.);
1959, № 2 (6) (26 сент.).
5628. Трубопрокатчик [Текст] : орган партбюро, заводоупр. и завкома профсоюза
Жданов. трубопрокат. з-да им. Куйбышева. – Жданов, 1956–1958.
1956, № 33 (39) (22 авг.) – 51 (57) (26 дек.);
1957, № 1 (58) (1 янв.) – 52 (109) (25 дек.);
1958, № 2 (111) (8 янв.) – 20 (129) (14 мая).
Дод.: 1957 Литературная страница див. № 3270.
5629. Труд [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Заветы Ильича»
Мелихов. сельсовета Староверов. р-на Харьков. обл. – Мелиховка, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (14 нояб.) – 5 (25 дек.) орган партийн. орг., правления колхоза
им. Маленкова и сельсовета с. Мелиховки.
1956, № 1–5;
1957, № 6 (4 янв.) – 14, 16–35 (15 дек.);
1958, № 36 (17 янв.) – 41, 43–55, 57, 60 (27 дек.);
1959, № 1 (61) (17 янв.) – 10 (70) (12 авг.).
Прим.: У газетах за 1956–1958 рр. нумерація лише валова.
5630. Труд горняка [Текст] : орган партбюро, постройкома и администрации
горнопроходчес. упр. № 5 треста «Макеевшахтострой». – Макеевка, 1957–1959.
1957, № 1 (9 февр.) – 46 (28 дек.);
1958, № 1 (47) (4 янв.) – 50 (96) (31 дек.);
1959, № 1 (97) (3 янв.) – 51 (147) (31 дек.).
Дод.: Литературная страница див. № 3271.
5631. Труд для Родины [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза, упр. Ордена
Трудового Красного Знамени з-да «Автостекло». – Константиновка, 1956– 1960.
Назва: 1956 № 1 (1518) (7 янв.) – 31 (1548) (4 авг.) Сталинский путь. – Підзаг.:
1956 № 1–31 (1548) (4 авг.) орган партийн. ком., завкома профсоюза и упр. з-да
«Автостекло».
1956, № 1–31, 33–52 (1569) (30 дек.);
1957, № 1 (1570) (5 янв.) – 44, 46–52 (1622) (31 дек.);
1958, № 1 (1623) (11 янв.) – 51 (1673) (27 дек.);
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1959, № 1 (1674) (3 янв.) – 52 (1725) (31 дек.);
1960, № 1 (1726) (8 янв.) – 52 (1777) (31 дек.).
Дод.: 1959 Труд для Родины: спец. вып. див. № 5632; 1960 Техническая страница
див. № 5455.
5632. Труд для Родины [Текст] : спец. вып. : орган парткома, завкома профсоюза,
упр. Ордена Трудового Красного Знамени з-да «Автостекло». – Константиновка,
1959.
1959, [б. N.] (12 окт.).
5633. Труд строителя [Текст] : орган партбюро, постройкома профсоюза и
администрации Горнопроходчес. упр. № 3. – Горловка, 1957–1960. – Газ. выходит по
воскресеньям 4 раза в мес.
Підзаг.: 1957 № 1 (9 февр.) – 1959 № 11 (106) (14 марта) орган партбюро,
постройкома профсоюза и строит. упр. № 7; 1959 № 12 (107) (21 марта) – 44 (139) (15
нояб.) орган партбюро, постройкома профсоюза и администрации строит. упр. № 3.
1957, № 1– 46 (28 дек.);
1958, № 1 (47) (4 янв.) – 9, 11–49 (95) (27 дек.);
1959, № 1 (96) (3 янв.) – 49 (144) (27 дек.);
1960, № 1 (144) (10 янв.) –51 (195) (25 дек.).
5634. Труд шахтера [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты
«Северная». – Дзержинск, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 41 (156) (8 окт.) – 1958 № 29 (196) (22 июля) орган партбюро,
шахткома профсоюза и упр. шахты им. Ворошилова.
1957, № 41–53 (168) (31 дек.);
1958, № 1 (169) (7 янв.) – 52 (229) (30 дек.);
1959, № 1 (230) (6 янв.) – 13, 15–51 (808) (31 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (809) (6 янв.) – 51 (901) (31 дек.).
5635. Трудівник [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Жданова
Самбір. р-ну Дрогобиц. обл. – Велика Білина, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 черв.) – 1958 № 5 (10) (20 груд.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Жданова та Великобілин. сільради депутатів трудящих.
1957, № 1–4 (30 лип.);
1958, № 5;
1959, № 1 (9) (25 квіт.) (у вал. нумерації є помилки).
5636. Трудова слава [Текст] : орган партийн., профорганизаций и дирекции
Войков. МТС Крым. обл. – Войково, 1957.
1957, № 1 (8 апр.) – 13 (15 дек.).
5637. Трудова слава [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Победа»
Глеюват. сільради Широків. р-ну. – Глеюватка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (11 берез.) – 1959 № 10 (46) (29 серп.) орган парторганізації
правління колгоспу «Победа» Глеєват. сільради Криворіз. р-ну.
1957, № 1–9, 11–13, 15–19 (31 груд.); 1958, № 1 (19) (31 січ.) – 6,
9–12 (30) (4 серп.); 1959, № 8 (44) (25 лип.), 10, 11 (47) (23 груд.);
1960, № 1 (48) (6 січ.), 2 (49) (1 лют.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Криворізький район ліквідовано.
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5638. Трудовая вахта [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и шахтоупр.
40-43 «Кураховка» треста «Селидовуголь». – Горняк, 1956–1960.
Місце вид.: 1956 № 1 (69) (7 янв.) – 1958 № 39 (208) (4 окт.) Соцгородок.
1956, № 1–51 (119) (31 дек.); 1957, № 1 (120) (5 янв.) – 50 (169) (31 дек.);
1958, № 2 (171) (11 янв.) – 50 (219) (31 дек.);
1959, № 1 (220) (10 янв.) – 39, 41–50 (269) (30 дек.);
1960, № 1 (270) (8 янв.) – 52 (320) (30 дек.). Трудовая
вахта. – Соцгородок див. № 5638.
5639. Трудовая победа [Текст] : орган партбюро, шахт. ком. и упр. шахты № 1
треста «Шахтерскантрацит». – Давыдовка, 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (1) (31 янв.) – 45, 47–49 (31 дек.);
1958, № 2 (51) (16 янв.) – 4, 6–11, 13, 29, 34–37 (86) (18 сент.);
1960, № 1 (154) (8 янв.) – 17, 19–36 (189) (26 дек.).
5640. Трудовая слава [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 29 им. Сталина треста «Рутченковуголь». – Сталино, 1956–1960.
1956, № 1 (11) (1 янв.) – 43, 45–51 (880) (30 дек.) (у вал. нумерації є помилка);
1957, № 1 (881) (11 янв.) – 46 (926) (20 дек.);
1958, № 1 (928) (4 янв.) – 21, 23–25, 27–36, 42–50 (977) (29 дек.);
1959, № 26 (1003) (3 июля) – 51 (1028) (25 дек.);
1960, № 1 (1029) (1 янв.) – 51 (1079) (30 дек.).
Дод.: 1956, 1958 Литературная страница див. № 3273; 1960 Техническая страница
див. № 5456.
5641. Трудовая слава [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
Ново-Амвросиев. цемент. з-да. – Новоамвросиевка, 1958, 1959.
1958, № 1 (11 февр.) – 46 (25 дек.);
1959, № 1 (47) (1 янв.) – 21 (67) (21 мая).
5642. Трудовая слава [Текст] : орган Примор. райкома Коммунист. партии
Украины и райсовета депутатов трудящихся Крым. обл. – Керчь, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (997) (1 янв.) – 95 (1091) (25 нояб.) Сталинский путь.
1956, № 1–28, 30–61, 63–66, 68–104 (1099) (27 дек.);
1957, № 1 (1100) (1 янв.) – 104 (1203) (29 дек.);
1958, № 1 (1204) (1 янв.) – 156 (1359) (28 дек.);
1959, № 1 (1360) (1 янв.) – 76, 78–156 (1515) (31 дек.).
Дод.: 1957, 1959 Литературная страница див. № 3272.
Прим.: З 1 січня 1960 р. газета «Трудовая слава» об’єдналася з газетою «Знамя
коммунизма» див. № 1200.
5643. Трудові резерви [Текст] : бюл. Укр. республікан. упр. труд. резервів. – Київ,
1957, 1958.
1957, № 1 (груд.);
1958, № 2 (січ.) – 10 (груд.).
5644. Трудовой подвиг [Текст] : орган партбюро, шахткома и администрации
Лисичан. шахтоупр. треста «Лисичанскуголь». – Лисичанск, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (7 марта) – 1959 № 26 (66) (7 июля) орган партбюро, шахткома
администрации шахты «Черноморка» треста «Лисичанскуголь».
1958, № 1–37, 39, 40 (26 дек.); 1959, № 1 (41) (9 янв.) – 3, 5–26;
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1960, № 1 (89) (11 янв.) – 48 (136) (31 дек.).
Дод.: 1959 Техническая страница див. № 5457.
5645. Трудовой подвиг [Текст] : орган партбюро, шахткома и администрации
Томашев. шахтостроит. упр. – Ново-Дружевка, 1957.
1957, № 1 (7 марта), 2, 4–40 (31 дек.).
Труженик Боковки. – Боково-Антрацит див. № 36.
Уголь – промышленности. – Октябрь див. № 5646.
5646. Уголь – промышленности [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза
упр. шахты «Коммунист – Новая» треста «Октябрьуголь». – Горское, 1957–1960.
Місце вид.: 1957 № 1 (16 февр.) – 36 (16 нояб.) Октябрь.
1957, № 1–41 (24 дек.);
1958, № 1 (42) (1 янв.) – 48 (89) (31 дек.);
1959, № 1 (90) (8 янв.) – 21, 23–48 (137) (30 дек.);
1960, № 1 (138) (22 янв.) – 22, 24–32 (168) (30 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3274.
5647. Уголь на-гора [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
администрации шахтоупр. № 2-43 треста «Чистяковантрацит». – Чистяково, 1957–
1960.
1957, № 1 (28 февр.) – 32, 34–44 (25 дек.);
1958, № 1 (45) (1 янв.) – 5, 7–37, 39–52 (96) (25 дек.);
1959, № 1 (97) (1 янв.) – 52 (148) (25 дек.);
1960, № 1 (149) (1 янв.) – 23, 25–47, 49–52 (200) (25 нояб.).
5648. Уголь Родине [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты
1-2 «Доброполье». – Доброполье, 1957–1960.
1956, № 1 (64) (7 янв.) – 19, 21–25, 27–31, 33, 34, 36–52 (115) (31 дек.);
1957, № 1 (116) (5 янв.) – 52 (167) (30 дек.); 1958, № 1 (168) (4 янв.) – 24,
26–48 (215) (27 дек.); 1959, № 1 (216) (10 янв.) – 47 (262) (30 дек.); 1960,
№ 1 (263) (8 янв.) – 27, 29–46 (308) (30 дек.).
5649. Уголь стране [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр. шахты
4-5 «Никитовка». – Никитовка, 1956–1960.
1956, № 1 (116) (1 янв.) – 10, 12–39, 41–52 (167) (30 дек.);
1957, № 1 (168) (5 янв.) – 51 (218) (28 дек.);
1958, № 1 (219) (4 янв.) – 43, 45–49 (267) (29 дек.);
1959, № 1 (268) (3 янв.) – 51 (313) (26 дек.);
1960, № 1 (319) (9 янв.) – 51 (269) (30 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
5650. Уголь стране [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты
«Анненская» треста «Кадиевуголь». – Кадиевка, 1956–1960. – Газ. выходит один раз
в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (66) (6 янв.) – 67 (132) (22 дек.) орган партийн., профсоюз. орг.
упр. Ордена Ленина шахты «Анненская», треста Кадиевуголь». – Періодичн.: 1956
№ 1 – 1959 № 104 (449) (30 дек.) газ. выходит 2 раза в неделю.
1956, № 1–69 (134) (29 дек.);
1957, № 1 (135) (1 янв.) – 4, 6–52, 54–63, 65–104 (238) (28 дек.);
1958, № 1 (239) (1 янв.) – 51, 92–106 (346) (31 дек.); 1959, № 2
(347) (7 янв.) – 45, 47, 49, 50, 52–83, 85–104; 1960, № 1 (450) (6
янв.) – 52 (501) (28 дек.).
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Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3275.
5651. Ударна бригада [Текст] : орган Олександрів. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Сталін. обл. – Олександрівка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3200) (1 січ.) – 20, 25–104 (3303) (27 груд.);
1957, № 1 (3304) (1 січ.) – 106 (3407) (29 груд.);
1958, № 1 (3408) (1 січ.) – 77, 79–98, 100–115 (3521) (28 груд.);
1959, № 1 (3529) (1 січ.) – 153 (3674) (29 груд.);
1960, № 1 (3675) (1 січ.) – 155 (3829) (31 груд.).
Дод.: Ударна бригада : спец. вип. див. № 5652.
5652. Ударна бригада [Текст] : спец. вип. : орган Олександрів. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Сталін. обл. – Олександрівка, 1957.
1957, № 4 (3307) (6 січ.).
Ударний труд. – Лосинівка див. № 676.
Ударник. – Днепропетровск див. № 5606.
5653. Ударник [Текст] : орган парторганизации и объединен. постройкома
строит.-монтаж. треста № 1. – Киев, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 8 (159) (15 апр.) – 1957 № 36 (228) (28 авг.) орган парторганизации
упр. стройтреста № 26 и обкома профсоюза; 1957 № 37 (229) (4 янв.) – 1958 № 50
(24 дек.) орган строит.-монтаж. треста № 1, партийн. орг. и обкома профсоюза.
1956, № 8–41 (192) (19 дек.); 1957, № 1–2 (194) (1 янв.) – 52 (244) (25 дек.);
1958, № 1 (245) (1 янв.) – 50 (294) (24 дек.);
1959, № 1 (295) (1 янв.) – 51 (345) (30 дек.);
1960, № 1 (346) (6 янв.) – 51 (395) (28 дек.).
Дод.: 1957, 1959 Техническая страница див. № 5459.
5654. Ударник соціалізму [Текст] : листівка : орган Долин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Долинське, 1956.
1956, [б. N.] (7 жовт.).
5655. Ударник соціалізму [Текст] : орган Долин. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Долинське, 1956, 1957.
1956, № 1 (1128) (1 січ.) – 104 (1232) (27 груд.);
1957, № 1 (1233) (1 січ.) – 82, 84–86, 89–91, 93, 94, 96 (1326) (24 листоп.).
Дод.: 1956 Ударник соціалізму : листівка див. № 5654; 1956 Ударник соціалізму :
спец. вип. див. № 5656.
Прим.: На № 96 у 1957 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5656. Ударник соціалізму [Текст] : спец. вип. : орган Долин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Долинське, 1956.
1956, № 1 (13 лип.).
Ударник степу. – Доманівка див. № 4938.
5657. Ударник степу [Текст] : спец. вип. : орган Доманів. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Доманівка, 1956.
1956, № 1 (24 лют.), [б. N.] (27 серп.).
5658. Ударник Устимівщини [Текст] : орган Устимів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Устимівка, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2714) (1 січ.) – 71, 73–104 (2817) (27 груд.);
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1957, № 1 (2818) (1 січ.) – 104 (2921) (29 груд.);
1958, № 1 (2922) (1 січ.) – 62, 64–99, 101–115 (3036) (28 груд.);
1959, № 1 (3037) (1 січ.) – 154 (3190) (29 груд.);
1960, № 1 (3191) (1 січ.) – 154 (3344) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2403; 1959,
1960 Літературна сторінка див. № 3926.
5659. Украина [Текст] : орган партийн. орг. и правления колхоза «Украина»
Арцыз. р-на Одес. обл. – Арцыз, 1958–1960.
1958, № 1 (23 мая) – 10 (3 дек.);
1959, № 7 (18) (20 сент.) – 8, 12 (16 янв.) (у нумерації та датах є значні помилки);
1960, № 1 (20) (16 янв.) – 2 (21) (7 марта).
5660. Україна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Україна» с. Росоші
Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Росоша, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 лип.) – 8 (22 листоп.);
1960, № 1 (9) (7 січ.) – 19 (29) (7 груд.).
5661. Україна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Україна» Сиваш.
р-ну Херсон. обл. – Сиваші, 1958–1960.
1958, № 4 (3 лип.), 5 (17 лип.);
1959, № 11 (20) (1 жовт.) – 13 (22) (23 листоп.);
1960, № 1 (23) (1 січ.) – 6 (28) (1 трав.).
5662. Україна [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Україна» с.
Біликівці Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Біликівці, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 трав.) – 7, 9–11 (28 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (12) (28 січ.) – 10 (21) (28 верес.).
5663. Україна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу с. Устя
Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл. – Устя, 1958–1960. – Виходить тричі на міс.
1958, № 10 (2 груд.) – 12 (31 груд.);
1959, № 1 (4 лют.) – 16, 18 (31 груд.);
1960, № 1 (11 січ.) – 8 (26) (9 лип.).
Прим.: Валова нумерація у газеті відсутня.
5664. Україна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Україна»
Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл. – Глеваха, 1959, 1960.
1959, № 1 (8 січ.) – 23 (30 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (24) (20 січ.) – 19 (42) (31 груд.).
5665. Україна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Орджонікідзе
та Буйвалів. сільради, Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Буйвалове], 1957–1960.
1957, № 1 (4 черв.) – 9, 11 (10 груд.); 1958, № 2 (23) (22 серп.);
1959, № 8 (31) (4 черв.) – 13, 15–18 (41) (24 груд.);
1960, № 1 (42) (7 січ.) – 3, 6–9 (50) (25 лип.).
5666. Україна [Текст] : орган первин. парторганізації, правління колгоспу
«Україна» та Лугин. сільради Лугин. р-ну Житомир. обл. – Лугини, 1959, 1960.
1959, № 1 (16 січ.) – 2 (10 лют.);
1960, № 1 (4) (1 січ.) – 11 (14) (24 груд.).
5667. Укрводбудівець [Текст] : орган політвід. і упр. буд-ва зрошув. систем в півд.
обл. Укр. РСР. – Каховка, 1956–1960. – Газ. виходить двічі на тиждень.
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Підзаг.: 1956 № 1 (220) (1 січ.) – 40 (259) (2 черв.) орган упр. буд-ва зрошув.
систем в півд. обл. Укр. РСР.
1956, № 1–11, 13, 15–30, 32–93 (312) (29 груд.);
1957, № 1 (313) (1 січ.) – 96 (408) (28 груд.);
1958, № 1 (409) (1 січ.) – 96 (604) (31 груд.);
1959, № 1 (505) (7 січ.) – 96 (600) (30 груд.);
1960, № 1 (601) (1 січ.) – 95 (695) (28 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Технічна сторінка див. № 5561.
Прим.: У 1956 р. газета паралельно виходить російською мовою див. № 5669.
5668. Укрводстроевец [Текст] : выезд. ред. на строит. Ингулец. оросит. системы :
орган политотд. и упр. стр-ва оросит. систем в юж. обл. Укр. ССР. – Каховка, 1956.
1956, № 41 (3 февр.) – 51, 54, 55, 57–59 (26 апр.).
5669. Укрводстроевец [Текст] : орган политотд. и упр. стр-ва оросит. систем в юж.
обл. Укр. ССР. – Каховка, 1956.
Підзаг.: 1956 № 1 (220) (1 янв.) – 39 (258) (23 мая) орган упр. стр-ва оросит. систем
в юж. обл. Укр. ССР.
1956, № 1–12, 14–16, 18–35, 37–39 45–47, 49, 52, 56 (275) (28 июля).
Дод.: 1956 Укрводстроевец : выезд. ред. на строит. Ингулец. оросит. системы див.
№ 5668.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 5667.
5670. Укркабель [Текст] : орган партбюро, завкому, ком. комсомолу та дирекції зду «Укркабель». – Київ, 1958–1960. – Виходить раз на тиждень.
1958, № 1 (22 лют.) – 27, 29–44 (31 груд.);
1959, № 1 (45) (9 січ.) – 21, 23, 24, 26–28, 31, 32, 34–52 (96) (31 груд.);
1960, № 1 (97) (8 січ.) – 39, 41–51 (150) (31 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Технічна сторінка див. № 5562.
5671. Уманська зоря [Текст] : орган Уман. міському і райкому Комуніст. партії
України, міськради і райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Умань, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1794) (1 січ.) – 156 (1949) (30 груд.);
1957, № 1 (1950) (1 січ.) – 155 (2104) (29 груд.);
1958, № 1 (2105) (1 січ.) – 155 (6759) (28 груд.);
1959, № 1 (6760) (1 січ.) – 142, 144–154 (6913) (29 груд.);
1960, № 1 (6914) (1 січ.) – 16, 18–155 (7968) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3927.
5672. Урожай [Текст] : орган парткому та правління колгоспу ім. Кірова Бабайків.
сільради. – Бабайківка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 берез.) – 12 (17 лип.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Молотова Бабайків. сільради.; 1957 № 13 (1 серп.) – 1959 № 3 (58) (4
лют.) орган парторганізації та правління колгоспу «Україна» Бабайків. сільради.
1957, № 1–7, 9–22 (14 груд.);
1958, № 2 (24) (20 січ.), 3, 5–18, 20–33 (55) (31 груд.);
1959, № 1 (56) (16 січ.) – 11, 13–25 (83) (16 груд.);
1960, № 1 (84) (9 січ.), 3–26 (106) (23 груд.).
5673. Урожай [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Ленінський
шлях» с. Буки Житомир. р-ну. – Буки, 1958–1960. – Виходить 8 і 22 числа щомісяця.
1958, № 1 (22 трав.), 3, 7–10 (8 груд.);
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1959, № 1 (11) (8 січ.) – 10, 12–14, 16–19 (29) (22 груд.);
1960, № 1 (30) (22 січ.) – 15, 17–19 (48) (22 груд.).
5674. Урожай [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна
Степанівки Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Степанівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (4 серп.) – 9 (19 груд.); 1960, № 1 (10) (4 січ.) – 16, 19–24
(33) (19 груд.).
5675. Устилузька правда [Текст] : орган Устилуз. райкому Комуніст. партії
України і раради депутатів трудящих Волин. обл. – Устилуг, 1956, 1957.
1956, № 1 (1047) (1 січ.) – 23, 25–42, 44–104 (1149) (27 груд.); 1957, № 1
(1150) (1 січ.) – 9 (1158) (27 січ.).
Прим.: На № 9 у 1957 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5676. Усть-Чорнянський лісозаготівельник [Текст] : орган парт., комсомол. та
профспілк. орг. Усть-Чорнян. лісокомбінату. – Усть-Чорна, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.) – 3 (25 груд.);
1958, № 2 (4) (31 січ.), 3, 7 (9) (1 трав.);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 23 (42) (21 груд.);
1960, № 1 (43) (23 січ.) – 9 (51) (26 трав.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3928.
5677. Фабрична газета [Текст] : орган партбюро, фабкому, ком. ЛКСМУ та
дирекції Харків. швейної ф-ки ім. Тінякова. – Харків, 1957–1960. – Газ. виходить
щотижнево.
1957, № 1 (12 лип.) – 25 (31 груд.);
1958, № 1 (26) (10 січ.) – 51 (76) (31 груд.);
1959, № 1 (77) (10 січ.) – 50 (126) (30 груд.);
1960, № 1 (127) (9 січ.) – 50 (176) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Технічна сторінка див. № 5563.
5678. Фальківський лісозаготівник [Текст] : орган дирекції, парт. і профспілк.
орг. Берегомет. лісокомбінату Чернівец. обл. – Берегомет, 1957, 1959, 1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (1 трав.) – 11 (10 груд.) орган дирекції, парт. і профспілк. орг.
Фальків. ліспромгоспу Чернівец. обл.
1957, № 3–11;
1959, № 1–12, 15, 17–24, 26–36;
1960, № 1 (79) (9 січ.) – 3, 5–15, 18–27 (105) (30 верес.).
5679. Фарфоровик [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Коростен. фарфор. з-ду
ім. Дзержинського Житомир. обл. – Коростень, 1959. – Газ. виходить тричі на міс.
1959, № 7 (51) (18 берез.) – 31 (75) (10 груд.).
5680. Фастівський механізатор [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг.
та дирекції Фастів. МТС, Фастів. р-ну Київ. обл. – Фастів, 1957, 1958.
1957, № 1 (28 лют.) – 4,6 – 19, 21 – 27 (24 груд.);
1958, № 1 (28) (13 січ.) – 6 (33) (26 берез.).
5681. Фрунзевец [Текст] : орган партийн. ком., завкома профсоюза и упр. з-да им.
Фрунзе. – Константиновка, 1956–1960.
1956, № 1 (1352) (6 янв.) – 52 (1903) (30 дек.);
1957, № 1 (1904) (4 янв.) – 52 (1955) (31 дек.);
1958, № 1 (1956) (10 янв.) – 52 (2007) (31 дек.);
1959, № 1 (2008) (9 янв.) – 52 (2059) (31 дек.);
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1960, № 1 (2060) – 3, 5–30, 32–52 (2111) (31 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5460.
5682. Фрунзевец [Текст] : орган парткома и правления колхоза им. Фрунзе
Веселов. р-на Запорож. обл. – Веселое, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 сент.) – 6 (22 дек.);
1960, № 1 (7) (1 янв.) – 14 (20) (15 окт.).
5683. Фрунзевець [Текст] : орган завод. парткому, завкому профспілки, ком.
комсомолу та дирекції Сум. Ордена Леніна машинобудів. з-ду ім. Фрунзе. – Суми,
1956–1960.
1956, № 1 (179) (12 січ.) – 40 (218) (30 груд.);
1957, № 1 (219) (10 січ.) – 43 (261) (31 трав.);
1958, № 1 (262) (10 січ.) – 44 (305) (31 груд.);
1959, № 1 (306) (16 січ.) – 48 (353) (23 груд.);
1960, № 1 (354) (1 січ.) – 22, 24–92 (445) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5564; 1960 Літературна сторінка див.
3929.
5684. Фрунзівець [Текст] : орган парт., профспілк. орг. рудоупр. ім. Фрунзе. –
Кривий Ріг, 1956–1960. – Газ. виходить 4 рази на міс.
1956, № 1 (6) (1 січ.) – 50 (56) (27 груд.); 1957, № 1
(56) (3 січ.) – 50 (105) (27 груд.); 1958, № 1 (106) (9
січ.) – 51 (156) (25 груд.); 1959, № 1 (158) (8 січ.) – 52
(209) (31 груд.); 1960, № 1 (210) (7 січ.) – 52 (261) (29
груд.).
Дод.: 1957–1959 Технічна сторінка див. № 5565; 1959 Літературна сторінка див.
№ 3930.
5685. Фрунзівець [Текст] : орган Фрунзів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Одес. обл. – Фрунзівка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (3239) (1 січ.) – 138 (3376) (30 груд.); 1957, № 1
(3377) (1 січ.) – 154 (3530) (29 груд.); 1958, № 1 (3531) (1
січ.) – 153 (3683) (28 груд.); 1959, № 1 (3684) (1 січ.) – 7, 9–
152 (3835) (29 груд.); 1960, № 1 (3836) (1 січ.) – 112, 114–
154 (3989) (29 груд.). Дод.: 1956 Фрунзівець : спец. вип.
див. № 5686.
5686. Фрунзівець [Текст] : спец. вип. : орган Фрунзів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Одес. обл. – Фрунзівка, 1956.
1956, № 1 (13 січ.).
5687. Харківський взуттьовик [Текст] : орган партбюро, дирекції, фабкому
профспілки та ком. комсомолу 5-ї держ. взут. ф-ки. – Харків, 1957–1960.
1957, № 1 (1126) (24 верес.) – 5, 7–12, 14 (1139) (24 груд.);
1958, № 1 (1140) (1 січ.) – 52 (1191) (31 груд.);
1959, № 1 (1192) (7 січ.) – 7, 9–51 (1252) (30 груд.);
1960, № 1 (1253) (6 січ.) – 52 (1304) (28 груд.).
Дод.: 1957–1960 Технічна сторінка див. № 5566.
5688. Харківський електротранспорт [Текст] : орган парткому, дирекції, завкому
профспілки та ком. комсомолу ХТТУ. – Харків, 1957–1960.
1956, № 1 (4 жовт.) – 13 (31 груд.);
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1957, № 1 (14) (10 січ.) – 48 (61) (23 груд.);
1958, № 1 (62) (1 січ.) – 32, 34–51 (112) (25 груд.);
1959, № 1 (113) (1 січ.) – 52 (164) (24 груд.);
1960, № 1 (165) (1 січ.) – 14, 16–43, 45, 47–69, 71–94, 96–102 (266) (31 груд.). Дод.:
1956, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3931; 1956–1960 Технічна
сторінка див. № 5567; 1958 Комсомольська сторінка див. № 2365.
5689. Харківський університет [Текст] : листівка : орган парткому, ректорату,
ком. ЛКСМУ, профкому і місцевкому Харків. Ордена Трудового Червоного Прапора
держ. ун-ту ім. О. М. Горького. – Харків, 1957.
1957, [б. N.] (25 жовт.).
5690. Харківський університет [Текст] : орган парткому, ректорату, ком.
ЛКСМУ, профкому і місцевкому Харків. Ордена Трудового Червоного Прапора держ.
ун-ту ім. О. М. Горького. – Харків, 1956–1960.
1956, № 34 (869) (24 листоп.) – 37, 39 (874) (30 груд.);
1957, № 1 (875) (5 січ.) – 26, 28–31, 33, 34, 36–40 (914) (31 груд.);
1958, № 1 (915) (7 січ.) – 10, 12–22, 32–39 (953) (22 груд.);
1959, № 1 (955) (8 січ.) – 25, 27–33, 35–40 (994) (19 груд.);
1960, № 1 (955) (1 січ.) – 32, 35–78 (1068) (22 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3932; 1957 Харківський університет :
листівка див. № 5689; 1957, 1959, 1960 Харківський університет : спец. вип. див. № 5691.

5691. Харківський університет [Текст] : спец. вип. : орган парткому, ректорату,
ком. ЛКСМУ, профкому і місцевкому Харків. Ордена Трудового Червоного Прапора
держ. ун-ту ім. О. М. Горького. – Харків, 1957, 1959, 1960.
1957, № 2 (10 лип.), 3 (23 лип.);
1959, № 2 (16 лют.), 3, 11 (13 лип.);
1960, № 1 (10 черв.) – 4 (15 лип.).
5692. Харчовик [Текст] : орган парткому, дирекції, завкому і ком. комсомолу Київ.
м’ясокомбінату. – Київ, 1960.
1960, № 1 (7 верес.) – 7 (19 жовт.), 8 (139) (26 жовт.) – 17 (148) (31 груд.).
5693. Херсонський машинобудівник [Текст] : орган парткому, завкому
профспілки та дирекції комбайн. з-ду ім. Петровського. – Херсон, 1956–1960. – Газ.
виходить двічі на тиждень.
1956, № 1 (14 лип.), 3–25 (30 груд.);
1957, № 1 (26) (5 січ.) – 44, 46–51 (76) (24 груд.);
1958, № 1 (78) (4 січ.) – 17, 19–53 (130) (31 груд.);
1959, № 1 (131) (10 січ.) – 50 (180) (30 груд.);
1960, № 1 (181) (6 січ.) – 34, 36–89, 91–103 (283) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958 Технічна сторінка див. № 5568; 1957, 1959 Літературна сторінка
див. № 3933.
5694. Херсонський суднобудівник [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки
та дирекції суднобудів. з-ду ім. Комінтерну. – Херсон, 1957–1960.
1957, № 1 (16 серп.) – 8, 12–18 (25 груд.);
1958, № 1 (20) (7 січ.) – 28, 30–52 (71) (31 груд.);
1959, № 1 (72) (6 січ.) – 52 (123) (31 груд.);
1960, № 1 (124) (7 січ.) – 26, 28–49, 51, 52 (174) (30 груд.).
5695. Хімік [Текст] : орган партбюро, завкому і дирекції Сум. суперфосфат. з-ду. –
Суми, 1957–1960.
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1957, № 1 (23 лип.) – 5, 7, 10–12, 14, 15, 17, 21 (25 груд.);
1958, № 1 (22) (1 січ.), 2, 4–9, 11, 17–25, 27–29, 31–34, 36, 38–41, 43. 45, 47, 48 (69)
(25 груд.);
1959, № 1 (70) (1 січ.) – 9, 11, 13–16, 18–26, 28–41, 43–49 (118) (30 груд.);
1960, № 1 (119) (8 січ.) – 3, 5, 7, 9, 11–15, 17, 19–21, 23, 25–28, 30, 31, 33, 35–42,
46 (164) (21 груд.).
5696. Хмільницька зоря [Текст] : орган Хмільниц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Хмільник, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2782) (1 січ.) – 99 (2880) (17 серп.) Прапор Сталіна.
1956, № 1–113, 115–156 (2937) (30 груд.);
1957, № 1 (2939) (1 січ.) – 153 (3091) (29 груд.);
1958, № 1 (3092) (1 січ.) – 153 (3244) (28 груд.);
1959, № 1 (3245) (1 січ.) – 74, 76–152 (3395) (29 груд.);
1960, № 1 (3396) (1 січ.) – 154 (3549) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3934.
5697. Цементник [Текст] : орган партийн., профсоюз. ком. и администрации
Амвросиев. цемент. комбината. – Амвросиевка, 1956–1960.
1956, № 1 (806) (7 янв.) – 35, 37–48, 50–52 (857) (30 дек.);
1957, № 1 (858) (5 янв.) – 51 (909) (30 дек.);
1958, № 1 (910) (4 янв.) – 53 (962) (31 дек.);
1959, № 1 (963) (10 янв.) – 22, 24–40, 42–52 (1017) (31 дек.);
1960, № 2 (1019) (15 янв.), 3, 5–25, 27–30, 33–52 (1069) (30 дек.).
5698. Цукробудівник [Текст] : виїзд. ред. газ. «Прапор Жовтня» на буд-ві
Кам’янець-Поділ. цукр. з-ду. – Кам’янець-Подільський, 1959, 1960.
1959, № 1 (16 жовт.) – 5 (7 груд.);
1960, № 6 (28 січ.) – 15, 18–27 (25 трав.).
5699. Цукровик [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. та дирекції
Яготин. цукрокомбінату ім. Ілліча Київ. обл. – Яготин, 1959, 1960.
1959, № 2 (5 січ.), 4, 6, 8–16 (24 груд.);
1960, № 1 (17) (1 січ.) – 18 (34) (23 груд.).
5700. Цукровик [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Кашперів. цукрокомбінату
Тетіїв. р-ну Київ. обл. – Кашперівка, 1960. – Газ. виходить двічі на тиждень.
1960, № 1 (14 квіт.), 3–12 (24 груд.).
5701. Цукровик [Текст] : орган парт. і профcпілк. орг. Маловисків.
цукрокомбінату Кіровоград. обл. – Мала Виска, 1957–1960.
1957, № 9 (21 верес.) – 13 (6 груд.);
1958, № 1 (14) (18 лют.) – 11 (24) (7 лист.);
1959, № 1 (25) (10 січ.) – 9, 10–17 (49) (31 груд.);
1960, № 1 (50) (15 січ.) – 35 (84) (31 груд.).
5702. Цукровик [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Турбів. цукрокомбінату. –
Турбів, 1958–1960.
1958, № 1 (17 жовт.) – 4 (31 груд.);
1959, № 1 (5) (15 січ.) – 6, 8–11 (15) (16 листоп.);
1960, № 1 (16) (3 січ.) – 4 (19) (30 квіт.).
5703. Цукровик [Текст] : орган парт., комсомол. і профес. орг. Червоноарм.
цукрокомбінату Київ. обл. – Червоноармійське, 1960.
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1960, № 1 (14) (28 січ.), 2, 4–12, 14–20 (28 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
5704. Цукровик [Текст] : орган парт., комсомол. і профспілк. орг. та дирекції
Горпустоварів. цукрокомбінату Київ. обл. – Городище-Пустоварівське, 1960.
1960, № 3 (8) (13 квіт.) – 9 (14) (24 груд.).
5705. Цукровик [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг. та дирекції
Кагарлиц. цукрокомбінату Київ. обл. – Кагарлик, 1959, 1960.
1959, № 1 (14 січ.), 2, 4, 6, 7 (29 квіт.);
1960, № 3 (23) (29 лют.), 6, 10–15, 18, 20 (29 груд.) (у № 20 відсутня вал. нумерація).

5706. Цукровик [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. Ново-Іванів.
цукрокомбінату Валків. р-ну Харків. обл. – Коломак, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (25 квіт.) – 6 (12 серп.) орган парт., комсомол. та профспілк.
орг. Ново-Іванів. цукрокомбінату Коломац. р-ну Харків. обл.
1959, № 1, 4–9, 12, 13 (15 груд.);
1960, № 1 (14) (12 січ.) – 22 (34) (13 груд.).
Прим.: У серпні 1959 р. Коломацький район ліквідовано.
5707. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. Півненків.
цукрокомбінату Сум. обл. – Тростянець, 1960.
1960, № 7 (69) (24 берез.) – 15, 17, 19–25 (87) (24 груд.).
5708. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та адмін.
Жашків. цукрокомбінату Жашків. р-ну Черкас. обл. – Жашків, 1958–1960.
1958, № 1 (7 листоп.) – 4 (31 груд.);
1959, № 1 (5) (15 січ.) – 6, 9, 11, 13–19 (23) (31 груд.);
1960, № 1 (24) (26 січ.) – 3, 5–18 (41) (16 груд.).
5709. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. і дирекції Городищен.
цукрозаводів. – Городище, 1957–1960.
1957, № 4 (3 жовт.) – 12 (31 груд.);
1958, № 1 (13) (9 січ.) – 22, 24, 25, 28 (40) (31 груд.);
1959, № 4 (44) (27 лют.), 5, 7–9, 11–19, 21, 23–25, 27, 28 (68) (14 груд.);
1960, № 1 (70) (1 січ.) – 7, 9–33 (102) (27 груд.).
5710. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Веселоподіл.
цукрокомбінату Семенів. р-ну Полтав. обл. – Вереміївка, 1959, 1960.
1959, № 1 (15 січ.) – 11, 15–21, 24–27, 29–31, 34 (16 груд.);
1960, № 1 (35) (1 січ.) – 31, 33, 34 (68) (17 груд.).
5711. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекцій Гнідав. цукр.
з-ду. – Гнідава, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 січ.) – 3, 6–11, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30 (18 груд.);
1960, № 1 (31) (17 січ.) – 7, 9, 10 (40) (29 груд.).
5712. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Григорів. цукр.
з-ду Обухів. р-ну Київ. обл. – Григорівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 квіт.), 3–6, 9–14 (26 груд.);
1960, № 1 (14) (14 січ.) – 20 (33) (28 груд.).
5713. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції радгоспу
Миронів. цукрокомбінату. – Миронівка, 1960.
1960, № 1 (7 листоп.) – 4 (23 груд.).
5714. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції цукрокомбінату
ім. Сталіна Лохвиц. р-ну Полтав. обл. – Сталінка, 1957–1960.
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1957, № 8 (19 лип.) – 19 (14 груд.);
1958, № 1 (20) (2 січ.) – 10, 13–16, 18 (37) (9 жовт.);
1959, № 12 (54) (13 черв.) – 19, 21–24 (65) (14 груд.);
1960, № 1 (66) (1 січ.) – 16 (81) (18 листоп.).
5715. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції Шрамків.
цукрозаводу Драбів. р-ну Черкас. обл. – Шрамківка, 1959, 1960.
1959, № 7 (30 листоп.) – 9 (31 груд.);
1960, № 1 (10) (8 січ.) – 3, 5–21 (30) (21 груд.).
5716. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. Узин. цукрокомбінату Узин.
р-ну Київ. обл. – Узин, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 лип.) – 9 (31 груд.);
1960, № 1 (10) (30 січ.) – 23 (32) (24 груд.).
5717. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. орг. упр. БМУ та дирекції
цукрозаводу. – Горохів, 1957.
1957, № 1 (23 берез.).
5718. Цукровик [Текст] : орган парт., профспілк. та комсомол. орг. буд-ва
Ланівец. цукрокомбінату. – Ланівці, 1959, 1960.
1959, № 1 (6 серп.) – 4, 7, 8 (7 листоп.);
1960, № 1 (10) (1 січ.), 2 (11) (14 квіт.).
5719. Цукровик [Текст] : орган партбюро, завкому профспілки, дирекції та ком.
ЛКСМУ Бучац. цукр. з-ду. – [Бучач], 1959.
1959, № 1 (1 січ.), 2 (27 січ.).
5720. Чапаєвець [Текст] : газ. парт. орг. і правління колгоспу ім. Чапаєва
Роздільнян. р-ну Одес. обл. – [Роздільна], 1957, 1958. – Виходить двічі на міс.
1957, № 2 (16 квіт.) – 4, 6–12 (30 груд.);
1958, № 1 (13) (15 січ.) – 5 (17) (15 берез.).
5721. Чапаєвець [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Чапаєва,
Драбів. р-ну Черкас. обл. – [Михайлівка], 1959.
1959, № 6 (28 трав.) – 12, 14–19 (11 груд.).
5722. Чапаєвець [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Чапаєва
Зняцево Мукачів. р-ну. – Зняцьово, 1957–1959.
1957, № 1 (12 груд.); 1958, № 2 (1 трав.);
1959, № 1 (3) (17 квіт.) – 2 (4) (11 лип.).
5723. Чапаєвець [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім. Чапаєва,
Слоут Глухів. р-ну Сум. обл. – Слоут, 1957, 1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 5, 28 (10 жовт.);
1960, № 32 (140) (30 листоп.).
5724. Чапаєвець [Текст] : орган парторганізації та правління ничипорівської артілі
ім. Чапаєва, Яготин. р-ну. – Ничипорівка, 1959.
1959, № 1 (20 берез.) – 9 (7 листоп.).
5725. Чапаєвець [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім.
Чапаєва Нижньосірогоз. р-ну Херсон. обл. – [Дем’янівка], 1957–1959.
1957, № 1 (10 лип.), 3–9 (10 листоп.);
1958, № 2 (11) (5 берез.) – 3, 5–9 (18) (25 груд.);
1959, № 1 (19) (25 січ.) – 5 (23) (30 серп.).
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5726. Червона Долина [Текст] : орган Долин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Долина, 1956–1960.
1956, № 1 (1129) (1 січ.) – 28, 30–128 (1256) (30 груд.);
1957, № 1 (1257) (1 січ.) – 153 (1409) (29 груд.);
1958, № 1 (1410) (1 січ.) – 155 (1791) (31 груд.);
1959, № 1 (1792) (1 січ.) – 154 (1945) (29 груд.);
1960, № 1 (1946) (1 січ.) – 66, 68–123, 126–155 (2100) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3935; 1956 Червона долина :
листівка див. № 5727.
5727. Червона Долина [Текст]: орган Долин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. : листівка – Долина, 1956.
1956, [б. N.] (11 берез.), [б. N.] (1 квіт.).
5728. Червона зірка [Текст] : дод. : орган завкому КП України, завкому
профспілки та дирекції Кіровоград. з-ду «Червона зірка». – Кіровоград, 1960.
1960, [б. N.] (24 черв.) – [б. N.] (8 лип.) [8 вип.].
5729. Червона зірка [Текст] : листівка : орган Зарічнян. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Зарічне, 1960.
1960, № (17 груд.).
5730. Червона зірка [Текст] : орган завкому КП України, завкому профспілки та
дирекції Кіровоград. з-ду «Червона зірка». – Кіровоград, 1956–1960.
1956, № 1 (250) (1 січ.), 2, 4–11, 13–17, 19–24, 26–34, 36–52 (300) (13 груд.);
1957, № 1 (302) (1 січ.) – 52 (353) (25 груд.);
1958, № 1 (354) (1 січ.) – 9, 11–52 (3337) (25 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (3338) (1 січ.) – 44, 46–52 (3389) (24 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (3390) (1 січ.) – 27, 29–52 (3441) (22 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
Дод.: 1956–1960 Технічна сторінка див. № 5569; 1960 Червона зірка : дод. див.
№ 5728.
5731. Червона зірка [Текст] : орган Зарічнян. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Ровен. обл. – Зарічне, 1956–1960.
1956, № 1 (863) (1 січ.), 2, 4–47, 49–70, 72–104 (966) (27 груд.);
1957, № 1 (967) (1 січ.) – 104 (1070) (29 груд.);
1958, № 1 (1071) (1 січ.) – 57, 59–104 (1174) (28 груд.);
1959, № 1 (1175) (1 січ.) – 134 (1308) (29 груд.);
1960, № 1 (1309) (1 січ.) – 82, 84–150, 152 (1461) (27 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3936; 1960 Червона зірка : листівка див.
5729.
5732. Червона зірка [Текст] : орган Збараз. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Збараж, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1295) (1 січ.) – 123 (1422) (30 груд.);
1957, № 1 (1423) (1 січ.) – 153 (1574) (29 груд.);
1958, № 1 (1575) (1 січ.) – 153 (1726) (28 груд.);
1959, № 1 (1727) (1 січ.) – 153 (1879) (29 груд.);
1960, № 1 (1880) (1 січ.) – 154 (2033) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3937.
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5733. Червона зірка [Текст] : орган Калус. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Станіслав. обл. – Калуш, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1219) (1 січ.) – 156 (1374) (28 груд.);
1957, № 1 (1375) (1 січ.) – 156 (1530) (29 груд.);
1958, № 1 (1531) (1 січ.) – 153 (1683) (28 груд.);
1959, № 1 (1684) (1 січ.) – 154 (1837) (29 груд.,);
1960, № 1 (1838) (1 січ.) – 155 (1992) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3938; 1958 Молодіжна
сторінка див. № 4294.
5734. Червона зірка [Текст] : орган Комишевас. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Комишеваха, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1105) (1 січ.) – 104 (1208) (27 груд.);
1957, № 1 (1209) (1 січ.) – 103 (1311) (25 груд.);
1958, № 1 (1313) (1 січ.) – 95, 97-153 (1465) (31 груд.);
1959, № 1 (1466) (1 січ.) – 152 (1619) (29 груд.);
1960, № 1 (1620) (1 січ.) – 155 (1774) (31 груд.).
Дод.: 1958 Педагогічна сторінка див. № 4447; 1958 Червона зірка : спец. вип. див.
5755
5735. Червона зірка [Текст] : орган Любешів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Любешів, 1956–1960.
1956, № 1 (1134) (1 січ.) – 104 (1236) (27 груд.);
1957, № 1 (1237) (1 січ.) – 32, 35–104 (1338) (29 груд.);
1958, № 1 (1339) (1 січ.) – 119 (1457) (28 груд.);
1959, № 1 (1458) (1 січ.) – 33, 35–42, 44–153 (1610) (29 груд.);
1960, № 1 (1611) (1 січ.) – 24, 26–154 (1764) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3939.
5736. Червона зірка [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі «Більшовик»
Пустовійти Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Пустовійти, 1957–1960.
1957, № 1 (1 серп.) – 8 (12 груд.); 1958, № 1 (9) (27 січ.) – 18 (26)
(26 груд.);
1959, № 1 (27) (27 січ.) – 4, 6, 7, 9–19, 21, 22 (52) (26 груд.);
1960, № 1 (53) (13 січ.) – 8, 10–15, 17–23 (75) (29 груд.).
5737. Червона зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі «Зоря комунізму»

Красноград. р-ну Харків. обл. – [Миколо-Комишувата], 1956–1960.
1956, № 1 (30 листоп.) – 3 (19 груд.);
1957, № 4 (1 січ.), 6, 8, 9, 11–17, 19–29 (25 груд.);
1958, № 1 (30) (10 січ.) – 12, 15 (44) (13 серп.);
1959, № 3 (55) (27 січ.), 5 (56) (17 лют.), 4 (57) (23 лют.), 5 (58) (4 берез.) – 6, 8–
26, 27–28 (78) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (79) (12 січ.) – 19, 21–31 (141) (23 груд.) (у нумерації є помилки).
5738. Червона зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Фрунзе
Великобагачан. р-ну Полтав. обл. – [Велика Багачка], 1957–1960.
1957, № 1 (5 квіт.) – 7, 9–24 (22 груд.); 1958, № 1 (25) (1 січ.) – 34
(58) (22 груд.);
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1959, № 1 (59) (1 січ.) – 12, 14, 16, 17, 20–22 (80) (5 груд.) (у вал. нумерації є
помилки);
1960, № 1 (81) (7 січ.) – 11, 13–18 (98) (8 груд.).
5739. Червона зірка [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Червона
зірка» Куп’ян. р-ну. – [Курилівка], 1957–1959.
1957, № 1 (13 лют.) – 2, 4, 9–18 (19 груд.);
1958, № [1] (19) (4 січ.) – 14 (32) (19 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 2 (33) (21 трав.) – 4, 6 (35) (15 квіт.).
5740. Червона зірка [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки робітників
вугіл. пром-сті та упр. шахти № 6 «Червона зірка» тресту «Будьонніввуголь». –
Сталіно, 1956–1960.
1956, № 1 (18 лип.) – 23 (31 груд.);
1957, № 35 (58) (4 верес.) – 47, 49 (72) (18 груд.);
1958, № 1 (74) (1 січ.) – 16, 19, 20, 23, 25–29, 31, 32, 37, 39–41, 43–51 (124) (31 груд.);

1959, № 1 (125) (7 січ.) – 47 (1416) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (1417) (6 січ.) – 35 (1451) (30 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Технічна сторінка див. № 5570.
5741. Червона зірка [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Родина»
Нікопол. р-ну. – Нікополь, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 берез.) – 24 (28 груд.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Сталіна.
1957, № 1–24;
1958, № 1 (25) (8 січ.) – 26, 28, 29 (53) (29 груд.);
1959, № 1 (54) (21 січ.) – 11, 13, 15–17, 21, 23, 24 (78) (9 груд.);
1960, № 1 (79) (30 січ.) – 17 (95) (29 груд.).
5742. Червона зірка [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Більшовик» с. Горохове Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Горохове, 1958–1960.
1958, № 1 (1 жовт.) – 5 (8 груд.);
1959, № 1 (7) (7 січ.) – 3, 5, 6 (12) (7 квіт.);
1960, № 1 (24) (26 січ.), 3, 6, 7, 9, 10, 13 (36) (27 листоп.).
5743. Червона зірка [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Шевченка, сільради с. Куліші Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Куліші, 1957–1960.
1957, № 24 (16 верес.) – 30 (20 груд.);
1958, № 1 (31) (6 січ.) – 5, 10–13, 15–19 (49) (19 груд.);
1959, № 1 (50) (23 січ.) – 4, 6–8, 10–12, 15–21 (70) (21 груд.);
1960, № 1 (71) (5 січ.) – 24 (94) (17 груд.).
5744. Червона зірка [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червона
зірка» та Синевір. сільради депутатів трудящих Міжгір. р-ну Закарпат. обл. –
Синевир, 1958, 1959.
1958, № 6 (20) (1 квіт.), 9, 13, 15 (29) (15 верес.);
1959, № 1 (31) (1 січ.), 3, 8, 9 (39) (1 серп.).
5745. Червона зірка [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червона
зірка» та сільрад с. Голдашівка і Кидрасівка Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Голдашівка;
Кидрасівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 січ.) – 13, 15, 16, 18, 19 (24 груд.);
1960, № 2 (21) (13 січ.), 3, 5–18 (37) (17 листоп.).
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5746. Червона зірка [Текст] : орган парторганізації та правління артілі «Україна»
Яворів. р-ну. – Терновиця, 1957––1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (10 квіт.) – 5 (19 листоп.) орган парторганізації та правління
артілі ім. Ворошилова Яворів. р-ну.
1957, № 1–3, 5, 6 (25 груд.);
1958, № 1 (7) (2 квіт.), 2, 4–9 (14) (20 груд.);
1959, № 1 (15) (1 січ.) – 25 (39) (16 груд.);
1960, № 1 (40) (6 лют.) – 13, 16–18 (57) (15 груд.).
5747. Червона зірка [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Борканюка Рахів. р-ну. – Ясіня, 1958.
1958, № 13 (5 лют.).
5748. Червона зірка [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу
«Червона зірка» та виконкому Ново-Аврамів. сільради Хорол. р-ну Полтав. обл. –
Новоаврамівка, 1957–1960.
1957, № 21 (25) (23 верес.), 23, 25 (29) (14 груд.);
1958, № 2 (31) (16 січ.) – 14, 16–19 (48) (19 груд.);
1959, № 1 (49) (1 січ.), 3–9, 11, 14, 16, 17 (65) (24 листоп.);
1960, № 1 (66) (12 лют.) – 12 (77) (26 жовт.).
5749. Червона зірка [Текст] : орган Покровсько-Багачан. райкому Комуніст. партії
України і виконкому райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Покровська
Багачка, 1956.
1956, № 1 (2228) (1 січ.) – 104 (2331) (18 груд.).
Прим.: На № 2 (2333) від 4 січня 1957 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією
району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні видання УРСР
1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
5750. Червона зірка [Текст] : орган правління та парт. орг. колгоспу ім. Щорса та
виконкому Ради депутатів трудящих с. Шевченкового Звенигород. р-ну Черкас. обл. –
Шевченкове, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (4 груд.) орган парт. орг., правління артілі ім. Щорса та
Шевченків. сільради Вільшан. р-ну Черкас. обл.; 1957 № 1 (3) (26 січ.) – 1959 № 32
(6 листоп.) орган парт. орг., правління колгоспу ім. Щорса с. Шевченкове
Вільшан. р-ну Черкас. обл.
1956, № 1;
1957, № 1–3, 5, 6, 8–10, 12–19 (21) (31 груд.); 1958, № 1
(22) (25 січ.) – 29 (50) (27 груд.); 1959, № 1 (51) (13 січ.)
– 11, 13–32, 34 (84) (24 груд.);
1960, № 1 (85) (22 січ.), 2, 4, 5, 7–11, 13, 14 (98) (21 груд.).
Прим.: У листопаді 1959 р. Вільшанський район ліквідовано.
5751. Червона зірка [Текст] : орган Старокостянтинів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Старокостянтинів, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1341) (1 січ.) – 18, 20–78, 80–85, 87–104, 107–156 (1496) (30 груд.);
1957, № 1 (1497) (1 січ.) – 153 (1649) (29 груд.); 1958, № 1 (1650) (1 січ.) – 46, 48–
52, 54–153 (1782) (28 груд.); 1959, № 1 (1783) (1 січ.) – 153 (1935) (29 груд.);
1960, № 1 (1936) (1 січ.) – 6, 8–78, 80–123, 125–129, 131–154 (2089) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3941.
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5752. Червона зірка [Текст] : орган Старченків. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Київ. обл. – Миронівка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.

1956, № 1 (2280) (1 січ.) – 104 (2383) (27 груд.);
1957, № 1 (2384) (4 січ.) – 105 (2488) (29 груд.);
1958, № 1 (2489) (1 січ.) – 92, 94–153 (2641) (28 груд.);
1959, № 1 (2642) (1 січ.) – 152 (2793) (29 груд.);
1960, № 1 (2794) (1 січ.) – 54, 56–79, 81–154 (2947) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3940.
5753. Червона зірка [Текст] : орган Турків. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Львів. обл. – Турка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1466) (1 січ.) – 1959 № 64 (1961) (31 трав.) орган Турків.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл.
1956, № 1–127 (1589) (27 груд.);
1957, № 1 (1590) (1 січ.) – 22, 24–154 (1748) (29 груд.);
1958, № 1 (1744) (1 січ.) – 154 (1897) (28 груд.);
1959, № 1 (1898) (1 січ.) – 155 (2052) (29 груд.);
1960, № 1 (2053) (1 січ.) – 153 (2205) (29 груд.).
Дод.: 1957 Сторінка для молоді див. № 5305; 1959, 1960 Літературна сторінка див.
№ 3942.
5754. Червона зірка [Текст] : орган Яришів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Яришів, 1956–1958.
1956, № 1 (1429) (1 січ.) – 104 (1531) (30 груд.);
1957, № 1 (1532) (1 січ.) – 104 (2437) (29 груд.);
1958, № 1 (2438) (1 січ.) – 50 (2487) (22 черв.).
Дод.: 1956, 1957 Літературна сторінка див. № 3943.
Прим.: На № 50 у 1958 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5755. Червона зірка [Текст] : спец. вип. : орган Комишевас. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Комишеваха, 1957, 1958.

1957, № 2 (1 лют.), 4–8 (23 серп.);
1958, № 1 (8 лип.).
5756. Червона зоря [Текст] : орган Карлів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Карлівка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1219) (1 січ.) – 156 (1992) (30 груд.);
1957, № 1 (1993) (1 січ.) – 153 (2134) (29 груд.);
1958, № 1 (2135) (1 січ.) – 87, 89–153 (2287) (28 груд.);
1959, № 1 (2288) (1 січ.) – 153 (2440) (29 груд.);
1960, № 1 (2441) (1 січ.) – 154 (2294) (29 груд.).
Дод.: 1956–1958 Літературна сторінка див. № 3944.
5757. Червона зоря [Текст] : орган Міжгір. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Закарпат. обл. – Міжгір’я, 1956–1960.
1956, № 1 (1030) (1 січ.) – 54, 57–103 (1132) (27 груд.);
1957, № 1 (1133) (1 січ.) – 9, 11, 13–71, 74–81, 83–90, 92–105 (1237) (29 груд.);
1958, № 1 (1238) (1 січ.) – 103 (1343) (28 груд.);
1959, № 1 (1344) (1 січ.) – 34, 36–105 (1447) (30 груд.);
724

1960, № 1 (1448) (1 січ.) – 34, 36–136 (1583) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3945.
5758. Червона зоря [Текст] : орган Новояричів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Львів. обл. – Новий Яричів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1107) (1 січ.) – 20, 22–39, 41–104 (1210) (30 груд.);
1957, № 1 (1211) (1 січ.) – 46, 48–104 (1314) (29 груд.);
1958, № 1 (1315) (1 січ.), 2, 4–27, 29–118, 120 (1434) (28 груд.);
1959, № 1 (1435) (1 січ.) – 155 (1589) (29 груд.);
1960, № 1 (1590) (1 січ.) – 62, 64–107, 109–154 (1743) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3946.
5759. Червона зоря [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Росія»
Синельників. р-ну. – Старовишневецьке, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 5 (13 жовт.) – 1958 № 2 (8) (27 січ.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Сталіна Синельників. р-ну.
1957, № 5, 6, 8 (14 груд.);
1958, № 1 (1 січ.), 2, 4, 5, 7–22, 24 (30) (23 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (31) (1 січ.), 3, 5–15, 17–20, 23–25 (55) (21 груд.);
1960, № 1 (56) (1 січ.) – 9 (64) (1 трав.).
5760. Червона зоря [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Червона
зоря» та Забіліц. сільради депутатів трудящих Радомишл. р-ну. – Забілоччя, 1957. –
Виходить двічі на міс.
1957, № 7 (13 черв.) – 9 (9 серп.).
5761. Червона зоря [Текст] : орган Петриків. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Петриківка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1862) (1 січ.) – 104 (1965) (27 груд.);
1957, № 1 (1966) (1 січ.) – 104 (2069) (29 груд.);
1958, № 1 (2070) (1 січ.) – 117 (2186) (28 груд.);
1959, № 1 (2187) (1 січ.) – 129, 131–152 (2338) (29 груд.);
1960, № 1 (2339) (1 січ.) – 18, 20–153 (2490) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3947.
5762. Червона зоря [Текст] : орган Черв. райкому КП України і райради депутатів
трудящих Сум. обл. – Червоне, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1159) (1 січ.) – 104 (1261) (27 груд.);
1957, № 1 (1262) (1 січ.) – 104 (1365) (29 груд.);
1958, № 1 (1366) (1 січ.) – 35, 37–71, 74–118 (1483) (30 груд.);
1959, № 1 (1484) (1 січ.) – 105, 107–156 (1641) (29 груд.);
1960, № 1 (1642) (1 січ.) – 156 (1797) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3948.
5763. Червона Лубенщина [Текст] : орган Лубен. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Лубни, 1956–1960.
1956, № 1 (5316) (1 cіч.) – 4, 6–66, 68–156 (5471) (30 груд.);
1957, № 1 (5472) (1 січ.) – 154 (5625) (29 груд.);
1958, № 1 (5626) (1 січ.) – 155 (5781) (31 груд.);
1959, № 1 (5782) (1 січ.) – 154 (5935) (29 груд.);
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1960, № 1 (5936) (1 січ.) – 154 (6089) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3949; 1960 Червона Лубенщина :
спец. вип. див. № 5764.
5764. Червона Лубенщина [Текст] : спец. вип. : орган Лубен. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Лубни, 1960.
1960, [б. N.] (1 серп.).
5765. Червона трибуна [Текст] : дод. : орган Тячів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Тячів, 1960.
1960, [б. N.] (12 лип.).
5766. Червона трибуна [Текст] : листівка : орган Тячів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Тячів, 1958, 1960.
1958, [б. N.] (25 черв.);
1960, [б. N.] (4 лют.).
5767. Червона трибуна [Текст] : орган Миргород. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Полтав. обл. – Миргород, 1956–1960.
1956, № 1 (3758) (1 січ.) – 140, 142–155 (3912) (28 груд.);
1957, № 1 (3913) (1 січ.) – 153 (4065) (28 груд.);
1958, № 1 (4066) (1 січ.) – 154 (4219) (30 груд.);
1959, № 1 (4220) (1 січ.) – 153 (4352) (29 груд.);
1960, № 1 (4353) (1 січ.) – 154 (4506) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3950.
5768. Червона трибуна [Текст] : орган Тячів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Тячів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 2 (970) (5 січ.) – 104 (1072) (30 груд.);
1957, № 1 (1073) (1 січ.) – 104 (1176) (29 груд.);
1958, № 1 (1177) (1 січ.) – 113, 115–153 (1329) (28 груд.);
1959, № 1 (1330) (1 січ.) – 153 (1482) (29 груд.);
1960, № 1 (1483) (1 січ.) – 153 (1635) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3951; 1956–1958, 1960 Червона
трибуна : спец. вип. див. № 5769; 1960 Червона трибуна : дод. див. № 5765; 1958,
1960 Червона трибуна : листівка див. № 5766;.
5769. Червона трибуна [Текст] : спец. вип. : орган Тячів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Тячів, 1956–1958, 1960.
1956, № 1 (6 лют.) – 3 (10 квіт.);
1957, № 2 (12 черв.), 4, 5–7 (17 груд.);
1958, № 1 (8) (28 січ.), 2 (9) (10 квіт.); [б. N.] (10 жовт.);
1960, [б. N.] (12 серп.).
Червоне Запоріжжя. – Запоріжжя див. № 1140.
5770. Червоне Полісся [Текст] : орган Заболотів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Заболоття, 1956–1958.
1956, № 1 (1015) (1 січ.) – 103 (1117) (27 груд.);
1957, № 1 (1118) (1 січ.) – 104 (1220) (29 груд.);
1958, № 1 (1221) (1 січ.) – 103 (1323) (28 груд.).
Прим.: На № 6 (1329) від 18 січня 1959 р. видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
726

5771. Червоне Полісся [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Петровського Локнян. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Погребки]; [Локня],
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 квіт.) – 1958 № 14 (37) (11 жовт.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Петровського та Погребів. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл.
1957, № 1–15, 17–23 (23 груд.);
1958, № 1 (24) (22 січ.), 8–11, 14;
1959, № 10 (50) (11 черв.) – 24 (64) (31 груд.);
1960, № 1 (65) (21 січ.) – 20 (84) (30 листоп.).
5772. Червоне Придніпров’я [Текст] : орган Любец. райкому КП України і
райради депутатів трудящих. – Любеч, 1956–1960.
1956, № 1 (2042) (1 січ.) – 104 (2145) (23 груд.);
1957, № 1 (2146) (1 січ.) – 104 (2249) (25 груд.);
1958, № 1 (2250) (1 січ.) – 120 (2369) (28 груд.);
1959, № 1 (2370) (1 січ.) – 154 (2523) (29 груд.);
1960, № 1 (2524) (1 січ.) – 154 (2677) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3953.
5773. Червоне село [Текст] : орган Колків. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Колки, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1010) (1 січ.) – 26, 28–94, 97–104 (1113) (27 груд.);
1957, № 1 (1114) (1 січ.) – 104 (1216) (29 груд.);
1958, № 1 (1217) (1 січ.) – 3, 5–8, 10–73, 75–119 (1342) (28 груд.);
1959, № 1 (1343) (1 січ.) – 67, 70–152 (1494) (29 груд.);
1960, № 1 (1495) (1 січ.) – 3, 6–154 (1648) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3954.
5774. Червоний гірник [Текст] : орган Криворіз. міськкому КП України та
міськради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Кривий Ріг, 1956–1960. – Щоденна
робітнича газ.
1956, № 1 (8306) (1 січ.) – 140, 142–191, 193–257 (8562) (30 груд.);
1957, № 1 (8563) (1 січ.) – 3, 5–8, 10–195 (8757) (29 верес.);
1958, № 1 (8821) (1 січ.) – 28, 30–99, 101–103, 105–113, 115–136, 138–152, 154–256
(9076) (31 груд.);
1959, № 1 (9077) (1 січ.) – 257 (9333) (30 груд.);
1960, № 66 (9399) (1 квіт.) – 98, 126, 130–205, 207–251, 255–257 (9590) (31 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3955; 1957 Технічна сторінка див.
5571; 1957 Червоний гірник : спец. вип. див. № 5775.
5775. Червоний гірник [Текст] : спец. вип. : орган Криворіз. міськкому КП
України та міськради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Кривий Ріг, 1957.
1957, № 1 (5 берез.), 2 (10 берез.).
5776. Червоний екскаватор [Текст] : орган парт. ком., завкому профспілки, ком.
ЛКСМУ та дирекції Київ. з-ду «Червоний екскаватор». – Київ, 1956–1960. – Щотижнева.

Підзаг.: 1956 № 1 (16 серп.) – 1959 № 2 (126) (15 січ.) орган партбюро, завкому
профспілки, ком. комсомолу та дирекції Київ. з-ду «Червоний екскаватор».
1956, № 1, 10, 17–20 (27 груд.);
1957, № 1 (21) (3 січ.) – 53 (73) (30 груд.);
1958, № 1 (74) (9 січ.) – 51, 54 (124) (31 груд.);
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1959, № 1 (125) (8 січ.) – 52 (176) (30 груд.);
1960, № 1 (177) (6 січ.) – 28, 30–47, 49–51 (227) (28 груд.).
Дод.: 1957–1960 Технічна сторінка див. № 5572.
5777. Червоний Жовтень [Текст] : орган Бурштин. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Бурштин, 1956–1960.
1956, № 1 (1084) (1 січ.) – 28, 30–43, 45, 47–69, 75, 77, 79, 81–84, 87, 89–104 (1187)
(27 груд.);
1957, № 1 (1188) (1 січ.) – 104 (1291) (29 груд.);
1958, № 1 (1292) (1 січ.) – 91, 93–152 (1443) (26 груд.);
1959, № 1 (1445) (1 січ.) – 154 (1598) (29 груд.);
1960, № 1 (1599) (1 січ.) – 64, 66–154 (1752) (29 груд.).
Дод.: 1956 Червоний жовтень : спец. вип. для тваринників району див. № 5783;
1958–1960 Літературна сторінка див. № 3957.
5778. Червоний Жовтень [Текст] : орган Горохів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Горохів, 1956–1960.
1956, № 1 (1609) (1 січ.) – 42, 44–69, 71–107, 116–134 (1742) (26 груд.);
1957, № 1 (1744) (1 січ.) – 25, 27–79, 81–108, 110–116, 118, 121–126, 129-139, 141,
144–153 (1896) (29 груд.);
1958, № 1 (1897) (1 січ.), 2, 4–10, 13–57, 59–154 (2050) (28 груд.);
1959, № 1 (2051) (1 січ.) – 152 (2192) (26 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3956.
5779. Червоний Жовтень [Текст] : орган Лисян. Райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Лисянка, 1956–1960. – Газ.
виходить у вівторок, четвер і суботу.
1956, № 1 (2463) (1 січ.) – 59, 61–78, 80–104 (2566) (27 груд.);
1957, № 1 (2567) (1 січ.) – 92, 94–104 (2670) (29 груд.);
1958, № 1 (2671) (1 січ.) – 102 (2771) (28 груд.);
1959, № 1 (2772) (1 січ.) – 5, 7–19, 21–106 (2877) (29 груд.);
1960, № 1 (2878) (1 січ.) – 45, 47–139 (3016) (27 груд.).
Дод.: 1956 Червоний Жовтень : спец. вип. див. № 5784; 1957 Молодіжна сторінка
див. № 4295; 1960 Літературна сторінка див. № 3958.
5780. Червоний Жовтень [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Зоря комунізму» та Обтов. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Обтове], 1957– 1960.
1957, № 1 (10 лип.) – 10 (30 листоп.);
1958, № 1 (11) (14 черв.) – 4 (14) (28 серп.);
1959, № 6 (20) (30 трав.) – 11 (25) (31 груд.);
1960, № 1 (26) (19 січ.) – 13 (38) (6 листоп.).
5781. Червоний Жовтень [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
радгоспу «15-річчя Жовтня» Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – ПереяславХмельницький, 1959, 1960.
1959, № 9 (6 листоп.);
1960, № 1 (10) (14 січ.) – 15 (24) (7 груд.).
5782. Червоний Жовтень [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
40-річчя Жовтня с. Велика Бугаївка Васильків. р-ну Київ. обл. – Велика Бугаївка,
1959, 1960.
1959, № 1 (19 квіт.) – 14 (23 груд.);
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1960, № 2 (16) (14 берез.), 3, 5–12, 15–17 (31) (29 листоп.).
5783. Червоний Жовтень [Текст] : спец. вип. для тваринників району : орган
Бурштин. райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Станіслав.
обл. – Бурштин, 1956.
1956, № 1 (22 січ.) – 7 (22 берез.).
5784. Червоний Жовтень [Текст] : спец. вип. : орган Лисян. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Лисянка, 1956.
1956, [б. N.] (15 трав.).
5785. Червоний колективіст [Текст] : листівка : орган Ставищан. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Ставище, 1958.
1958, [б. N.] (1 серп.).
5786. Червоний колективіст [Текст] : орган Ставищан. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Ставище, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2387) (1 січ.) – 1957 № 104 (2594) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–51, 53–104 (2490) (27 груд.);
1957, № 1 (2491) (1 січ.) – 100, 102, 104;
1958, № 1 (2595) (1 січ.) – 125, 127–129, 132–152 (2743) (28 груд.);
1959, № 1 (2744) (1 січ.) – 8, 10–150, 152, 153 (2899) (29 груд.);
1960, № 1 (2899) (1 січ.) – 32, 34–45, 47–155 (3053) (31 груд.).
Дод.: 1957, 1958 Комсомольська сторінка див. № 2366; 1958 Червоний колективіст :

листівка див. № 5785; 1960 Літературна сторінка див. № 3959.
5787. Червоний колос [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. 1 Травня
[Великобурлуц. р-ну Харків. обл]. – Хатнє, 1957–1959.
1957, № 1–18 (15 груд.);
1958, № 1 (19) (24 січ.) – 17 (35) (18 груд.);
1959, № 1 (36) (1 січ.) – 8, 10–16 (51) (7 листоп.).
5788. Червоний лан [Текст] : орган Лихів. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Лихівка, 1956–1958.
1956, № 1 (944) (1 січ.) – 61, 63–156 (1099) (29 груд.);
1957, № 1 (1100) (1 січ.) – 155 (1254) (29 груд.);
1958, № 1 (1255) (1 січ.) – 120 (1373) (5 жовт.).
Дод.: 1956–1958 Літературна сторінка див. № 3960.
Прим.: На № 120 у 1958 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5789. Червоний лан [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Крупської та
Білозер. сільради Черкас. р-ну Черкас. обл. – Білозір’я, 1958–1960.
1958, № 3 (10) (15 квіт.) – 6, 10, 22 (44) (30 лип.);
1959, № 9 (30) (15 верес.) – 13 (26 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (36) (26 січ.) – 13, 15–25 (60) (31 груд.).
5790. Червоний Перекоп [Текст] : блискавка : орган Каланчац. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Каланчак, 1959.
1959, № 4 (3 лип.).
5791. Червоний Перекоп [Текст] : листівка : орган Каланчац. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Каланчак, 1959, 1960.
1959, № 2 (26 черв.);
1960, [б. N.] (29 листоп.).
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5792. Червоний Перекоп [Текст] : листівка-блискавка : орган Каланчац. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Каланчак,
1957.
1957, № 3 (25 черв.).
5793. Червоний Перекоп [Текст] : орган Каланчац. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Каланчак, 1956–1960.
1956, № 1 (1236) (1 січ.) – 83, 85–99, 101, 102, 104 (1339) (27 груд.);
1957, № 1 (1340) (1 січ.) – 104 (1443) (29 груд.);
1958, № 1 (1444) (1 січ.) – 64, 66–104 (1546) (28 груд.);
1959, № 1 (1547) (1 січ.) – 12, 14–87, 91–104 (1649) (26 груд.);
1960, № 1 (1650) (1 січ.) – 137 (1786) (31 груд.).
Дод.: 1957 Червоний Перекоп : листівка-блискавка див. № 5792; 1959 Червоний
Перекоп : блискавка див. № 5790; 1959, 1960 Червоний Перекоп : листівка див.
5791; 1960 Літературна сторінка див. № 3961.
5794. Червоний переможець [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та дирекції
радгоспу «Переможець» Якимів. р-ну Запоріз. обл. – Переможне, 1957–1960.
1957, № 1 (15 трав.) – 17 (25 груд.);
1958, № 1 (18) (31 січ.) – 18, 19–20 (36–37) (29 груд.);
1959, № 1 (38) (17 січ.) – 12, 14–23 (60) (16 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (61) (1 січ.), 3–16, 18 (78) (16 груд.).
5795. Червоний прапор [Текст] : бюл. : орган Комсомол. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Комсомольське, 1958.
1958, № 1 (18 черв.) – 3 (27 черв.).
Червоний прапор. – Липці див. № 2615.
5796. Червоний прапор [Текст] : листівка : орган Казанків. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Казанка, 1960.
1960, [б. N.] (22 жовт.).
5797. Червоний прапор [Текст] : орган Берегів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Берегове, 1956–1960. – Виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1162) (1 січ.) – 99, 101–138 (1299) (30 груд.);
1957, № 1 (1300) (1 січ.) – 72, 74–154 (1453) (29 груд.);
1958, № 1 (1454) (1 січ.) – 153 (1606) (28 груд.);
1959, № 1 (1607) (1 січ.) – 88, 90–100, 102–111, 113–115, 117, 119–121, 123–153 (1759)

(29 груд.);
1960, № 1 (1760) (1 січ.) – 153 (1912) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3962.
Прим.: Газета паралельно виходить угорською мовою див. № 6216.
5798. Червоний прапор [Текст] : орган Білолуц. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Луган. обл. – Білолуцьк, 1956–1960. – Виходить тричі
на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (3371) (1 січ.) – 1958 № 19 (3626) (6 берез.) орган Білолуц. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Ворошиловград. обл.

1956, № 1–96, 98–103 (3503) (27 груд.);
1957, № 1 (3504) (1 січ.) – 104 (3607) (29 груд.);
1958, № 1 (3608) (1 січ.) – 118 (3815) (28 груд.);
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1959, № 1 (3816) (1 січ.) – 153 (3967) (29 груд.);
1960, № 1 (3968) (1 січ.) – 102, 104–153 (4120) (29 груд.).
Дод.: 1957 Сторінка для молоді див. № 5306; 1960 Літературна сторінка див.
3963; 1960 Червоний прапор : [спец. вип.] див. № 5830.
5799. Червоний прапор [Текст] : орган Верхньо-Рогачиц. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Верхній Рогачик, 1956–1960.
1956, № 1 (927) (1 січ.) – 28, 30–104 (1030) (30 груд.);
1957, № 1 (1031) (1 січ.) – 104 (1134) (29 груд.);
1958, № 1 (1135) (1 січ.) – 119 (1253) (28 груд.);
1959, № 1 (1254) (1 січ.) – 153 (1406) (29 груд.);
1960, № 1 (1407) (1 січ.) – 154 (1560) (31 груд.).
Дод.: 1957 Інформаційний бюлетень спец. вип. див. № 1460; 1957, 1960 Листівкаблискавка : спец. вип. див. № 3063; 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3964.
5800. Червоний прапор [Текст] : орган Вигодів. райкому Комуніст. партії України
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Вигода, 1956, 1957.
1956, № 1 (1062) (1 січ.) – 104 (1165) (27 груд.); 1957, № 1 (1166) (1
січ.) – 46 (1211) (9 черв.).
Прим.: На № 46 у 1957 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5801. Червоний прапор [Текст] : орган Володимир-Волин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Волин. обл. – Володимир-Волинський,
1956–1960.
1956, № 1 (1590) (1 січ.) – 156 (1745) (30 груд.);
1957, № 1 (1746) (1 січ.) – 154 (1899) (29 груд.);
1958, № 1 (1900) (1 січ.) – 37, 46–61, 66–72, 83–88, 93, 94, 97–153 (2052) (28 груд.);
1959, № 1 (2053) (1 січ.) – 49, 51–61, 65–87, 89, 93–153 (2205) (30 груд.);
1960, № 1 (2206) (1 січ.) – 115, 117–131, 133–154 (2359) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3965.
5802. Червоний прапор [Текст] : орган Казанків. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Казанка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 2 (1150) (5 січ.) – 65, 67–72, 74–136 (1284) (28 груд.);
1957, № 1 (1285) (1 січ.) – 154 (1438) (29 груд.);
1958, № 1 (1439) (1 січ.) – 12, 14–53, 55–62, 64, 94, 96–153 (1591) (28 груд.);
1959, № 1 (1592) (1 січ.) – 87, 89–154 (1744) (29 груд.);
1960, № 1 (1745) (1 січ.) – 44, 46–155 (1889) (31 груд.).
Дод.: 1958 Червоний прапор : спец. вип. див. № 5831; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3966; 1960 Червоний прапор : листівка див. № 5796.
5803. Червоний прапор [Текст] : орган Коломийс. міськкому КП України,
міськради та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Коломия, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2210) (1 січ.) – 156 (2365) (30 груд.);
1957, № 1 (2366) (1 січ.) – 97, 99–154 (2519) (29 груд.);
1958, № 1 (2520) (1 січ.) – 153 (2672) (28 груд.);
1959, № 1 (2673) (1 січ.) – 94, 96–133, 135–154 (2825) (29 груд.);
1960, № 1 (2826) (1 січ.) – 154 (2979) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3967; 1956 Червоний прапор :
спец. вип. див. № 5832.
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5804. Червоний прапор [Текст] : орган Комсомол. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Комсомольське, 1956–1960.
1956, № 1 (1193) (1 січ.) – 99, 101–104 (1296) (27 груд.);
1957, № 1 (1297) (1 січ.), 3–94, 96–104 (1400) (29 груд.);
1958, № 1 (1401) (1 січ.) – 103 (1503) (28 груд.);
1959, № 1 (1504) (1 січ.) – 152 (1655) (29 груд.);
1960, № 1 (1656) (1 січ.) – 88, 90–155 (1810) (31 груд.).
Дод.: 1958 Червоний прапор : бюл. див. № 5795; 1960 Літературна сторінка див.
№ 3968.
5805. Червоний прапор [Текст] : орган Маловисків. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Мала Виска, 1956–1960.
1956, № 1 (2361) (1 січ.) – 16, 18–100, 102–104, 106, 107, 109–113, 115–131, 134–
138 (2498) (30 груд.);
1957, № 1 (2499) (1 січ.) – 33, 35–39, 41–49, 52, 54–77 (2575) (30 груд.);
1958, № 1 (2652) (1 січ.) – 154 (2805) (31 груд.);
1959, № 1 (2806) (1 січ.) – 153 (2958) (29 груд.);
1960, № 1 (2959) (1 січ.) – 154 (3112) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 3969; 1958 Блискавка : спец. вип.
див. № 34; 1960 Ленінець : комсомольсько-молодіжна сторінка див. № 2679.
5806. Червоний прапор [Текст] : орган Миколаїв. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Миколаївка, 1956–1960.
1956, № 1 (1000) (1 січ.) – 104 (1103) (30 груд.);
1957, № 1 (1104) (1 січ.) – 104 (1207) (29 груд.);
1958, № 1 (1208) (1 січ.) – 14, 16–104 (1311) (28 груд.);
1959, № 1 (1312) (1 січ.) – 16, 18–138 (1449) (29 груд.);
1960, № 1 (1450) (1 січ.) – 111 (1560) (17 верес.).
Дод.: 1956 Червоний прапор : спец. вип. див. № 5833; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 3970.
5807. Червоний прапор [Текст] : орган Оринин. райкому КП України та район.
Ради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Оринин, 1956–1959.
1956, № 1 (1118) (1 січ.) – 97, 99–104 (1221) (27 груд.);
1957, № 1 (1222) (1 січ.) – 104 (1325) (29 груд.);
1958, № 1 (1326) (1 січ.) – 117 (1442) (28 груд.);
1959, № 1 (1443) (1 січ.) – 113 (1555) (23 верес.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 3971.
Прим.: На № 113 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5808. Червоний прапор [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. XX
з’їзду КПРС с. Непедівки Козятин. р-ну Вінниц. обл. – Непедівка, 1958–1960.
1958, № 1 (25 січ.) – 9 (6 листоп.);
1959, № 1 (10) (9 січ.) – 2, 5–9, 11–17 (26) (23 груд.);
1960, № 1 (27) (12 січ.) – 16 (25) (8 груд.).
5809. Червоний прапор [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Шевченка

Пиляви Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Пилява, 1959, 1960.
1959, № 2 (27 серп.) – 9 (27 груд.); 1960, № 1 (10) (26 січ.)
– 21 (30) (25 груд.).
5810. Червоний прапор [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Б.
Хмельницького Стрийс. р-ну Львів. обл. – Стрий, 1958, 1959.
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Підзаг.: 1958 №1–2 (1 трав.) – 1959 №3–4 (10–11) (29 трав.) орган парт., комсомол.
орг., правління колгоспу ім. Б. Хмельницького Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл.
1958, № 1–2, 3, 4, 5–6 (8–9) (27 жовт.);
1959, № 1–2 (8–9) (1 трав.) – 7–8 (14–15) (21 лип.).
5811. Червоний прапор [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Сталіна
Красноград. р-ну Харків. обл. – [Новомихайлівка], 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (30 листоп.) – 3 (17 груд.) орган парт. орг. та правління артілі ім.
Сталіна та сільради с. Н.-Михайлівки.
1956, № 1–3;
1957, № 4 (1 січ.) – 5, 8–9, 11–21, 23–36, 2 (37) (10 груд.), 3 (38) (25 груд.) (у
нумерації є помилки);
1958, № 4 (39) (14 січ.) – 26 (61) (7 листоп.);
1959, № 1 (62) (1 січ.) – 2, 4, 6–10, 12–29 (90) (22 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (91) (1 січ.) – 9, 13–19, 21–22 (101–102) (13 квіт.), 19–20 (109–110) (8 лип.) –

22, 24, 25–30 (120) (17 груд.) (у нумерації є помилки).
5812. Червоний прапор [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Щорса,
сільради с. Велика Цвіля Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Велика Цвіля, 1959, 1960.
1959, № 1 (13 лют.) – 18 (24 груд.);
1960, № 1 (19) (9 січ.) – 18 (36) (24 груд.).
5813. Червоний прапор [Текст] : орган парткому і правління артілі ім. Сталіна,
Веселинів. р-ну. – Волощуки; Поріччя, 1957–1960. – Газ. виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (1) (31 берез.) – 1959 № 1 (20) (31 січ.) орган парторганізації
правління артілі ім. Калініна, Веселинів. р-ну.
1957, № 1–4, 6 (27 груд.); 1958, № 1 (8) (10
січ.) – 12 (19) (31 груд.);
1959, № 1–13 (32) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (33) (20 січ.) – 4, 6–17.
5814. Червоний прапор [Текст] : орган парткому та правління колгоспу ім.
Сталіна Василів. р-ну Запоріз. обл. – Василівка, 1958, 1959.
1958, № 1 (27 листоп.) – 2 (18 груд.);
1959, № 1 (3) (1 січ.) – 7 (9) (7 листоп.).
5815. Червоний прапор [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС. – [Волноваха], 1958–1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (39) (1 січ.) – 5 (46) (21 лют.) орган парт. орг і правління
колгоспу «Авангард».
1958, № 1 (16) (1 січ.) – 6, 8–12, 14–18, 20–24 (41) (15 груд.)
1959, № 1–13, 15, 16 (57) (19 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (59) (14 січ.), 3–5, 7–14, 16–22 (81) (1 листоп.).
5816. Червоний прапор [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Димитрова та Германів. сільради Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл. – Гарманівка,
1958–1960.
1958, № 1 (20 груд.);
1959, № 1 (2) (1 січ.) – 24 (25) (16 груд.);
1960, № 1 (26) (1 січ.) – 10, 12–23 (48) (24 груд.).
5817. Червоний прапор [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
40-річчя Жовтня с. Слатине Дергачів. р-ну Харків. обл. – Слатине, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (10 трав.) – 12 (20 серп.) орган парторганізації, правління
колгоспу ім. Молотова і сільради с. Слатине Харків. обл.
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1957, № 2, 3, 5–16, 18–26 (31 груд.);
1958, № 1 (26) (11 січ.), 4–11, 13–15, 17, 19–21, 23 (49) (31 груд.);
1959, № 1 (50) (28 січ.) – 10 (62) (30 листоп.);
1960, № 1 (63) (21 січ.) – 2 (64) (9 лют.).
5818. Червоний прапор [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Прогрес» с. Велика Березянка Таращан. р-ну Київ. обл. – Велика Березянка, 1957–
1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (20 січ.) – 20 (12 жовт.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Ворошилова, с. Велика Березянка Таращан. р-ну Київ. обл.
1957, № 1–20, 22–24 (31 груд.);
1958, № 1 (25) (12 лют.), 2, 4–16 (40) (26 груд.);
1959, № 2 (42) (14 лют.), 4, 5, 7–16 (56) (10 груд.);
1960, № 1 (57) (1 січ.) – 20 (76) (15 груд.).
5819. Червоний прапор [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Більшовик», с. Рожни Бровар. р-ну Київ. обл. – Рожни, 1957–1960.
1957, № 1 (12 січ.) – 12, 14–27 (25 груд.);
1958, № 1 (28) (17 січ.) – 16, 18–25, 27–32 (59) (31 груд.);
1959, № 1 (60) (15 січ.) – 5, 7–9, 11–20, 22–26 (85) (31 груд.);
1960, № 1 (86) (14 січ.) – 33 (118) (31 груд.).
5820. Червоний прапор [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Заповіт Леніна» та сільради с. Гороховатки Кагарлиц. р-ну Київ. обл. – Горохуватка,
1957, 1958.
1957, № 13 (15 серп.), 16–23 (20 груд.);
1958, № 1 (23) (23 січ.) – 18 (40) (20 груд.).
5821. Червоний прапор [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу
«Червоний прапор» та виконкому Покровсько-Багачан. сільради, Хорол. р-ну Полтав.
обл. – Покровська Багачка, 1957–1960.
1957, № 1 (24 верес.) – 2, 4–6, 8 (13 груд.);
1958, № 1 (10) (8 січ.) – 6, 8–13, 15–26, 28 (37) (25 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (39) (1 січ.) – 3, 5–13, 15–23 (60) (24 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (61) (1 січ.) – 16 (76) (22 листоп.).
5822. Червоний прапор [Текст] : орган Підволочис. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Підволочиськ, 1956–1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1104) (1 січ.) – 1957 № 105 (1313) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–104 (1208) (27 груд.);
1957, № 1 (1209) (1 січ.) – 105;
1958, № 1 (1314) (1 січ.) – 153 (1463) (28 груд.);
1959, № 1 (1464) (1 січ.) – 153 (1616) (29 груд.);
1960, № 1 (1617) (1 січ.) – 154 (1770) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3973.
5823. Червоний прапор [Текст] : орган Ржищів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Ржищів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (3092) (1 січ.) – 1957 № 106 (3300) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
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1956, № 1–104 (3195) (27 груд.);
1957, № 1 (3196) (1 січ.) – 106;
1958, № 1 (3302) (1 січ.) – 153 (3454) (28 груд.);
1959, № 1 (3455) (1 січ.) – 83, 86–153 (3606) (29 груд.);
1960, № 1 (3607) (1 січ.) – 154 (3760) (29 груд.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3974.
5824. Червоний прапор [Текст] : орган Ровен. облкому і міськкому Комуніст.
партії України, облради і міськради депутатів трудящих. – Рівне, 1956–1960.
1956, № 1 (3429) (1 січ.) – 257 (3685) (30 груд.);
1957, № 1 (3686) (1 січ.) – 257 (3942) (31 груд.);
1958, № 1 (3943) (1 січ.) – 255 (4197) (31 груд.);
1959, № 1 (4198) (1 січ.) – 254 (4451) (30 груд.);
1960, № 1 (4452) (1 січ.) – 256 (4707) (30 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3975; 1958–1960
Комсомольська сторінка див. № 2367; 1960 Червоний промінь : спец. вип. на освоєнні
заболоч. земель в поліській групі районів області див. № 5829.
5825. Червоний прапор [Текст] : орган Самбір. міськкому КП України, міськради
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Самбір, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (2032) (1 січ.) – 1959 № 65 (2559) (31 трав.) орган Самбір. міськкому

райкому КП України, міськради та райради депутатів трудящих Дрогобиц. обл. 1956,
№ 1–156 (2187) (30 груд.); 1957, № 1 (2188) (1 січ.) – 150, 152–154 (2341) (29 груд.);
1958, № 1 (2342) (1 січ.) – 123, 125–151, 153 (2494) (28 груд.);
1959, № 1 (2495) (1 січ.), 3–10, 12, 14–17, 19, 21–40, 42–156 (2650) (29 груд.);
1960, № 1 (2651) (1 січ.) – 154 (2804) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 3976; 1960 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2404.
5826. Червоний прапор [Текст] : орган Солонян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Солоне, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (2739) (1 січ.) – 1957 № 104 (2998) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–24, 26–83, 85–104 (2894) (27 груд.);
1957, № 1 (2895) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (2999) (1 січ.) – 152 (3150) (28 груд.);
1959, № 1 (3151) (1 січ.) – 70, 72–152 (3302) (29 груд.);
1960, № 1 (3303) (1 січ.) – 56, 58–155 (3475) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3977.
5827. Червоний прапор [Текст] : орган Сосниц. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Чернігів. обл. – Сосниця, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1213) (1 січ.) – 1957 № 105 (1421) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–32, 34, 35, 37–104 (1316) (27 груд.);
1957, № 1 (1317) (1 січ.) – 105;
1958, № 1 (1422) (1 січ.) – 66, 68–154 (1575) (31 груд.);
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1959, № 1 (1576) (1 січ.) – 154 (1729) (29 груд.);
1960, № 1 (1730) (1 січ.) – 131, 133–155 (1884) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3978; 1960 Молодіжна сторінка див.
4296.
5828. Червоний прапор [Текст] : орган Харків. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Харків. обл. – Харків, 1956–1960.
1956, № 1 (2574) (1 січ.) – 95, 97–127, 129–136 (2709) (28 груд.);
1957, № 1 (2710) (1 січ.) – 11, 13–89, 91–147, 149–153 (2862) (29 груд.);
1958, № 1 (2863) (1 січ.) – 154 (3016) (28 груд.);
1959, № 1 (3017) (1 січ.) – 7, 9–141, 143–153 (3169) (29 груд.);
1960, № 1 (3170) (1 січ.) – 156 (3325) (31 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3979.
Червоний прапор. – Перемишляни див. № 4704.
Червоний прапор. – Софіївка див. № 1950.
5829. Червоний прапор [Текст] : спец. вип. на освоєнні заболоч. земель в поліс.
групі районів області. – Рівне, 1960.
1960, № 1 (26 трав.) – 5 (3 черв.).
5830. Червоний прапор [Текст] : [спец. вип.] : орган Білолуц. райкому КПУ та
райради депутатів трудящих Луган. обл. – Білолуцьк, 1960.
1960, № 1 (5 трав.) – 4 (13 трав.).
5831. Червоний прапор [Текст] : спец. вип. : орган Казанків. райкому КП України
та райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Казанка, 1958.
1958, [б. N.] (1 жовт.).
5832. Червоний прапор [Текст] : спец. вип. : орган Коломийс. міськкому КП
України, міськради та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Коломия, 1956.
1956, № 2 (13 лип.), 3 (24 лип.).
5833. Червоний прапор [Текст] : спец. вип. : орган Миколаїв. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Миколаївка, 1956.
1956, [б. N.] (7 берез.).
5834. Червоний промінь [Текст] : листівка : орган Коломийс. міськкому КП
України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Коломия, 1956.
1956, № 4 (17 серп.).
5835. Червоний промінь [Текст] : орган Бродів. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Броди, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1157) (1 січ.) – 155 (1311) (28 груд.);
1957, № 1 (1312) (1 січ.) – 141, 144-153 (1464) (29 груд.);
1958, № 1 (1465) (1 січ.) – 154 (1618) (31 груд.);
1959, № 1 (1619) (1 січ.) – 155 (1773) (29 груд.);
1960, № 1 (1774) (1 січ.) – 154 (1925) (29 груд.).
Дод.: 1957–1960 Літературна сторінка див. № 3980.
5836. Червоний промінь [Текст] : орган Вашківец. райкому КПУ та райради
депутатів трудящих Чернівец. обл. – Вашківці, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1087) (1 січ.) – 10, 12–104 (1190) (27 груд.);
1957, № 1 (1191) (1 січ.) – 23, 25–51, 53–68, 70–80, 82–84, 86–104 (1294) (29 груд.);
1958, № 1 (1295) (1 січ.) – 37, 39–102 (1406) (25 груд.);
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1959, № 1 (1408) (1 січ.) – 104 (1511) (26 груд.);
1960, № 1 (1512) (1 січ.) – 79, 81–137 (1648) (29 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3981.
5837. Червоний промінь [Текст] : орган Дубровиц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Дубровиця, 1956–1960.
1956, № 1 (1036) (1 січ.) – 29, 31–42, 45–51, 53–55, 57–60, 62–72, 74–84, 87–104 (1139)

(27 груд.);
1957, № 1 (1140) (1 січ.) – 11, 13–16, 19–21, 23–27, 29–49, 51–62, 65–68, 70–105 (1234)

(29 груд.);
1958, № 1 (1235) (1 січ.) – 22, 24–34, 36–43, 45–54, 56–76, 79–85, 87, 89–104 (1338)
(28 груд.);
1959, № 1 (1339) (1 січ.) – 24, 26–136 (1475) (29 груд.);
1960, № 1 (1476) (1 січ.) – 154 (1629) (29 груд.).
5838. Червоний промінь [Текст] : орган Іванків. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Іванків, 1958–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1958, № 17 (2822) (23 лют.) – 118 (2928) (28 груд.);
1959, № 1 (2929) (1 січ.) – 5, 7–26, 28–42, 44–55, 57–79, 82–101, 103–119, 121–152
(3062) (29 груд.);
1960, № 1 (3063) (1 січ.) – 5, 7–27, 29–43, 45–69, 71–154 (3215) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3982.
5839. Червоний промінь [Текст] : орган Коломийс. міськкому КП України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Коломия, 1956–1959.
Підзаг.: 1956 № 1 (1147) (1 січ.) – 1959 № 31 (1543) (13 берез.) орган Коломийс.
райкому Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Станіслав. обл.
1956, № 1–11, 13–104 (1248) (27 груд.);
1957, № 1 (1249) (1 січ.) – 4, 6, 7, 10–14, 16, 17, 19–21, 23–104 (1358) (29 груд.);
1958, № 1 (1359) (1 січ.), 2, 4–153 (1512) (28 груд.);
1959, № 1 (1513) (1 січ.) – 34 (1546) (20 берез.).
Дод.: 1956 Червоний промінь : листівка див. № 5834.
Прим.: У 1959 р. з 21 березня влилася як частина у газету «Червоний прапор» див.
№ 5803.
5840. Червоний промінь [Текст] : орган Нижньосірогоз. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нижні Сірогози, 1956– 1960. –
Газ. виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3469) (1 січ.) – 78, 80–97, 99–104 (3572) (27 груд.);
1957, № 1 (3573) (1 січ.) – 105 (3677) (29 груд.);
1958, № 1 (3678) (1 січ.) – 154 (3831) (28 груд.);
1959, № 1 (3832) (1 січ.) – 152 (3983) (29 груд.);
1960, № 1 (3984) (1 січ.) – 45, 47–110, 112–153 (4136) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 3983; 1957 Червоний промінь :
спец. вип. див. № 5844.
5841. Червоний промінь [Текст] : орган Оболон. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Полтав. обл. – Оболонь, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (3189) (1 січ.) – 1957 № 104 (3396) (25 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
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1956, № 1–104 (3291) (26 груд.);
1957, № 1 (3292) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (3397) (1 січ.) – 122 (3518) (28 груд.);
1959, № 1 (3519) (1 січ.) – 152 (3671) (26 груд.);
1960, № 1 (3673) (1 січ.) – 153 (3825) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3984.
5842. Червоний промінь [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Димитрова с. Кропивня Іванків. р-ну Київ. обл. – Кропивня, 1960.
1960, № 1 (19) (28 січ.) – 16, 19 (37) (24 груд.).
5843. Червоний промінь [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Кірова с. Варівськ Іванків. р-ну Київ. обл. – Варівськ, 1959.
Підзаг.: 1959 № 12 (12) (24 черв.) – 17 (17) (9 верес.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Кірова, с. Варовськ Розважів. р-ну Київ. обл.
1959, № 12, 13, 15–18 (28 жовт.).
Прим.: У вересні 1959 р. Розважівський район ліквідовано.
Червоний промінь. – Семенівка див. № 6082.
5844. Червоний промінь [Текст] : спец. вип. : орган Нижньосірогоз. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Нижні
Сірогози, 1957.
1957, № 1 (25 черв.), 2 (1 лип.).
5845. Червоний Скалат [Текст] : орган Скалат. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Скалат, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1311) (1 січ.) – 1958 № 84 (1602) (5 жовт.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–3, 5–68, 70–72, 74–91, 93–104 (1314) (23 груд.);
1957, № 1 (1415) (1 січ.) – 104 (1518) (25 груд.);
1958, № 1 (1519) (1 січ.) – 119 (1637) (28 груд.);
1959, № 2 (1639) (4 січ.) – 52, 54–153 (1790) (29 груд.);
1960, № 1 (1791) (1 січ.) – 154 (1944) (29 груд.).
Дод.: 1956 Економічна сторінка див. № 636; 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка
див. № 3985; 1957 Червоний Скалат : спец. вип. див. № 5846; 1958 Піонерська
сторінка див. № 4534.
5846. Червоний Скалат [Текст] : спец. вип. : орган Скалат. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Скалат, 1957.
1957, [б. N.] (15 листоп.).
5847. Червоний степ [Текст] : орган Великобілозер. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Велика Білозерка, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (3639) (1 січ.) – 63, 65–104 (3742) (27 груд.);
1957, № 1 (3743) (1 січ.) – 104 (3846) (29 груд.);
1958, № 1 (3847) (1 січ.) – 116 (3962) (28 груд.);
1959, № 1 (3963) (1 січ.) – 152 (4114) (29 груд.);
1960, № 1 (4115) (1 січ.) – 155 (4269) (31 груд.).
Дод.: 1956 Червоний степ : спец. вип. на збиранні і хлібоздачі див. № 5848; 1957
Червоний степ : спец. вип. див. № 5849; 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3986;
1960 Комсомольська сторінка див. № 2368.
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5848. Червоний степ [Текст] : спец. вип. на збиранні і хлібоздачі : орган
Великобілозер. райкому КП України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. –
Велика Білозерка, 1956.
1956, № 1 (30 лип.).
5849. Червоний степ [Текст] : спец. вип. : орган Великобілозер. райкому КП
України і виконкому райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Велика Білозерка,
1957.
1957, № 2 (2 лип.) – 3 (9 лип.).
5850. Червоний стяг [Текст] : орган Заболотців. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Заболотці, 1956–1959. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1156) (1 січ.) – 53, 56–104 (1259) (27 груд.);
1957, № 1 (1260) (1 січ.) – 104 (1362) (29 груд.);
1958, № 1 (1363) (1 січ.) – 121 (1483) (28 груд.);
1959, № 1 (1484) (1 січ.) – 29 (1512) (8 берез.).
Дод.: 1956, 1958 Червоний стяг : спец. вип. див. № 5852.
Прим.: На № 29 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5851. Червоний стяг [Текст] : орган Смілян. міськкому Комуніст. партії України,
міськради і райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Сміла, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (1768) (1 січ.) – 1957 № 144 (2066) (8 груд.) орган Смілян.
міськкому і райкому Комуніст. партії України, міськради і райради депутатів
трудящих Черкас. обл.
1956, № 1–156 (1922) (30 груд.);
1957, № 1 (1923) (1 січ.) – 153 (2075) (29 груд.);
1958, № 1 (2076) (1 січ.) – 147, 149–153 (2228) (28 груд.);
1959, № 1 (2229) (1 січ.) – 154 (2382) (29 груд.);
1960, № 1 (2383) (1 січ.) – 59, 61–154 (2536) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3987.
5852. Червоний стяг [Текст] : спец. вип. : орган Заболотців. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Львів. обл. – Заболотці, 1956.
1956, [б. N.] (16 черв.);
1958, [б. N.] (18 черв.), [б. N.] (10 лип.).
5853. Червоний шлях [Текст] : орган Бобринец. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Бобринець, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (2939) (1 січ.) – 9, 12–93 (3031) (12 верес.);
1957, № 1 (3079) (1 січ.) – 15, 17–29, 32–78, 80–119, 121–154 (3232) (29 груд.);
1958, № 1 (3233) (1 січ.) – 153 (3385) (28 груд.);
1959, № 1 (3386) (1 січ.) – 44, 46–58, 60–99, 101–152 (3537) (26 груд.);
1960, № 1 (3539) (1 січ.) – 155 (3693) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 3988.
5854. Червоний шлях [Текст] : орган Тучин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Тучин, 1956–1958.
1956, № 1 (1116) (1 січ.) – 104 (1218) (27 груд.);
1957, № 1 (1218) (1 січ.) – 7, 9–105 (1320) (29 груд.);
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1958, № 1 (1321) (1 січ.) – 81, 83–102 (1422) (28 груд.).
Прим.: На № 10 (1431) від 29 січня 1959 р. видання припинено в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
5855. Червоні Бережани [Текст] : орган Бережан. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Бережани, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1832) (1 січ.) – 155 (1986) (28 груд.);
1957, № 1 (1987) (1 січ.) – 153 (2139) (29 груд.);
1958, № 1 (2140) (1 січ.) – 153 (2292) (28 груд.);
1959, № 1 (2293) (1 січ.), 3–46, 48–149, 151–153 (2445) (29 груд.);
1960, № 1 (2446) (1 січ.) – 17, 19–72, 74–82, 84, 85, 87–90, 92–106, 108–117, 119–
122, 124–140, 142–147, 149–155 (2600) (29 груд.).
Дод.: 1957–960 Літературна сторінка див. № 3989; 1960 Молодіжна сторінка див.
№ 4297.
5856. Червоні зорі [Текст] : орган Струсів. РК Комуніст. партії України та райради
депутатів трудящих Терноп. обл. – Струсів, 1956–1959.
1956, № 1 (1005) (1 січ.) – 104 (1108) (27 груд.);
1957, № 1 (1109) (1 січ.) – 3, 5–104 (1212) (29 груд.);
1958, № 1 (1213) (1 січ.) – 104 (1315) (28 груд.);
1959, № 1 (1316) (1 січ.) – 22 (1337) (15 берез.).
Дод.: 1958 Комсомольська сторінка див. № 2369.
Прим.: На № 22 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5857. Черкаська правда [Текст] : листівка : орган Черкас. обкому і міськкому
Комуніст. партії України, облради та міськради депутатів трудящих. – Черкаси, 1956.
1956, [б. N.] (23 трав.).
5858. Черкаська правда [Текст] : орган Черкас. обкому і міськкому Комуніст.
партії України, облради та міськради депутатів трудящих. – Черкаси, 1956–1960. –
Газ. виходить шість разів на тиждень.
1956, № 1 (588) (1 січ.) – 306 (893) (30 груд.);
1957, № 1 (894) (1 січ.) – 306 (1199) (31 груд.);
1958, № 1 (1200) (1 січ.) – 307 (1506) (31 груд.);
1959, № 1 (1507) (1 січ.) – 25, 27–307 (1813) (31 груд.);
1960, № 1 (1814) (1 січ.) – 154, 156–222, 224–308 (2121) (31 груд.).
Дод.: 1956 Черкаська правда : листівка див. № 5857; 1957, 1958 Молодіжна
сторінка див. № 4298; 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3990.
5859. Черкаський машинобудівник [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. та
дирекції Черкас. машинобудів. з-ду ім. Петровського. – Черкаси, 1958–1960.
1958, № 2 (1 трав.) – 13, 17 (7 листоп.);
1959, № 16 (37) (8 серп.), 18–22, 24–29 (50) (31 груд.);
1960, № 1 (51) (9 січ.) – 24, 29 (50) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
5860. Черкаський рафінадник [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін.
Черкас. рафінад. з-ду ім. Фрунзе. – Черкаси, 1958–1960. – Газ. виходить щотижня.
1958, № 5 (7 листоп.);
1959, № 15 (23) (9 верес.), 16 (24) (24 жовт.);
1960, № 1 (26) (1 січ.) – 11, 13–23 (48) (17 груд.).
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5861. Чернівецький комсомолець [Текст] : орган Чернівец. міськкому ЛКСМУ. –
Чернівці, 1958.
1958, № 1 (жовт.).
Прим.: У 1940–1941 рр. виходила газета Чернівецького обкому та міськкому
ЛКСМУ під назвою «Комсомолець Буковини». З 1967 по 1991 рр. вона виходить під
назвою «Молодий буковинець».
5862. Честь шахтера [Текст] : орган партбюро, шахткома и шахтоупр. № 11. –
Сталино, 1957–1960.
1957, № 1 (17 февр.) – 45 (31 дек.);
1958, № 1 (46) (5 янв.) – 29, 31–40, 42–46, 48–50 (95) (31 дек.);
1959, № 1 (96) (4 янв.) – 11, 13–47 (142) (31 дек.);
1960, № 1 (143) (10 янв.) – 51 (193) (31 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5461.
5863. Чкаловець [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Чкалова с. Ратуша
Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Ратуша, 1957, 1958.
1957, № 5 (26 жовт.) – 7 (23 груд.);
1958, № 1 (8) (23 січ.) – 8, 10, 11 (18) (27 груд.).
5864. Чкаловець [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Чкалова
Худоліїв. сільради, Оболон. р-ну Полтав. обл. – Худоліївка, 1957–1960.
1957, № 1 (21 черв.) – 10 (25 груд.);
1958, № 1 (11) (31 січ.) – 14 (24) (29 жовт.);
1959, № 1 (25) (1 січ.) – 5, 7–14 (38) (18 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (39) (23 січ.) – 11 (49) (14 груд.).
5865. Чопський залізничник [Текст] : орган Чоп. вузл. парт. ком. – Чоп, 1959,
1960.
1959, № 1 (20 лют.) – 4, 6, 7 (7 листоп.);
1960, № 1 (8) (24 берез.).
5866. Черноморский гудок [Текст] : орган упр. политотд. и дорпрофсожа Одес.
д. – Одесса, 1956–1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (2989) (3 янв.) – 156 (3144) (29 дек.); 1957, № 1
(3145) (1 янв.) – 156 (3300) (31 дек.); 1958, № 1 (3301) (2 янв.)
– 141, 143–156 (3456) (30 дек.); 1959, № 1 (3457) (1 янв.) –
156 (3612) (29 дек.);
1960, № 1 (3613) (1 янв.) – 10, 12–26, 28–111, 115–149, 151–156 (3768) (31 дек.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Литературная страница див. № 3277.
5867. Чорноморська зірка [Текст] : орган Очаків. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Очаків, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (3747) (1 січ.) – 1959 № 154 (4364) (29 груд.) Колективіст
Очаківщини.
1956, № 1–50, 52–155 (3901) (30 груд.);
1957, № 1 (3902) (1 січ.) -155 (4056) (29 груд.);
1958, № 1 (4057) (1 січ.) – 154 (4210) (28 груд.);
1959, № 1 (4211) (1 січ.) – 154;
1960, № 1 (4365) (1 січ.) – 54, 56–108, 110–154 (4517) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3519, № 3991.
Чорноморська зірка. – Чорноморка див. № 1946.
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5868. Чорноморська комуна [Текст] : орган Одес. обкому і міськкому Комуніст.
партії України, облради і міськради депутатів трудящих. – Одеса, 1956–1960.
1956, № 1 (9821) (1 січ.) – 257 (10077) (30 груд.);
1957, № 1 (10078) (1 січ.) – 257 (10334) (31 груд.);
1958, № 1 (10335) (1 січ.) – 256 (10590) (31 груд.);
1959, № 1 (10591) (1 січ.) – 257 (10847) (31 груд.);
1960, № 1 (10848) (1 січ.) – 259 (11106) (31 груд.).
5869. Шахта-новостройка [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и
администрации Белян. шахтостроит. упр. – Лутугино, 1957–1959.
1957, № 3 (26 марта), 3, 7, 16, 23, 31, 35, 36, 41 (25 дек.);
1958, № 1 (42) (1 янв.) – 33, 35–50, 53 (94) (31 дек.);
1959, № 1 (95) (6 янв.) – 46, 49–51 (145) (22 дек.).
5870. Шахтар [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг. та адмін. Золочів.
шахтоупр. – Новоселище, 1957.
1957, № 1 (12 берез.) – 13 (15 груд.).
5871. Шахтар Березинки [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. Березин. шахтоупр.

Закарпат. обл. – Березинка, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.), 2 (3 груд.);
1958, № 1 (3) (16 берез.) – 8 (10) (7 листоп.);
1959, № 1 (11) (7 січ.) – 7 (16) (31 груд.);
1960, № 1 (17) (1 трав.).
5872. Шахтар Волині [Текст] : орган парт. орг. і упр. тресту
«Нововолинськвугілля» та Нововолин. райкому профспілки робітників вугіл. пром-сті.
– Нововолинськ, 1957–1960.
1957, № 1 (1 січ.) – 82 (15 груд.);
1958, № 1 (86) (1 січ.) – 9, 11–13, 16–72, 76–79, 81, 83–101 (186) (21 груд.);
1959, № 1 (189) (1 січ.) – 9, 11–16, 18–27, 39–45, 47–102 (290) (30 груд.);
1960, № 1 (291) (1 січ.) – 26, 28–44, 46–62, 64–102 (392) (28 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3992.
5873. Шахтар Дзержинська [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки та
упр. шахти № 1-1-біс тресту «Дзержинськвугілля». – Дзержинськ, 1957–1960.
1957, № 35 (10 жовт.) – 46 (24 груд.);
1958, № 1 (47) (9 січ.) – 51 (97) (25 груд.);
1959, № 1 (98) (1 січ.) – 53 (150) (30 груд.);
1960, № 1 (151) (6 січ.) – 51 (201) (28 груд.).
5874. Шахтар Львівщини [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін. буд.
упр. № 7 комбінату «Укрзахідшахтбуд». – Великі Мости, 1957, 1958.
1957, № 8 (28 лют.), 9, 11–15, 17–33, 35–46, 48–51 (25 груд.);
1958, № 1 (52) (1 січ.) – 7, 9–15, 35–43, 45, 46, 48–50 (90) (31 груд.).
5875. Шахтар Марганця [Текст] : орган Марганців. міськкому КП України і
міськради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Марганець, 1956–1960.
1956, № 1 (1713) (1 січ.) – 105, 107–126, 128–156 (1869) (30 груд.);
1957, № 1 (1869) (1 січ.) – 156 (2024) (29 груд.);
1958, № 1 (2025) (1 січ.) – 156 (2180) (31 груд.);
1959, № 1 (2181) (1 січ.) – 99, 101–111, 113–116, 118–141, 143–156 (2336) (29 груд.);
1960, № 1 (2337) (1 січ.) – 156 (2492) (29 груд.).
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Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3993; 1960 Молодіжна сторінка див.
4299.
5876. Шахтарка [Текст] : орган парткому, дирекції та завкому профспілки Харків.
Ордена Леніна з-ду «Світло шахтаря». – Харків, 1956–1960.
1956, № 2 (4188) (7 січ.), 4–48 (4294) (22 груд.); 1957, № 1
(4295) (1 січ.) – 48 (4342) (25 груд.); 1958, № 1 (4343) (1 січ.)
– 52 (4353) (25 груд.);
1959, № 1 (4394) (1 січ.) – 10, 12–36, 38–51 (4444) (17 груд.) (у вал. нумерації є
помилки);
1960, № 1 (4446) (1 січ.) – 13, 15–39, 41–100 (4545) (27 груд.).
Дод.: 1957–1960 Технічна сторінка див. № 5573; 1958, 1960 Літературна сторінка
див. № 3994.
5877. Шахтарська слава [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та упр. шахти
6-7-16 тресту «Кіроввугілля». – Кадіївка, 1957, 1958, 1960.
1957, № 1 (19 лют.) – 46 (31 груд.); 1958, № 47 (92) (25
листоп.), 48, 50–52 (98) (31 груд,);
1960, № 10 (160) (13 берез.) – 51 (191) (25 груд.).
Дод.: 1960 Літературна сторінка див. № 3995.
5878. Шахтер [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. шахты № 1
«Центральная». – Красноармейское, 1956–1960.
1956, № 1 (63) (5 янв.) – 48 (553) (31 дек.) (валову нумерацію змінено);
1957, № 1 (554) (10 янв.) – 48 (601) (31 дек.);
1958, № 1 (602) (9 янв.) – 34, 36–48 (549) (25 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (550) (1 янв.) – 25, 27–48 (597) (31 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (599) (10 янв.) – 86, 88–102 (629) (29 дек.) (у вал. нумерації є помилки).
Дод.: 1956–1960 Литературная страница див. № 3281; 1960 Техническая страница
див. № 5465.
5879. Шахтер Красноармейска [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и
администрации шахтоупр. № 2. – Новоэкономическое, 1957–1960. – Газ. выходит 4
раза в мес.
1957, № 1 (23 февр.) – 6, 8–41 (31 дек.);
1958, № 1 (42) (4 янв.) – 48 (85) (27 дек.);
1959, № 1 (90) (10 янв.) – 11, 13, 15–48 (137) (26 дек.);
1960, № 1 (138) (11 янв.) – 48 (185) (31 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5462.
5880. Шахтер Краснодона [Текст] : орган партийн., профсоюз. и хоз. орг. шахтоупр.

№ 18-20 треста «Краснодонуголь». – Краснодон, 1957–1960.
1957, № 1 (30) (1 янв.) – 25, 29–49, 51–77, 79–81, 83–90 (119) (28 дек.);
1958, № 2 (121) (4 янв.) – 8, 10, 11, 13–74, 76–89, 90–93 (202) (31 дек.);
1959, № 1 (203) (6 янв.) – 37, 39–92 (294) (31 дек.);
1960, № 1 (295) (8 янв.) – 6, 8–52 (346) (31 дек.).
Дод.: 1958 Литературная страница див. № 3278.
5881. Шахтер Рутченковки [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и
шахтоупр. № 19-31 треста «Рутченковуголь». – Сталино, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (23 февр.) – 1958 № 50 (92) (30 дек.) орган партбюро, шахткома
и упр. шахты № 19 треста «Рутченковуголь».
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1957, № 1–41 (22 дек.);
1958, № 1 (43) (4 янв.) – 21, 23–33, 35, 36, 38–50;
1959, № 1 (93) (3 янв.) – 51 (143) (30 дек.);
1960, № 1 (144) (7 янв.) – 27, 29–36 (178) (28 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3279; 1960 Техническая страница див.
5463.
5882 Шахтер Снежного [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 4 треста «Снежнянантрацит». – Снежное, 1957–1960.
1957, № 1 (10 февр.) – 45 (24 дек.);
1958, № 1 (46) (1 янв.) – 52 (97) (27 дек.);
1959, № 1 (98) (3 янв.) – 23, 25–50, 52 (149) (27 дек.);
1960, № 1 (150) (3 янв.) – 39 (186) (26 дек.).
Дод.: 1960 Техническая страница див. № 5464.
5883. Шахтер Сокологоровки [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр.
шахты № 3-5 «Сокологоровка» треста «Первомайскуголь». – Первомайск, 1956–
1960.
1956, № 1 (69) (5 янв.) – 72 (140) (31 дек.);
1957, № 1 (141) (5 янв.) – 21, 23–41, 43–100 (240) (30 дек.);
1958, № 1 (241) (4 янв.) – 72, 75–81, 83–101 (341) (31 дек.);
1959, № 1 (342) (3 янв.) – 80, 82–103 (444) (31 дек.);
1960, № 1 (445) (6 янв.) – 51 (491) (30 дек.).
Дод.: 1957 Литературная страница див. № 3280.
5884. Шахтер-новатор [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты 17-18 им. Красной Армии. – Доброполье, 1957–1960.
1957, № 1 (19 февр.) – 46 (31 дек.);
1958, № 1 (47) (8 янв.) – 32, 34–40, 42–51 (97) (31 дек.);
1959, № 1 (98) (6 янв.) – 8, 11–16, 18–28, 30–33, 35–51 (147) (30 дек.);
1960, № 1 (148) (6 янв.) – 50 (197) (31 дек.).
Шахтерская вахта. – Никитовка див. № 5885.
5885. Шахтерская вахта [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 19-20. – Горловка, 1957–1960.
Місце вид.: 1957 № 35 (9 окт.) – 1959 № 53 (151) (30 дек.) Никитовка.
1957, № 35–46 (25 дек.);
1958, № 1 (47) (1 янв.) – 49 (95) (3 дек.);
1959, № 1 (99) (1 янв.) – 23, 25–53;
1960, № 1 (152) (6 янв.) – 52 (203) (29 дек.).
Шахтерская газета. – Горловка див. № 5886.
5886. Шахтерская газета [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты «Комсомолец». – Никитовка, 1956–1960.
Місце вид.: 1956 № 1(14) (5 янв.) – 1959 № 53 (768) (31 дек.) Горловка.
1956, № 1–6, 8–48 (61) (20 дек.);
1957, № 40 (101) (10 окт.) – 51 (112) (31 дек.);
1958, № 1 (113) (9 янв.) – 51 (163) (25 дек.);
1959, № 1 (164) (1 янв.), 2, 4–53 (валову нумерацію змінено);
1960, № 1 (769) (7 янв.) – 52 (820) (29 дек.).
Дод.: 1956 Литературная страница див. № 3282.
Прим.: Є значні помилки у нумерації.
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5887. Шахтерская жизнь [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 19-20 треста «Советскуголь». – Ханженково, 1956–1960.
1956, № 1 (28 июля) – 3, 5–22 (31 дек.);
1957, № 1 (23) (4 янв.) – 5, 7–50 (72) (27 дек.);
1958, № 1 (73) (3 янв.) – 51 (122) (30 дек.);
1959, № 1 (123) (9 янв.) – 50 (172) (30 дек.);
1960, № 1 (173) (8 янв.) – 52 (223) (30 дек.).
Дод.: 1957, 1958 Литературная страница див. № 3283.
5888. Шахтерская правда [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты «Октябрьская» треста «Макеевуголь». – Макеевка, 1956–1960. – Газ. выходит
раз в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (13) (5 янв.) – 28 (513) (28 янв.) орган партбюро, шахткома
профсоюза и шахтоупр. им. Кагановича треста «Макеевуголь».
1956, № 1–22, 24–51 (485) (31 дек.) (у вал. нумерації є помилки);
1957, № 1 (486) (6 янв.) – 51 (536) (31 дек.);
1958, № 1 (537) (5 янв.) – 50 (586) (31 дек.);
1959, № 1 (587) (4 янв.) – 36, 38–48 (636) (20 дек.);
1960, № 1 (637) (1 янв.) – 49 (685) (20 дек.).
5889. Шахтерская слава [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты им. Лутугина треста «Чистяковантрацит». – Чистяково, 1956–1960.
1956, № 1 (591) (1 янв.) – 40, 42–44, 46–51, 53 (643) (29 дек.);
1957, № 1 (644) (5 янв.) – 52 (695) (30 дек.);
1958, № 1 (696) (4 янв.) – 11, 14, 15, 17–49, 51 (716) (27 дек.);
1959, № 1 (717) (3 янв.) – 52 (768) (27 дек.);
1960, № 1 (769) (4 янв.) – 52 (820) (23 дек.).
Дод.: 1957–1959 Литературная страница див. № 3284.
5890. Шахтерская трибуна [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты «Кондратьевка-новая». – Горловка, 1956–1960.
1956, № 1 (13) (4 янв.) – 51 (63) (26 дек.);
1957, № 1 (64) (9 янв.) – 51 (114) (25 дек.);
1958, № 1 (115) (1 янв.) – 29, 31–37, 39–53 (167) (31 дек.);
1959, № 1 (168) (7 янв.) – 22, 24–34, 36, 38–52 (219) (30 дек.);
1960, № 1 (220) (6 янв.) – 52 (271) (29 дек.).
5891. Шахтерский труд [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты им. Калинина. – Горловка, 1956–1960. – Газ. выходит раз в неделю.
1956, № 1 (573) (1 янв.) – 53 (625) (31 дек.);
1957, № 1 (626) (4 янв.) – 34, 36–45, 47–49 (674) (31 дек.);
1958, № 1 (675) (3 янв.) – 36, 38–51 (725) (31 дек.);
1959, № 1 (726) (9 янв.) – 51 (776) (25 дек.);
1960, № 1 (777) (1 янв.) – 53 (829) (30 дек.).
5892. Шахтерский труд [Текст] : орган партийн. орг. и администрации шахты
7-8 треста «Краснолучуголь». – Красный Луч; Ивановка, 1960.
1960, № 1 (22) (1 янв.) – 53 (73) (31 дек.).
Шахтерское знамя. – Макеевка див. № 5893.
5893. Шахтерское знамя [Текст] : орган партбюро, постройкома и администрации
горнопроходчес. упр. № 7 треста «Макеевшахтострой». – Нижняя Крынка, 1957–
1959.
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Місце вид.: 1957 № 1 (17 февр.) – 44 (31 дек.) Макеевка.
1957, № 1–44;
1958, № 1 (45) (5 янв.) – 33, 35–45, 47–50 (94) (31 дек.);
1959, № 1 (95) (4 янв.) – 49 (143) (31 дек.).
Дод.: 1959 Литературная страница див. № 3285.
5894. Шахтерское слово [Текст] : орган партбюро, шахткома профсоюза и упр.
шахты № 21 треста «Советскуголь». – Ханженково, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (24) (3 янв.) – 1958 № 51 (125) (25 дек.) орган партбюро,
шахткома профсоюза и упр. шахты № 21 им. Хрущева треста «Советскуголь».
1957, № 1–51 (74) (23 дек.);
1958, № 1 (75) (9 янв.) – 51;
1959, № 1 (126) (1 янв.) – 52 (181) (31 дек.);
1960, № 1 (182) (7 янв.) – 51 (232) (30 дек.).
Дод.: 1958 Литературная страница див. № 3286; 1958, 1959 Техническая страница
див. № 5466.
5895. Шахтобудівельник [Текст] : орган парткому адмін., ком. ЛКСМУ тресту
«Павлоградшахтобуд» та райкому профспілки робітників вугіл. пром-сті. –
Павлоград, 1960.
1960, № 1 (20 лип.) – 43 (23 груд.).
Шахтобудівник.– Нововолинськ див. № 5897.
5896. Шахтобудівник [Текст] : орган партбюро, буд. ком. та буд. упр. № 2 тресту
«Шахтарськшахтобуд». – Чистякове, 1957.
1957, № 1 (2 лют.) – 38, 40–49 (31 груд.).
5897. Шахтобудівник [Текст] : орган парторганізації, упр. комбінату
Укрзахідшахтобуд та Червоноград. і Нововолин. РК профспілки робітників вугіл.
пром-сті. – Сокаль, 1956–1960. – Газ. виходить двічі на тиждень.
Підзаг.: 1956 № 1 (134) (1 січ.) – 37 (170) (13 трав.) орган парт. орг., райкому
профспілки робітників вугіл. пром-сті та упр. комбінату «Укрзахідшахтобуд». – Місце
вид.: 1956 № 1–37 Нововолинськ.
1956, № 1–37, 39–51, 53–72, 74–76, 78–96 (229) (29 груд.);
1957, № 1 (230) (1 січ.) – 11, 13–39, 41–57, 59–103 (332) (28 груд.);
1958, № 1 (333) (1 січ.) – 101 (433) (27 груд.);
1959, № 1 (434) (1 січ.) – 78, 80–103 (536) (25 груд.);
1960, № 1 (537) (1 січ.) – 42, 44–103 (639) (28 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3996.
5898. Шахтопроходчик [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр.
шахтопроходки № 2. – Попасная, 1957–1959.
1957, № 1 (16 февр.) – 46 (30 дек.);
1958, № 1 (47) (4 янв.) – 40, 42–49 (95) (31 дек.);
1959, № 1 (96) (3 янв.), 3, 4, 6–51 (146) (25 дек.).
5899. Шахтостроитель [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр. строит-ва
шахт «Замковская-2», «Станиславская-Комсомольская». – Кадиевка, 1957.
1957, № 1 (26 февр.) – 32, 34–39, 41–44 (31 дек.).
5900. Шахтстрой [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и администрации
Радаково-Юрьевского ШСУ треста «Луганскшахтострой». – Ворошиловск, 1957–
1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 февр.) – 1958 № 52 (98) (31 дек.) орган партийн., профсоюз.
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орг. и администрации Родакова-Юрьев. ШСУ треста «Ворошиловградшахтстрой».
1957, № 1–46 (28 дек.);
1958, № 1 (47) (4 янв.) – 28, 30–33, 35–40, 42–50, 52;
1959, № 1 (99) (10 янв.) – 5, 7–14, 16–37, 39–52 (150) (31 дек.).
Дод.: 1959 Молодежная страница див. № 4231.
5901. Шевченківець [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Шевченка
Березів. р-ну. – [Новоселівка], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 трав.) – 1958 № 3 (8) (14 берез.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Шевченка та Новоселів. сільради Березів. р-ну.
1957, № 1–5 (4 верес.);
1958, № [1] (6) (30 січ.) – 9 (14) (10 серп.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (15) (9 січ.) – 15 (29) (7 листоп.);
1960, № 1 (30) (8 берез.) – 9, 9а, 10, 11 (39) (12 груд.) (у нумерації є помилки).
5902. Шепетовский железнодорожник [Текст] : орган Шепетов. отд-ния Юго-Зап.
ж. д., Райпрофсожа и узлового парткома ст. Шепетовка-1. – Шепетовка, 1957, 1958.
1957, № 1 (1 мая) – 9, 11 (14 дек.);
1958, № 3 (14) (26 марта) – 8, 10 (21) (3 авг.).
5903. Шлях до комуни [Текст] : блискавка : орган Великоолександрів. райкому
КП України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Велика Олександрівка,
1957.
1957, № 1 (2 лип.).
5904. Шлях до комуни [Текст] : орган Великоолександрів. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Велика Олександрівка, 1956–1960.
1956, № 1 (1209) (1 січ.) – 104 (1312) (27 груд.);
1957, № 1 (1313) (1 січ.) – 104 (1416) (28 груд.);
1958, № 1 (1417) (1 січ.) – 113, 115–153 (1568) (28 груд.);
1959, № 1 (1569) (1 січ.) – 153 (1721) (29 груд.);
1960, № 1 (1722) (1 січ.) – 71, 73–154 (1875) (31 груд.).
Дод.: 1957 Шлях до комуни : блискавка див. № 5903; 1960 Літературна сторінка
див. № 3997.
5905. Шлях до комуни [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Шлях до
комуни» с. Михайлівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Михайлівка, 1957–1959.
1957, № 7 (16 лип.) – 21 (11 груд.);
1958, № 1 (22) (7 січ.) – 12, 14, 16–23, 25–35 (56) (30 груд.);
1959, № 1 (57) (13 січ.).
5906. Шлях до комуни [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Паризької комуни с. Харпачки [Гайсин. р-ну Вінниц. обл.]. – Харпачка, 1957–1959.
1957, № 2 (25 трав.) – 7, 9–12, 14–16 (17 груд.);
1958, № 17 (9 січ.) – 37 (18 груд,);
1959, № 37 (1 січ.), 38, 40 (30 січ.).
Прим.: У газеті лише валова нумерація без поточної.
Шлях до комунізму – Дерев’янки див. № 5998.
5907. Шлях до комунізму [Текст] : орган Витязів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Витязівка, 1956–1959. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2151) (1 січ.) – 24, 26–39, 41–46, 48–73, 75–80 (2230) (4 жовт.);
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1957, № 82 (2386) (10 жовт.), 83, 85–96, 98–104 (2408) (29 груд.);
1958, № 1 (2409) (1 січ.) – 40, 42–64, 66–103 (2511) (28 груд.);
1959, № 1 (2512) (1 січ.) – 110 (2621) (15 листоп.).
Дод.: 1959 Літературна сторінка див. № 3998.
Прим.: На № 110 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5908. Шлях до комунізму [Текст] : орган Вінниц. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Вінниця, 1956–1960.
1956, № 26 (1750) (1 квіт.) – 38, 41–9, 118–121, 123–142 (1866) (30 груд.);
1957, № 1 (1867) (1 січ.) – 153 (2019) (29 груд.);
1958, № 1 (2020) (1 січ.) – 14, 16–60, 62–78, 84–153 (2172) (28 груд.);
1959, № 1 (2173) (1 січ.) – 14, 16–129, 131–153 (2325) (29 груд.);
1960, № 1 (2326) (1 січ.) – 30, 32–51, 53–84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95–154 (2479)
(29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 3999.
5909. Шлях до комунізму [Текст] : орган Іванів. райкому Комуніст. партії України
і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Іванівка, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2319) (1 січ.) – 92 (2450) (15 листоп.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–62, 64–104 (2422) (27 груд.);
1957, № 1 (2423) (1 січ.) – 104 (2526) (29 груд.);
1958, № 1 (2527) (1 січ.) – 154 (2680) (31 груд.);
1959, № 1 (2681) (1 січ.) – 153 (2833) (29 груд.);
1960, № 1 (2834) (1 січ.) – 153 (2986) (29 груд.).
Дод.: 1956 Сталінським шляхом : спец. вип. див. № 5284; 1957 Шлях до комунізму :

спец. вип. див. № 6004; 1960 Літературна сторінка див. № 4000.
5910. Шлях до комунізму [Текст] : орган Києво-Святошин. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Київ, 1956–1960.
1956, № 1 (1191) (1 січ.) – 141 (1341) (28 груд.);
1957, № 1 (1342) (1 січ.) – 5, 7–17, 19–45, 47–113, 115, 116, 118–130, 132–154 (1495)
(29 груд.);
1958, № 1 (1496) (1 січ.) – 153 (1648) (28 груд.);
1959, № 1 (1649) (1 січ.) – 153 (1861) (29 груд.);
1960, № 1 (1862) (1 січ.) – 154 (2015) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 4001; 1958, 1960 Комсомольська
сторінка див. № 2370.
5911. Шлях до комунізму [Текст] : орган Ново-Покров. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Новопокровка, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (878) (1 січ.) – 103 (981) (27 груд.);
1957, № 1 (982) (1 січ.) – 105 (1095) (29 груд.);
1958, № 36 (1131) (26 берез.) – 152 (1247) (28 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (1248) (1 січ.) – 153 (1400) (29 груд.);
1960, № 1 (1401) (1 січ.) – 154 (1554) (29 груд.).
Дод.: 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 4002.
5912. Шлях до комунізму [Текст] : орган Олександрів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Олександрівка, 1956–
1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
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Періодичн.: 1956 № 1 (2123) (1 січ.) – 1957 № 105 (2331) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–42, 44–93, 95–104 (2226) (30 груд.);
1957, № 1 (2227) (1 січ.) – 16, 18–47, 51–105;
1958, № 1 (2332) (1 січ.) – 154 (2485) (31 груд.);
1959, № 1 (2486) (1 січ.) – 105, 107–142 (2627) (2 груд.);
1960, № 1 (2637) (1 січ.) – 154 (2791) (29 груд.).
5913. Шлях до комунізму [Текст] : орган Ольгин. райкому КП України і райради
депутатів трудящих Сталін. обл. – Ольгинка, 1956–1959.
Назва: 1956 № 1 (2714) (1 січ.) – 80 (2793) (15 серп.) Сталінський шлях.
1956, № 1–70, 72–138 (2851) (30 груд.);
1957, № 1 (2852) (1 січ.) – 75, 77–98, 101–108, 110–142, 144–146, 148–153 (3004)
(29 груд.);
1958, № 1 (3004) (1 січ.) – 110, 112–128, 130–153 (3157) (28 груд.);
1959, № 1 (3158) (1 січ.) – 40, 43–49, 51–112 (3261) (20 верес.).
Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 4003; 1958 Шлях до комунізму :
спец. вип. див. № 6005.
Прим.: На № 112 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
5914. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. і комсомол. орг. та правління
колгоспу ім. Сталіна Корец. р-ну Ровен. обл. – Корець, 1958–1960.
1958, № 1 (13 лип.) – 2 (31 лип.);
1959, № 6 (9) (7 листоп.);
1960, № 1 (11) (1 січ.) – 2, 9–12 (22) (5 жовт.).
5915. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт., комсомол. орг., правління
колгоспу ім. Сталіна та Білозір. сільради Смілян. р-ну Черкас. обл. – Білозір’я, 1957–
1960. – Виходить щодекади.
1957, № 10 (18 лип.), 12, 13 (25 груд.);
1958, № 1 (14) (24 січ.) – 7, 14–16 (21) (11 серп.);
1959, № 24 (48) (30 верес.) – 27, 29, 30 (57) (19 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (58) (7 січ.) – 2, 4–13, 15–27 (83) (20 груд.).
5916. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт., комсомол. орг., сільради та
правління колгоспу «Зоря комунізму» Клеван. р-ну. – Клевань, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (25 січ.) – 13 (31 груд.) орган парт., комсомол. орг., сільради та
правління колгоспу ім. Ів. Франка, Клеван. р-ну.
1957, № 2–3, 8–13;
1958, № 2 (11 лют.), 4, 7, 9 (8 верес.);
1959, № 10 (22) (3 жовт.) – 11 (23) (9 груд.);
1960, № 1 (24) (1 січ.) – 2, 4–13 (36) (31 груд.).
5917. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу «Ленінським шляхом» Ровен. р-ну. – Рівне, 1957–1960.
1957, № 6 (6 верес.) – 7 (5 груд.);
1958, № 1 (31 січ.) – 2, 7 (5 груд.) (вал. нумерація відсутня);
1959, № 8 (28) (12 верес.) – 9 (29) (7 листоп.);
1960, № 2 (30) (31 берез.) – 4, 6, 7, 11–15 (42) (18 груд.).
5918. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт., комсомол. орг. та правління
колгоспу «Шлях до комунізму» Зарічнян. р-ну Ровен. обл. – [Кутин], 1958, 1959.
1958, № 2 (28 квіт.) – 13 (18 груд.);
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1959, № 1 (14) (17 лют.) – 7 (20) (7 груд.).
5919. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., дирекції і робіткому
профспілки радгоспу «Рокитне» Кременчуц. р-ну Полтав. обл. – Рокитне, 1959, 1960.
1959, № 1 (16 серп.), 3–15 (31 груд.);
1960, № 1 (16) (10 січ.) – 29 (44) (5 груд.).
5920 Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім.
Димитрова, Сум. р-ну Сум. обл. – Суми, 1957.
1957, № 1 (29 трав.), 4–6 (8 серп.).
5921. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Котовського

Славна Липовец. р-ну Вінниц. обл. – Славна, 1959, 1960.
1959, № 1 (10 серп.) – 8 (29 груд.); 1960, № 1 (9) (8 січ.) –
10, 12–16 (24) (7 груд.).
5922. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Леніна
Маркуші Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Маркуші, 1959, 1960.
1959, № 1 (28) (9 січ.) – 20, 22, 23 (49) (30 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (50) (16 січ.) – 14, 16–20, 22 (71) (30 груд.).
Дод.: 1959 [б. N.] (17 груд.) : Педагогічна сторінка.
Прим.: Див. № 5923.
5923. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Чапаєва
Рибчинці Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Рибчинці, 1957–1959.
1957, № 1 (2 серп.) – 6 (3 груд.); 1958, № 1 (7) (26 лют.) – 21
(27) (23 груд.);
1959, № 1 (28) (9 січ.) – 20, 22, 23 (49) (30 груд.).
Прим.: Див. № 5922.
5924. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Зоря
комунізму» та сільради с. Бронниці. – Бронниця, 1959, 1960.
1959, № 1 (16) (4 лют.) – 17 (32) (26 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (33) (18 лют.) – 15, 17, 18 (50) (31 груд.).
5925. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Димитрова, Тальнів. р-ну Черкас. обл. – Кобринова Гребля, 1960.
1960, № 2 (8 січ.) – 26 (15 груд.).
5926. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Калініна Лихів. р-ну. – Лихівка, 1957.
1957, № 1 (1 січ.), 4, 6–12, 14–18, 24–29 (31 жовт.).
Прим.: У вересні 1958 р. Лихівський район ліквідовано.
5927. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Калініна

Носківців Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Носківці, 1958–1960.
1958, № 1 (7 верес.) – 5 (25 груд.); 1959, № 1 (6) (7 січ.) – 19 (24)
(17 груд.);
1960, № 1 (25) (21 січ.) – 11 (35) (5 листоп.).
5928. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Кірова Збараз. р-ну. – [Нижчі Луб’янки], 1957–1959.
1957, № 1 (23 берез.) – 4, 6, 11, 12 (25 груд.);
1958, № 1 (13) (1 січ.), 3–5, 9, 10, 13 (24) (25 листоп.);
1959, № 2 (27) (7 лют.) – 6, 8, 9 (34) (7 листоп.).
5929. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Кірова с. Студеної Піщан. р-ну Вінниц. обл. – Студена, 1957–1960.
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1957, № 1 (2 берез.) – 17, 19–25 (10 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1958, № 1 (26) (1 січ.) – 22 (47) (22 груд.);
1959, № 1 (48) (13 січ.) – 20 (67) (24 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (68) (9 січ.) – 16 (82) (31 груд.).
5930. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Кірова Холодіїв. сільради Верхньодніпров. р-ну. – Холодіївка, 1958–1960.
1958, № 26 (59) (26 листоп.) – 28 (61) (21 груд.);
1959, № 2 (63) (10 лют.) – 14 (75) (7 листоп.);
1960, № 1 (76) (8 квіт.) – 5 (80) (16 лип.).
5931. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. 1 Травня
та сільради с. Григорівка [Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.]. – Григорівка, 1958.

1958, № 1 (27 берез.) – 16 (26 груд.).
5932. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Сталіна Турбів. р-ну Вінниц. обл. – Турбів, 1957–1959.
1957, № 1 (12 лип.) – 7 (10 груд.);
1958, № 1 (8) (2 лют.) – 15 (22) (19 груд.);
1959, № 1 (23) (2 лют.) – 6 (28) (10 лип.).
5933. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Ленінська
іскра» с. Перекіп Валків. р-ну. – Перекіп, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на міс.

Підзаг.: 1956 № 1 (18 груд.) – 1957 № 16 (17) (19 черв.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Молотова і сільради с. Перекіп Валків. р-ну.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.), 5–16, 20, 23–28, 30–33 (34) (27 груд.);
1958, № 1 (35) (6 січ.) – 32 (56) (26 груд.);
1959, № 1 (57) (2 січ.) – 35 (91) (31 груд.);
1960, № 1 (92) (14 січ.) – 36 (127) (31 груд.).
5934. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Росія» с.
Хвостівців Немирів. р-ну Вінниц. обл. – Хвостівці, 1958–1960.
Назва: 1958 № 1 (23 берез.) – 1959 № 18 (28) (11 жовт.) Голос колгоспника. –
Підзаг.: 1958 № 1 – 1959 № 18 орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Шевченка с. Хвостівців Немирів. р-ну [Вінниц. обл.].
1958, № 1–5, 7–9 (21 листоп.);
1959, № 1 (17 січ.) – 8, 12–18, 1 (29) (5 листоп.), 3, 4 (32) (31 груд.) (нумерація
змінювалася);
1960, № 1 (33) (21 січ.) – 10 (42) (31 груд.).
5935. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Шлях до
комунізму» с. Бабчинці Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Бабчинці, 1957–1960.
1957, № 1 (7 серп.) – 12 (27 груд.);
1958, № 1 (13) (10 січ.) – 23 (35) (19 груд.);
1959, № 1 (36) (7 січ.) – 9, 11–14, 16–24 (59) (21 груд.);
1960, № 1 (60) (6 січ.) – 15, 17, 19–23 (81) (20 груд.).
5936. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. XXI з’їзду
КПРС та Думанец. сільради депутатів трудящих Черкас. р-ну Черкас. обл. –
[Думанці], 1959, 1960.
1959, № 13 (4 верес.) – 18, 21–25 (31 груд.);
1960, № 1 (26) (8 січ.) – 2, 4, 6–14, 17, 20–23, 25–27, 29–36 (59) (31 груд.) (у
нумерації є помилки).
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5937. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. XXI з’їзду
КПРС та сільради депутатів трудящих с. Ладижинки Уман. р-ну. – Ладижинка, 1959,
1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 10 (22 серп.), 12–18 (17 груд.);
1960, № 1 (19) (19 січ.) – 2, 5, 6, 9–15 (33) (16 груд.).
5938. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Леніна
Березнів. р-ну Ровен. обл. – [Яринівка], 1959, 1960.
1959, № 9 (39) (7 листоп.) – 10 (40) (15 груд.);
1960, № 1 (41) (30 берез.) – 3 (43) (30 серп.).
5939. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Пам’ять
Леніна» та сільради депутатів трудящих с. Сичівка Христинів. р-ну Черкас. обл. –
Сичівка, 1959, 1960.
1959, № 19 (60) (6 листоп.);
1960, № 1 (62) (18 лют.) – 2, 4, 7–14 (75) (30 груд.).
5940. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Победа»,
Дубовоград. сільради Сахновщин. р-ну Харків. обл. – Дубові Гряди, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (27 листоп.) – 1957 № 34 (7 листоп.) орган парт. орг., правління
артілі ім. Будьонного та Дубовгряд. сільради.
1956, № 1;
1957, № 4 (1 січ.) – 35 (19 листоп.), 1–2 (37) (9 груд.), 4 (39) (29 груд.);
1958, № 5 (40) (9 січ.) – 8, 10–23, 25–32, 33–34 (67–68) (7 листоп.), 1 (69) (1 груд.)
– 4 (72) (29 груд.);
1959, № 1 (99) (29 листоп.) – 2, 5–10, 12–23, 25–28 (96) (19 листоп.);
1960, № 1 (124) (9 груд.), 3–18, 20–22, 24 (124) (29 груд.).
Прим.: Є значні помилки у нумерації – зміна поточної нумерації посеред року.
5941. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління артілі «Прогрес»
сільради с. Кам’янка Березнів. р-ну Ровен. обл. – Кам’янка, 1958–1960.
1958, № 2 (20) (8 берез.) – 7, 10 (28) (25 серп.); 1959, № 1 (101) (1 січ.);
1960, № 2 (20) (8 берез.) – 7, 9, 10 (28) (25 серп.).
Прим.: Значні помилки у валовій нумерації.
5942. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «8
березня» Скалат. р-ну. – [Городниця], 1957–1959.
1957, № 1 (11 січ.) – 12, 13 (7 листоп.) (у нумерації є помилки);
1958, № 1 (13) (10 січ.) – 5 (18) (8 серп.);
1959, № 1 (22 січ.) – 2 (13 серп.) (вал. нумерація відсутня).
5943. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Дружба»
та сільради с. Червоної Слободи Черкас. р-ну Черкас. обл. – Червона Слобода, 1958.
1958, № 6 (13) (23 квіт.) – 10, 13, 14, 17 (24) (30 верес.).
5944. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
ВЛКСМ Скалат. р-ну. – Скалат, 1960.
1960, № 1 (2) (10 берез.), 3–7, 10–12 (15 груд.).
5945. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Леніна
та Гурбин. сільради Варвин. р-ну Чернігів. обл. – Гурбинці, 1960.
1960, № 1 (2) (27 січ.) – 2, 4–8 (9) (2 груд.).
5946. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Лесі
Українки Скалат. р-ну. – [Турівка], 1959.
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1959, № 4 (16 лип.), 9, 10, 15–19 (15 груд.) (у нумерації є помилки).
5947. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім.
Щорса Скалат. р-ну. – Скалат, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 лип.) – 3, 5 (28 лип.);
1960, № 3 (4 січ.) – 7 (25 жовт.) (у нумерації є помилки).
5948. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу
«Червоний прапор» та Пльохів. сільради М[ихайло]-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл. –
Пльохів, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 3 (27 квіт.) орган парт. орг. правління колгоспу ім. Маленкова та
Пльохів. сільради М-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл.
1957, № 3–12, 14, 15 (7 листоп.);
1958, № 1 (18) (23 лют.) – 3 (19) (9 жовт.) (у нумерації є помилки);
1959, № 8 (31) (29 черв.) – 8 (31) (3 лип.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (36) (24 лют.) – 3, 5–20 (54) (16 груд.).
5949. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Шлях до
комунізму» та сільради с. Вільшанки Крижопіл. р-ну Вінниц. обл. – Вільшанка, 1957–
1960.
1957, № 10 (5 жовт.) – 13, 15, 16 (20 груд.);
1958, № 1 (17) (15 лют.) – 22 (37) (30 груд.);
1959, № 1 (38) (22 січ.) – 2, 4–6, 9–12, 15, 17, 19–22 (59) (30 груд.);
1960, № 1 (60) (12 січ.) – 9, 11–29 (78) (31 груд.).
5950. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг., правління сільгоспартілі
«Шлях до комунізму» Старокостянтинів. р-ну. – Старокостянтинів, 1957, 1958.
1957, № 8 (11 лип.), 11 (21 верес.);
1958, № 1 (15) (13 лют.) – 2 (16) (22 берез.).
5951. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі «Серп і
молот» Красноград. р-ну Харків. обл. – [Петрівка], 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (30 листоп.) – 3 (22 груд.) орган парт. орг., правління артілі
«Серп і молот» та сільради с. Петрівки.
1956, № 1–3;
1957, № 4 (1 січ.) – 6, 8, 9, 12–19, 21–33 (11 груд.);
1958, № 3 (37) (1 січ.) – 26, 28–35 (69) (23 груд.);
1959, № 1 (70) (1 січ.) – 3, 6, 8, 9, 11–26 (96) (31 груд.) (у поточ. і вал. нумерації є
помилки);
1960, № 1 (97) (10 січ.) – 10, 12–18, 21–30 (126) (31 груд.) (у поточ. і вал. нумерації
є помилки).
5952. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Воровського, Мачус. сільради, Полтав. обл. – Мачухи; Калашники, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (10 січ.) – 1959 № 11 (36) (28 трав.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Воровського, Калашників. сільради Полтав. р-ну.
1958, № 1–18, 21, 22, 24–26 (9 груд.);
1959, № 1 (27) (1 січ.) – 4, 6–28 (53) (23 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (54) (1 січ.) – 20 (73) (7 листоп.).
5953. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Жданова с. Збаржівки Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Збаржівка, 1957–1960.
1957, № 1 (6 серп.) – 12 (14 груд.) (у вал. нумерації є помилки.);
1958 , № 1 (14) (8 січ.) – 24 (37) (19 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
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1959, № 1 (38) (7 січ.) – 15 (52) (18 листоп.);
1960, № 1 (53) (24 лют.) – 8 (60) (6 листоп.).
5954. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Пархоменка, с. Бузівка Жашків. р-ну Черкас. обл. – Бузівка, 1956–1960.
1956, № 1 (14 груд.);
1957, № 1 (2) (9 січ.) – 17 (18) (18 груд.) (у нумерації є помилки);
1958, № 1 (19) (22 лют.) – 16 (34) (24 груд.);
1959, № 1 (35) (10 січ.) – 19 (53) (5 груд.);
1960, № 1 (54) (22 січ.) – 3, 5, 7–20 (73) (12 груд.).
5955. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Кожухова Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Кожухів, 1958, 1959.
1958, № 1 (21 трав.) – 16 (23 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (18) (13 січ.).
5956. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Комунар» Берездів. р-ну Хмельниц. обл. – Берездів, 1958.
1958, № 14 (29 черв.).
Прим.: У вересні 1959 р. Берездівський район ліквідовано.
5957. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Пам’ять Сталіну» с. Чагова Оратів. р-ну Вінниц. обл. – Чагів, 1957–1960.
1957, № 1 (28 лип.) – 6 (28 листоп.);
1958, № 1 (7) (19 січ.) – 12 (18) (7 груд.);
1959, № 1 (19) (18 січ.) – 4, 6–17 (35) (14 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (36) (14 січ.) – 11 (46) (19 груд.).
5958. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Хвиля
революції» с. Слободище Іллінец. р-ну Вінниц. обл. – Слободище, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (28 трав.) – 1958 № 18 (14 груд.) орган парт. орг. та правління
колгоспу «Хвиля революції» с. Слободище Дашів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1 – 13 (24 груд.);
1958, № 1 (14) (17 січ.) – 18 (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (19) (27 берез.) – 3, 5–7 (25) (15 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Дашівський район ліквідовано.
5959. Шлях до комунізму [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції
Сальків. цукрокомбінату [Гайворон. р-ну Кіровоград. обл.]. – Салькове, 1957, 1960. –
Виходить тричі на міс.
1957, № 16 (25 верес.);
1960, № 1 (60) (16 січ.), 5–9, 11–19 (78) (29 листоп.).
5960. Шлях до комунізму [Текст] : орган парткому, правління колгоспу ім. Жданова та
виконкому Солониц. сільради Лубен. р-ну Полтав. обл. – Солониця, 1959, 1960.

1959, № 3 (26 трав.) – 23 (16 груд.);
1960, № 2 (26) (16 січ.), 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15–20, 22–29 (16 груд.) (вал. нумерація
частково відсутня).
5961. Шлях до комунізму [Текст] : орган парткому та правління колгоспу «Заповіт
Леніна» Василів. р-ну Запоріз. обл. – Кам’янське, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1–2 (7 листоп.) – 3 (26 листоп.) орган парткому та правління
колгоспу «Пам’ять Леніна» Василів. р-ну Запоріз. обл.
1957, № 1–2, 3;
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1958, № 4 (17 лип.) – 10 (25 груд.);
1959, № 1 (11) (1 січ.), 3 – 12 (22) (20 листоп.);
1960, № 1 (24) (1 січ.) – 16 (15 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є помилки).
5962. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі
ім. Дімітрова с. Піщана Білоцерків. р-ну Київ. обл. – Піщана, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 січ.), 3–11, 13–22 (18 груд.); 1960, № 1 (23) (4 січ.) – 26 (48)
(31 жовт.).
5963. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Кірова та Федосіїв. сільради Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл. – Федосіївка, 1959.
1959, № 1 (1 січ.) – 3, 5–10, 10а, 12–14 (7 листоп.).
5964. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Мічуріна Старобіл. р-ну Луган. обл. – Половинкине, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (2 берез.) – 1958 № 2 (13) (3 берез.) орган парторганізації і
правління колгоспу ім. Жданова Старобіл. р-ну Ворошиловград. обл.; 1958 № 3 (14)
(13 берез.) – 4 (15) (27 берез.) орган парторганізації і правління колгоспу ім. Жданова
Старобіл. р-ну Луган. обл.
1957, № 2, 8, 10, 11 (9 груд.);
1958, № 2–6 (17) (6 черв.);
1959, № 1 (21) (1 січ.), 2, 4, 5, 7, 10 (30) (9 жовт.);
1960, № 2 (32) (25 берез.) – 4 (34) (1 трав.).
5965. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Козинців Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Козинці, 1959, 1960.
1959, № 7(29) (12 жовт.) – 14 (36) (31 груд.);
1960, № 1 (37) (12 січ.) – 26 (62) (31 груд.).
5966. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка с. Степок Таращан. р-ну Київ. обл. – Степок, 1960.
1960, № 1 (1 черв.) – 12 (10 груд.).
5967. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Комунар» с. Білилівка Ружин. р-ну. – Білилівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (30 берез.) – 12 (17 груд.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Сталіна та Білилів. сільради депутатів трудящих Ружин. р-ну; 1958 № 1 (12) (22 лют.) –
1959 № 2 (22) (17 лют.) орган парторганізації і правління колгоспу ім. Сталіна,

Біликівка Ружин. р-ну. – Періодичн.: 1957 № 2–12 виходить двічі на міс.
1957, № 2–3, 7–12; 1958, № 1–8 (19) (17 груд.);
1959, № 9 (20) (1 січ.), 2 (22) (17 лют.) – 21 (41) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (42) (17 січ.) – 20 (61) (12 груд.).
Прим: У газеті село Біликівка, треба – Білилівка.
5968. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління Семенів.
колгоспу ім. Б. Хмельницького Березан. р-ну Київ. обл. – Семенівка, 1959, 1960. 1959,
№ 1 (17 берез.) – 14, 16, 17 (21 груд.); 1960, № 1 (18) (13 січ.) – 19 (36) (23 листоп.).
5969. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Димитрова та виконкому Тарасів. сільради Новгородків. р-ну. Кіровоград. обл. –
Тарасівка, 1959.
1959, № 9 (9) (19 серп.) – 15 (15) (19 груд.).
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5970. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Свердлова та сільради депутатів трудящих с. Безіменне Комсомол. р-ну. – Безіменне,
1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (16 лют.) – 5 (15 лип.) орган парторганізації, правління колгоспу
«Більшовик» та сільради депутатів трудящих с. Безіменне Комсомол. р-ну.
1959, № 1–7, 9 (17 листоп.);
1960, № 1 (10) (13 січ.) – 7 (16) (13 жовт.).
5971. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна і Новосіл. сільради Антонін. р-ну. – Нове Село, 1960.
1960, № 1 (20 лип.) – 2, 5, 6 (16 груд.).
5972. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та Порошків. сільради депутатів трудящих [Перечин. р-ну Закарпат. обл.]. –
Порошково, 1957–1960.
1957, № 6 (4 серп.), 9, 11–13 (30 листоп.);
1958, № 1 (14) (26 січ.) – 12 (27) (28 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (28) (16 лют.), 4–12 (39) (22 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (40) (15 січ.) – 8 (52) (27 верес.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки).
5973. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Сталіна та Ярославец. сільради Кролевец. р-ну Сум. обл. – [Ярославець], 1959, 1960.
1959, № 3 (30 трав.) – 19 (29 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 2 (21) (27 січ.) – 36 (55) (30 груд.).
5974. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Комуніст» с. Великі Пріцьки Ржищів. р-ну Київ. обл. – Великі Прицьки, 1959, 1960.
1959, № 1 (6 лют.) – 13 (31 груд.);
1960, № 1 (14) (20 січ.) – 3, 5–8, 10–17 (30) (31 груд.).
5975. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Прогрес», сільради с. Серби Ємільчин. р-ну Житомир. обл. – Серби, 1959, 1960.
1959, № 1 (11 лют.) – 3, 5–12, 14–21 (23 груд.);
1960, № 1 (22) (8 січ.) – 11, 13–23 (44) (9 груд.).
5976. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Шлях до комунізму» та Інженерної сільради [Пологів. р-ну Запоріз. обл.]. –
Інженерне, 1956–1960.
1956, № 2 (26 груд.);
1957, № 1 (3) (5 січ.) – 22 (24) (25 груд.);
1958, № 1 (25) (1 січ.) – 19 (43) (5 груд.);
1959, № 1 (44) (1 січ.) – 8 (51) (13 серп.);
1960, № 1 (52) (8 лют.) – 19 (70) (20 груд.).
5977. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Шлях
до комунізму» та Пилипів. сільради Фастів. р-ну Київ. обл. – Пилипівка, 1957–1960.

1957, № 5 (28 лют.) – 11, 13–16, 18 (12 груд.);
1958, № 1 (20) (11 лют.), 2, 5, 6 (25) (9 груд.);
1959, № 1 (26) (22 січ.) – 4, 7–14 (39) (5 груд.);
1960, № 1 (40) (1 січ.) – 24 (63) (30 груд.).
5978. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Шлях до комунізму» та сільради депутатів трудящих с. Переможне Комсомол. р-ну
Вінниц. обл. – Переможне, 1959, 1960.
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1959, № 1 (29 квіт.) – 8 (22 груд.);
1960, № 1 (9) (21 січ.) – 4, 6–9 (17) (25 листоп.).
5979. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, робіткому і дирекції
Фрунзів. МТС Комінтернів. р-ну. – [Фрунзівка], 1957, 1958.
1957, № 2 (25 трав.) – 7, 9–11;
1958, № 12 (1 січ.).
Прим.: У 1958 р. є лише валовий номер без поточного.
5980. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
радгоспу «Переяслав» Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – ПереяславХмельницький, 1957–1960.
1957, № 8 (11 лип.);
1958, № 13 (34) (3 черв.) – 18, 21–23 (44) (11 листоп.);
1959, № 26 (72) (30 жовт.) – 31 (77) (28 груд.);
1960, № 1 (78) (11 січ.) – 27 (104) (17 груд.).
5981. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації, робіткому та дирекції
радгоспу «Червона Баштанка» Новобуз. р-ну Миколаїв. обл. – Новий Буг, 1958 –
1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (12) (18 лют.) – 11 (21) (21 серп.) орган парторганізації,
робіткому та дирекції радгоспу «Червона Баштанка» Привільнян. р-ну Миколаїв. обл.
1958, № 2–11, 14 (30) (5 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (25) (1 берез.) – 11 (35) (17 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (36) (23 січ.) – 14 (49) (23 груд.).
Прим.:. У січні 1959 р. Привільнянський район ліквідовано.
5982. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Кірова Андріїв. р-ну Запоріз. обл. – Берестове, 1958–1960.
1958, № 1 (24 серп.) – 4 (16 груд.);
1959, № 1 (5) (1 січ.), 3, 4, 6–9 (13) (30 листоп.);
1960, № 1 (14) (20 січ.) – 11 (25) (7 листоп.) (у нумерації є помилки).
5983. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Прогрес» Бродів. р-ну. – Гаї-Старобродівські, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (18) (27 лют.) – 1959 № 1 (24) (26 січ.) орган парторганізації та
правління артілі «Прогрес» та Гає-Старобродів. сільради депутатів трудящих Бродів.
р-ну.
1958, № 2–7 (23) (7 листоп.) (є помилка у нумерації);
1959, № 1–15 (39) (17 груд.);
1960, № 1 (40) (1 січ.) – 9 (56) (15 черв.).
5984. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Вперед» с. Юрківці Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Юрківці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 4 (5 квіт.) – 1959 № 1 (50) (7 січ.) орган парт. орг. і правління
колгоспу «Вперед» с. Юрківці Ситковец. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 4–25 (12 груд.);
1958, № 1 (27) (1 січ.) – 23 (49) (29 груд.);
1959, № 1, 13 (52) (27 берез.), 5, 7–15 (64) (18 груд.) (у вал. нумерації є значні
помилки);
1960, № 1 (65) (4 січ.) – 10, 12–17, 19 (83) (17 груд.).
Прим.: У січні 1959 р. Ситковецький район ліквідовано.
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5985. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Ватутіна с. Пустоварівка Сквир. р-ну Київ. обл. – Пустоварівка, 1958–1960. –
Виходить двічі на міс.
1958, № 3 (20) (12 січ.), 16 (33) (26 серп.);
1959, № 8 (49) (17 квіт.), 12–22 (63) (16 груд.);
1960, № 1 (64) (1 січ.) – 24 (87) (17 груд.).
5986. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
ХХІ з’їзду КПРС Вищедубечан. р-ну Київ. обл. – Вища Дубечня, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 трав.), 3–5, 7, 8, 10 (15 груд.);
1960, № 2 (12) (20 січ.), 5, 6, 9–17,19 (29) (20 груд.).
5987. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Докучаєва Біловод. р-ну. – Городище, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 2 (2) (20 листоп.) – 4 (4) (25 груд.) орган парторганізації та
правління артілі ім. Докучаєва Біловод. р-ну.
1958, № 2, 4;
1959, № 2 (6) (31 січ.) – 4, 8, 9 (12) (7 листоп.);
1960, № 1 (13) (1 січ.) – 3, 5, 6 (18) (12 серп.).
5988. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Снігурів. р-ну. – Снігурівка, 1957–1960.
1957, № 12 (5 серп.), 15 (6 листоп.);
1958, № 1 (19) (8 січ.) – 11, 13–20 (40) (24 груд.);
1959, № 1 (41) (7 січ.) – 8, 10–18 (55) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (56) (19 січ.) – 2, 4–9 (64) (31 груд.).
5989. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Біївці Богуслав. р-ну Київ. обл. – Біївці, 1959, 1960.
1959, № 1 (22 січ.), 3, 4, 6, 7, 9, 11 (16 жовт.);
1960, № 3 (17) (24 берез.), 4, 6–18 (32) (2 груд.).
5990. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Щорса с. Хутора Комаровецького Бар. р-ну Вінниц. обл. – Хутір Комаровецький,
1959, 1960.
1959, № 1 (6 лип.) – 9, 11 (25 груд.);
1960, № 1 (12) (12 січ.) – 3, 5–23 (34) (21 груд.).
5991. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Пам’яті Леніна» с. Сінгурів Житомир. р-ну. – Сінгури, 1957–1960. – Виходить 5 і 20
числа щомісяця.
Підзаг.: 1957 № 2 (25 берез.) – 6 (25 серп.) орган парторганізації та правління
колгоспу «Пам’яті Леніна» та Сінгурів. сільради депутатів трудящих.
1957, № 2–4, 6–8 (12 груд.);
1958, № 1 (9) (8 січ.) – 4, 6–11, 14, 16–21 (29) (20 груд.);
1959, № 1 (30) (5 січ.) – 12, 14–16, 18–23 (52) (20 груд.);
1960, № 1 (53) (5 січ.)–15, 17–21 (73) (20 груд.).
5992. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Радянська Україна» Хуст. р-ну. – Нижнє Селище, 1957–1960.
1957, № 1 (7 листоп.) – 4 (25 груд.);
1958, № 1 (5) (23 січ.) – 18 (22) (19 груд.);
1959, № 1 (23) (31 січ.) – 13 (35) (22 груд.);
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1960, № 1 (36) (9 лют.) – 16 (51) (29 листоп.).
Дод.: 1958 [Б. N.] (4 лип.) : листівка багатотиражки «Шлях до комунізму».
5993. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«40-річчя Жовтня» Андріїв. р-ну Сталін. обл. – Сергіївка, 1958.
1958, № 8 (16 берез.).
5994. Шлях до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Шлях Леніна» Смілів. р-ну. – [Хустянка], 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (1) (9 жовт.) – 6 (6) (25 груд.);
1960, № 1 (7) (20 січ.) – 7 (13) (22 трав.).
5995. Шлях до комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу
«Здобуток Жовтня» Олес. р-ну Львів. обл. – Кути, 1957.
1957, № 11 (7 листоп.) – 12 (13 груд.).
5996. Шлях до комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг., правління колгоспу
«Зоря», сільради с. Ображіївки Шосткин. р-ну Сум. обл. – Ображіївка, 1957–1960.
1957, № 17 (4 жовт.) – 21, 24 (31 груд.);
1958, № 1 (25) (10 січ.) – 5, 18 (46) (18 верес.);
1959, № 9 (59) (8 черв.) – 13 (63) (30 листоп.);
1960, № 1 (64) (12 січ.) – 13 (76) (15 груд.).
5997. Шлях до комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
«Перемога» Великоборків. р-ну. – Великі Бірки, 1959.
Підзаг.: 1957 № 7 (28 жовт.) – 1958 № 1 (8) (18 лют.) орган первин. парт. орг.
та правління колгоспу ім. Булганіна Великоборків. р-ну.
1957, № 7;
1958, № 1;
1959, № 1 (27 лют.) – 2 (3 берез.) (вал. нумерація відсутня).
5998. Шлях до комунізму [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу
«Україна» с. Гибалівки Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Гибалівка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (25 трав.) – 1959 № 2 (16) (23 січ.) орган первин. парт. орг. і
правління колгоспу ім. Сталіна с. Дерев’янки Шаргород. р-ну Вінниц. обл. – Місце
вид.: 1958 № 1 – 1959 № 2 Дерев’янки.
1958, № 1–15 (21 лип.);
1959, № 2–13 (27) (7 листоп.);
1960, № 1 (28) (9 січ.) – 9, 11–13 (40) (28 груд.) (у вал. нумерації є помилки). 5999.
Шлях до комунізму [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна с. Гришківці Бердичів. р-ну. – Гришківці, 1959, 1960. – Виходить
10 і 25 числа.
1959, № 10 (18) (25 трав.) – 13, 15, 16 (24) (31 груд.);
1960, № 1–8, 10–19, 21–23 (47) (10 груд.).
6000. Шлях до комунізму [Текст] : орган правління, парторганізації колгоспу ім.
Сталіна виконкому Тростянец. сільради Ківерців. р-ну. – Тростянець, 1958–1960.
1958, № 3 (20 квіт.) – 5 (19 лип.);
1959, № 5 (21 квіт.) – 9 (22 верес.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (11) (4 лют.) – 6 (16) (14 груд.).
6001. Шлях до комунізму [Текст] : орган Рокитнів. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Рокитне, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 2 (1115) (5 січ.) – 75, 77–104 (1217) (27 груд.);
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1957, № 1 (1218) (1 січ.) – 38, 44, 46–58, 60–103 (1320) (25 груд.);
1958, № 1 (1322) (1 січ.) – 16, 18–60, 62–101 (1412) (28 груд.);
1959, № 1 (1413) (1 січ.) – 42, 44–66, 68–73, 75–81, 83–88, 90–103, 105–117, 119–
129 (1541) (26 груд.);
1960, № 1 (1543) (1 січ.) – 127, 131–136, 138–154 (1698) (29 груд.).
Дод.: 1959 Комсомольська сторінка див. № 2371.
6002. Шлях до комунізму [Текст] : орган Херсон. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Херсон. обл. – Херсон, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1152) (1 січ.) – 74 (1225) (29 лип.) Сталінський прапор.
1956, № 1–101, 104–114, 116–119, 121–139 (1290) (30 груд.);
1957, № 1 (1291) (1 січ.) – 17, 19–31, 33, 35–39, 42–50, 53–95, 97–154 (1444) (29 груд.);

1958, № 1 (1445) (1 січ.) – 56, 58–155 (1537) (31 груд.);
1959, № 1 (1538) (1 січ.) – 121, 123–155 (1692) (31 груд.);
1960, № 2 (1694) (5 січ.) – 64, 66–102, 104–114, 116–156 (1847) (29 груд.).
Дод.: 1956–1960 Літературна сторінка див. № 4004.
6003. Шлях до комунізму [Текст] : орган Шрамків. РК КП України та райради
депутатів трудящих Черкас. обл. – Шрамківка, 1956–1959. – Газ. виходить двічі на
тиждень.
1956, № 1 (2300) (1 січ.), 2, 4–62, 65–104 (2403) (27 груд.);
1957, № 1 (2404) (1 січ.) – 22, 24–30, 32–35, 37–39, 41–64, 67–93, 95–104 (2508)
(29 груд.);
1958, № 1 (2509) (1 січ.) – 104 (2612) (28 груд.);
1959, № 1 (2613) (1 січ.) – 69, 71–80, 82–92 (2704) (12 листоп.).
Прим.: У1959 р. на № 92 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
6004. Шлях до комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Іванів. райкому Комуніст.
партії України і райради депутатів трудящих Одес. обл. – Іванівка, 1957.
1957, № 1 (2 лип.) – 8 (10 серп.).
6005. Шлях до комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Ольгин. райкому КП України
і райради депутатів трудящих Сталін. обл. – Ольгинка, 1958.
1958, № 1–2 (18 трав.).
6006. Шлях до перемоги [Текст] : орган Буданів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Буданів, 1956–1959.
1956, № 1 (1029) (1 січ.) – 104 (1132) (27 груд.);
1957, № 1 (1133) (1 січ.) – 104 (1236) (29 груд.);
1958, № 1 (1237) (1 січ.) – 104 (1340) (28 груд.);
1959, № 1 (1341) (1 січ.) – 24 (1364) (22 берез.).
Дод.: 1957, 1958 Літературна сторінка див. № 4005.
Прим.: На № 24 у 1959 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
6007. Шлях до перемоги [Текст] : орган Добропіл. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Сталін. обл. – Добропілля, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (2855) (1 січ.) – 101 (2955) (20 груд.) Сталінський шлях.
1956, № 1–103 (2957) (27 груд.);
1957, № 1 (2958) (1 січ.) – 103 (3059) (29 груд.);
1958, № 1 (3060) (1 січ.) – 117, 119–126, 128–148 (3151) (28 груд.);
1959, № 1 (3152) (1 січ.) – 66, 68–153 (3303) (29 груд.);
1960, № 1 (3304) (1 січ.) – 152 (3455) (29 груд.).
Дод.: 1958 Літературна сторінка див. № 4006.
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6008. Шлях до перемоги [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Кірова Оратів. р-ну [Вінниц. обл.]. – Велика Ростівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 берез.) – 1959 № 3 (43) (24 лют.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Кірова с. В. Ростівки Оратів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–16 (7 груд.);
1958, № 1 (17) (1 січ.) – 11, 13–19 (40) (12 груд.);
1959, № 1 (41) (1 січ.), 3–13, 15 (55) (29 груд.);
1960, № 1 (56) (28 січ.) – 13 (67) (28 груд.).
6009. Шлях Жовтня [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Кустівці Полон. р-ну Хмельниц. обл. – Кустівці, 1959, 1960.
1959, № 9 (28) (11 верес.) – 10, 12, 15 (34) (20 груд.);
1960, № 1 (34) (4 лют.) – 10 (37) (17 верес.).
6010. Шлях Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Радянська Україна» с. Веселий Кут Таращан. р-ну Київ. обл. – Веселий Кут, 1960.
1960, № 1 (28 трав.) – 8, 10 (18) (12 черв.).
6011. Шлях Жовтня [Текст] : орган первин. парторганізації та дирекції радгоспу
ім. 25 Жовтня Первомайс. р-ну Миколаїв. обл. – Кримка, 1959, 1960. – Виходить двічі
на міс.
1959, № 1 (1) (1 жовт.) – 5 (5) (3 груд.);
1960, № 1 (7) (29 січ.) – 2, 8–14 (17) (20 жовт.).
6012. Шлях Жовтня [Текст] : орган Старовижів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Волин. обл. – Стара Вижівка, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1022) (1 січ.) – 89 (1110) (4 листоп.) Сталінський прапор.
1956, № 1–10, 13–104 (1125) (27 груд.);
1957, № 1 (1126) (1 січ.) – 104 (1229) (29 груд.);
1958, № 1 (1230) (1 січ.) – 29, 31–98, 102, 103 (1332) (28 груд.);
1959, № 1 (1333) (1 січ.), 9–48, 50–129, 131, 132 (1464) (29 груд.);
1960, № 1 (1465) (1 січ.) – 84, 86–153 (1617) (29 груд.).
Дод.: 1956, 1957, 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 3915, № 4007.
6013. Шлях Жовтня [Текст] : орган Шепетів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Шепетівка, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (5067) (1 січ.) – 155 (5221) (30 груд.);
1957, № 1 (5222) (1 січ.) – 118, 120–154 (5375) (29 груд.);
1958, № 1 (5376) (1 січ.) – 153 (5528) (28 груд.);
1959, № 1 (5529) (1 січ.) – 152 (5680) (29 груд.);
1960, № 1 (5681) (1 січ.) – 63, 65–155 (5835) (31 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 4008.
Шлях Ілліча. – Антополь див. № 6089.
6014. Шлях Ілліча [Текст] : орган Батурин. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Батурин, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1227) (1 січ.) – 95 (1321) (25 листоп.) Сталінський шлях.
1956, № 1–104 (1330) (27 груд.);
1957, № 1 (1331) (1 січ.) – 104 (1434) (25 груд.);
1958, № 1 (1435) (1 січ.) – 104 (1537) (28 груд.);
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1959, № 1 (1538) (1 січ.) – 128, 130–38 (1675) (29 груд.);
1960, № 2 (1677) (5 січ.) – 46, 48–143, 145 (1811) (8 груд.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 4009.
Прим.: На № 145 у 1960 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
6015. Шлях Ілліча [Текст] : орган Березан. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Березань, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (1168) (1 січ.) – 18, 20–83, 85–104 (1271) (27 груд.);
1957, № 1 (1271) (1 січ.) – 7, 9–39, 42, 44–52, 54–58, 60–92, 94–105 (1376) (29 груд.);
1958, № 1 (1377) (1 січ.) – 32, 34–119 (1493) (28 груд.);
1959, № 1 (1494) (1 січ.) – 152 (1635) (29 груд.);
1960, № 1 (1616) (1 січ.) – 49, 51–127, 129–154 (29 груд) (у вал. нумерації є помилки).

Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4010.
6016. Шлях Ілліча [Текст] : орган Брацлав. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Брацлав, 1956–1960.
1956, № 1 (2900) (1 січ.) – 48, 50–104 (3003) (27 груд.);
1957, № 1 (3004) (1 січ.) – 105 (3109) (29 груд.);
1958, № 1 (3110) (1 січ.) – 153 (3262) (31 груд.);
1959, № 1 (3263) (4 січ.) – 58, 60–151 (3413) (29 груд.);
1960, № 1 (3414) (1 січ.) – 153 (3566) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 4011.
6017. Шлях Ілліча [Текст] : орган Заболотів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Станіслав. обл. – Заболотів, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
Назва: 1956 № 1 (1107) (1 січ.) – 58 (1164) (19 лип.) Під прапором Сталіна. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1959 № 141 (1572) (28 листоп.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–64, 66–104 (1210) (27 груд.);
1957, № 1 (1211) (1 січ.) – 104 (1314) (29 груд.);
1958, № 1 (1315) (1 січ.) – 117 (1431) (28 груд.);
1959, № 1 (1432) (1 січ.) – 153 (1584) (26 груд.);
1960, № 1 (1586) (1 січ.) – 154 (1739) (29 груд.).
6018. Шлях Ілліча [Текст] : орган Кіровоград. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Кіровоград, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1326) (1 січ.) – 61 (1386) (29 лип.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–50, 52–104 (1429) (27 груд.);
1957, № 1 (1430) (1 січ.) – 106 (1535) (29 груд.);
1958, № 1 (1536) (1 січ.) – 37, 39–50, 52–89, 91–153 (1687) (28 груд.);
1959, № 1 (1688) (1 січ.) – 66, 68, 69, 71–98, 100–127, 129–153 (1839) (29 груд.);
1960, № 1 (1840) (1 січ.) – 108, 110–154 (1993) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1960 Комсомольська сторінка див. № 2372; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 4012.
6019. Шлях Ілліча [Текст] : орган Корец. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Ровен. обл. – Корець, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1151) (1 січ.) – 73 (1223) (9 верес.) Сталінець.
1956, № 1–104 (1254) (27 груд.);
1957, № 1 (1256) (1 січ.) – 104 (1355) (29 груд.);
1958, № 1 (1356) (1 січ.) – 84, 86–119, 122–154 (1549) (28 груд.);
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1959, № 1 (1550) (1 січ.) – 66, 70–152 (1701) (29 груд.);
1960, № 1 (1702) (1 січ.) – 20, 64, 78–130 (1831) (1 листоп.).
Дод.: 1959, 1960 Комсомольська сторінка див. № 2373; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 4013.
6020. Шлях Ілліча [Текст] : орган Олев. райкому КП України та райради депутатів
трудящих Житомир. обл. – Олевськ, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 4 (1212) (12 січ.) – 1957 № 18 (1328) (3 берез.) Сталінський шлях. –

Періодичн.: 1956 № 4 – 1957 № 104 (1414) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 4–48, 51–104 (1312) (30 груд.);
1957, № 1 (1313) (1 січ.) – 26, 28–104;
1958, № 1 (1415) (1 січ.) – 154 (1568) (28 груд.);
1959, № 1 (1569) (1 січ.) – 153 (1721) (29 груд.);
1960, № 1 (1722) (1 січ.) – 153 (1870) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4014.
6021. Шлях Ілліча [Текст] : орган парт. і профспілк. орг. радгоспу ім. Сталіна,
Сквир. р-ну Київ. обл. – Тхорівка, 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 10 (17) (29 трав.) – 24 (31) (31 груд.);
1960, № 1 (32) (16 січ.) – 24 (55) (29 груд.).
6022. Шлях Ілліча [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Більшовик» та
сільради с. Мокра Калигірка Катериноп. р-ну Черкас. обл. – Мокра Калигірка, 1960.
1960, № 9 (23) (31 трав.) – 11, 15–21 (35) (17 груд.).
6023. Шлях Ілліча [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «40-річчя
Жовтня» с. Чернявки Плисків. р-ну Вінниц. обл. – Чернявка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 квіт.) – 21 (7 листоп.) орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Молотова с. Чернявки Плисків. р-ну.
1957, № 1–17, 19–24 (25 груд.);
1958, № 1 (25) (6 лют.) – 5, 7–15 (39) (26 груд.);
1959, № 1 (40) (20 берез.), 3–9 (47) (11 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (48) (12 січ.) – 2, 7 (56) (2 черв.).
6024. Шлях Ілліча [Текст] : орган партбюро, шахткому профспілки і упр. шахти
№ 20. – Шахтарськ, 1957–1960. – Газ. виходить щотижня.
Підзаг.: 1957 № 1 (31 січ.) – 1959 № 15 (114) (9 квіт.) орган партбюро, шахткому
профспілки і шахтоупр. № 20-20 біс; № 16 (115) (16 квіт.) – 22 (121) (28 трав.) орган
бюро парторганізації, шахткому профспілки і шахтоупр. № 20-20 біс тресту
«Шахтарськантрацит».
1957, № 1–44, 46–48 (31 груд.);
1958, № 1 (49) (9 січ.) – 48, 50, 51 (99) (25 груд.);
1959, № 1 (100) (1 січ.) – 53 (152) (31 груд.);
1960, № 1 (153) (8 січ.) – 14, 16–36 (188) (30 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4015.
6025. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім. Леніна с.
Народичі. – Народичі, 1958, 1959.
1958, № 6 (13) (1 трав.), 12–14 (21) (15 верес.);
1959, № 1 (25) (23 січ.), 3 (27) (4 квіт.).
6026. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна
Житні Гори Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Житні Гори, 1959, 1960.
1959, № 1 (7 січ.) – 7, 9–31 (30 груд.);
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1960, № 1 (32) (9 січ.) – 9, 11–32 (61) (31 груд.).
6027. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Шевченка с. Потоки Катериноп. р-ну. – Потоки, 1958, 1960.
1958, № 6 (16) (25 берез.);
1960, № 10 (59) (11 черв.) – 11, 14–16 (65) (4 груд.).
6028. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації, правління артілі ім. Кірова,
сільради с. Володіївці Копайгород. р-ну Вінниц. обл. – Володіївці, 1958, 1959.
1958, № 1 (25 берез.) – 16, 18 (21 груд.);
1959, № 1 (17) (20 лют.) – 12 (28) (28 серп.) (у вал. нумерації є помилки).
6029. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Калініна
та сільради депутатів трудящих с. Глуховець Комсомол. р-ну Вінниц. обл. – Глухівці,
1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (7 берез.) – 5 (22 лип.) орган парторганізації., правління колгоспу ім.
Шевченка та сільради депутатів трудящих с. Глуховець, Комсомол. р-ну Вінниц. обл.

1959, № 1–7 (11 листоп.);
1960, № 1 (8) (6 січ.) – 6 (13) (22 листоп.).
6030. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім. Сталіна
та Уховиц. сільради [Ковел. р-ну.]. – Уховецьк, 1957–1960.
1957, № 1 (7 квіт.) – 5 (3 листоп.);
1958, № 5 (10) (26 верес.), 6 (5 січ.) – 8 (30 квіт.) (у вал. нумерації і датах є значні
помилки);
1959, № 2 (14) (1 квіт.), 5 (17) (5 листоп.);
1960, № 1 (19) (1 січ.), 2, 4, 5 (23) (28 лип.).
6031. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу «Шлях
Ілліча» та сільради с. Устя Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Устя, 1957–1960.
1957, № 3 (29 берез.) 5, 7–16, 18, 19 (7 листоп.);
1958, № 1 (19) (29 січ.) 14, 16–19 (37) (17 груд.);
1959, № 1 (38) (14 січ.) – 12, 14–16 (53) (29 груд.);
1960, № 1 (54) (13 січ.), 2, 4–11, 13–17 (70) (28 листоп.).
6032. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації, сільради і правління артілі ім.
Кірова с. Мар’янівки Бар. р-ну Вінниц. обл. – Мар’янівка, 1959, 1960.
1959, № 13 (29) (16 жовт.) – 18 (34) (19 груд.);
1960 , № 1 (35) (27 січ.) – 3, 5–22 (56) (17 листоп.).
6033. Шлях Ілліча [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Шлях до
комунізму» с. Малинівка Малин. р-ну Житомир. обл. – Малинівка, 1958–1960.
1958, № 1 (27 черв.) – 7 (31 груд.);
1959, № 1 (8) (28 січ.) – 15, 16 (22-23) (25 груд.);
1960, № 1 (24) (28 січ.) – 9, 11–14 (37) (30 груд.).
6034. Шлях Ілліча [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім. Ілліча
Бердян. р-ну Запоріз. обл. – Бердянськ, 1959, 1960.
1959, № 5 (19 верес.) – 8 (23 листоп.);
1960, № 1–2 (10–11) (5 лют.) – 18 (27) (19 груд.).
Шлях Ілліча. – Попівка див. № 6089.
6035. Шлях колгоспника [Текст] : орган Богуслав. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Київ. обл. – Богуслав, 1956–1960. – Виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (3769) (1 січ.), 3–6, 8–10, 12–125 (3893) (30 груд.);
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1957, № 1 (3894) (1 січ.) – 154 (4045) (29 груд.);
1958, № 1 (4046) (1 січ.) – 154 (4197) (28 груд.);
1959, № 1 (4198) (1 січ.) – 38, 40–44, 46–49, 51–63, 65–71, 73–127, 129–147, 149–
152 (4349) (29 груд.);
1960, № 1 (4350) (1 січ.) – 29, 31–54, 56–125, 127–154 (4503) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 4016.
6036. Шлях колгоспника [Текст] : орган Монастирищен. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Монастирище, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (3375) (1 січ.) – 1957 № 105 (3583) (29 груд.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–55, 57–85, 89–104 (3478) (27 груд.);
1957, № 1 (3479) (1 січ.)–34, 36–105;
1958, № 1 (3584) (1 січ.) – 152 (3735) (28 груд.);
1959, № 1 (3736) (1 січ.) – 46, 51–65, 67–111, 114–145, 147–152 (3887) (29 груд.);
1960, № 1 (3888) (1 січ.) – 95, 97–154 (4041) (27 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4017; 1958 Шлях колгоспника : спец.
вип. див. № 6041.
6037. Шлях колгоспника [Текст] : орган Новгород-Сівер. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Новгород-Сіверський, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2877) (1 січ.) – 156 (3029) (30 груд.);
1957, № 1 (3030) (1 січ.) – 154 (3183) (29 груд.);
1958, № 1 (3184) (1 січ.) – 154 (3337) (28 груд.);
1959, № 1 (3338) (1 січ.) – 137, 139–154 (3491) (29 груд.);
1960, № 1 (3492) (1 січ.) – 154 (3645) (29 груд.).
Дод.: 1956–1959 Літературна сторінка див. № 4018.
6038. Шлях колгоспника [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Шлях до
комунізму» Дмухайлів. сільради депутатів трудящих [Котов. р-ну]. – Дмухайлівка,
1957–1960.
1957, № 13 (28 черв.), 15, 16, 18, 20–30 (31 груд.);
1958, № 1 (31) (10 січ.) – 15, 17–27, 29–31 (61) (18 груд.) (у поточ. та вал. нумерації
є помилки);
1959, № 1 (63) (14 січ.) – 17 (78) (22 листоп.) (у поточ. та вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (79) (28 січ.) – 20 (98) (16 груд.).
6039. Шлях колгоспника [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу
«Більшовик» Лобойків. сільради [Петриків. р-ну]. – Лобойківка, 1958–1960.
1958, № 2 (8 трав.) – 8 (11 верес.);
1959, № 1 (8 січ.) – 6 (14) (18 верес.) (вал. номер на № 1 відсутній);
1960, № 1 (15) (24 груд.).
6040. Шлях колгоспника [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Перемога» Пустомитів. р-ну. – Никонковичі, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 11 (12) (23 черв.) орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Кагановича.
1957, № 11;
1958, № 4 (29) (22 лют.) – 14, 17–20 (45) (27 груд.);
1959, № 20 (45) (20 січ.), 23 (48) (1 берез.) (у вал. нумерації є помилки).
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6041. Шлях колгоспника [Текст] : спец. вип. : орган Монастирищен. райкому КП
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Монастирище, 1958.
1958, [б. N.] (20 груд.).
6042. Шлях колективіста [Текст] : орган Шполян. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Черкас. обл. – Шпола, 1956–1960. – Газ.
виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (1336) (1 січ.) – 31, 33, 35–99, 101–143 (1478) (30 груд.);
1957, № 1 (1479) (1 січ.) – 3, 5–9, 11–31, 33–75, 85–89, 91–153 (1631) (29 груд.);
1958, № 1 (1632) (1 січ.) – 153 (1814) (28 груд.);
1959, № 1 (1815) (1 січ.) – 36, 38–68, 71–153 (1967) (28 груд.);
1960, № 1 (1968) (1 січ.), 3, 4, 6–8, 10–18, 20, 21, 23, 24, 27–31, 35–40, 42–67, 69–
129, 131, 132, 134–154 (2121) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 4019.
6043. Шлях комуни [Текст] : орган Гайворон. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Гайворон, 1956–1960.
1956, № 1 (3764) (1 січ.) – 3, 5–156 (3919) (30 груд.);
1957, № 1 (3920) (1 січ.) – 153 (4073) (29 груд.);
1958, № 1 (4073) (1 січ.) – 153 (4225) (28 груд.);
1959, № 1 (4226) (1 січ.) – 153 (4378) (29 груд.);
1960, № 1 (4379) (1 січ.) – 29, 31–155 (4533) (31 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 4020.
6044. Шлях комунізму [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Леніна, с. Старі Безрадичі Обухів. р-ну Київ. обл. – Старі Безрадичі, 1960.
1960, № 1 (29 лют.) – 5, 7–15 (21 груд.).
6045. Шлях Леніна [Текст] : багатотираж. газ. колгоспу «Шлях Леніна» Казанків.
р-ну. – Скобелеве, 1958, 1959.
Підзаг.: 1958 № 1 (7 серп.) – 5 (7 листоп.) багатотираж. газ. колгоспу «Шлях
Леніна» Володимирів. р-ну Миколаїв. обл.
1958, № 1–5;
1959, № 2 (31) (11 лип.).
Прим.: У січні 1959 р. Володимирівський район ліквідовано.
6046. Шлях Леніна [Текст] : орган Оваднів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Волин. обл. – Овадне, 1956–1958.
1956, № 1 (1146) (1 січ.) – 9, 11–83, 85–104 (1249) (27 груд.);
1957, № 1 (1250) (1 січ.) – 104 (1353) (25 груд.);
1958, № 1 (1354) (1 січ.) – 75 (1432) (28 верес.).
Прим.: На № 75 у 1958 р. видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
6047. Шлях Леніна [Текст] : орган парткому, правління колгоспу ім. Леніна та
сільради с. Новосілки Любомл. р-ну Волин. обл. – Новосілки, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 13 (13) (24 серп.) – 1959 № 13 (45) (3 верес.) орган первин.
парторганізації, правління колгоспу ім. Леніна та сільради с. Новосілки Луків. р-ну
Волин. обл.
1957, № 13, 14, 16, 17, 20 (20) (18 груд.);
1958, № 5 (24) (24 трав.) – 10, 13, 14 (33) (13 груд.);
1959, № 3 (36) (19 лют.) – 7, 13;
1960, № 1 (47) (1 січ.), 3, 5–13 (59) (30 серп.).
766

Прим.: У вересні 1959 р. Луківський район ліквідовано.
6048. Шлях Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна, с. Мизово Старовижів. р-ну. – Мизове, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (25 груд.);
1959, № 10 (11) (30 листоп.);
1960, № 1 (12) (8 берез.), 2 (13) (26 берез.).
6049. Шлях Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Шевченка Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – В’юнище, 1959,1960.
1959, № 25 (27) (6 листоп.) – 30 (32) (25 груд.);
1960, № 31 (33) (19 січ.), 2 (34) (27 січ.) – 25 (57) (29 груд.) (у нумерації є помилки).
6050. Шлях Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Кузьминець Бар. р-ну Вінниц. обл. – Кузьминці, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (31 берез.) – 1959 № 2 (25) (21 січ.) орган парторганізації та
правління колгоспу ім. Дзержинського с. Кузьминець Бар. р-ну Вінниц. обл.; 1959
3 (26) (6 лют.) – 25 (47) (7 листоп.) орган парторганізації та правління колгоспу
«Росія» с. Кузьминець Бар. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–23 (17 груд.);
1959, № 2–9, 11–21, 24–27(49) (31 груд.);
1960, № 1 (51)(14 січ.) – 16 (66) (9 груд.).
6051. Шлях Леніна [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
«Шлях Леніна» с. Баламутівка Ружичнян. р-ну Хмельниц. обл. – Баламутівка, 1959,
1960.
1959, № 1 (3 берез.) – 4, 7–15, 17–20 (30 груд.);
1960, № 1 (21) (9 січ.) – 14 (34) (15 листоп.).
Шлях перемоги. – Загайпіль див. № 6055.
6052. Шлях перемоги [Текст] : орган Березнян. РК Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Березна, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
1956, № 1 (1133) (1 січ.) – 15, 17–82, 84–104 (1236) (27 груд.);
1957, № 1 (1237) (1 січ.) – 104 (1341) (29 груд.); 1958, № 1 (1342)
(1 січ.) – 120 (1461) (28 груд.); 1959, № 1 (1462) (1 січ.) – 154
(1614) (29 груд.); 1960, № 1 (1616) (1 січ.) – 49, 51–144 (1749) (8
груд.).
Дод.: 1957–1960 Сопілка див. № 5178; 1957 Шлях перемоги : щоміс. бюл. див.
6056.
Прим.: У 1960 р. на № 144 видання припинено в зв’язку з ліквідацією району.
6053. Шлях перемоги [Текст] : орган парт., профспілк. і комсомол. орг.
племвівцезаводу «Червоний чабан» Каланчац. р-ну Херсон. обл. – [Червоний Чабан],
1958, 1960.
1958, № 5 (11 лип.), 7, 11 (30 груд.);
1960, № 1 (22) (28 січ.) – 8 (29) (10 груд.).
6054. Шлях перемоги [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та дирекції радгоспу
«Перемога» с. Сокільники Пустомитів. р-ну Львів. обл. – Сокільники, 1959, 1960.
1959, № 1 (29 лип.), 2 (26 груд.);
1960, № 1 (25 лют.) – 3 (30 квіт.) (вал. нумерація відсутня).
6055. Шлях перемоги [Текст] : орган первин. парторганізації і правління колгоспу
«Зоря комунізму» Гвоздец. р-ну Станіслав. обл. – Підгайчики; Загайпіль, 1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 5 (8 черв.) – 1959 № 12 (44) (7 листоп.) орган первин. парторганізації

правління колгоспу «Перемога» Гвоздец. р-ну Станіслав. обл. – Місце вид.: 1957 №
5 – 1959 № 12 Загайпіль.
1957, № 5, 11, 13, 14 (25 груд.);
1958, № 1 (15) (31 січ.) – 5, 7–18 (32) (15 груд.);
1959, № 1 (33) (1 січ.) – 7, 11, 12; 1960, № 1 (45)
(16 квіт.).
6056. Шлях перемоги [Текст] : щоміс. бюл., вид. Березнян. райкому КП України
та райвиконкому Березнян. р-ну: змагання доярок. – Березна, 1957.
1957, № 1 (13) (12 січ.), 5 (17) (14 трав.).
6057. Шлях соціалізму [Текст] : [листівка] : орган Бердичів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Бердичів, 1956.
1956, [б. N.] (29 лют.).
6058. Шлях соціалізму [Текст] : орган Бердичів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Житомир. обл. – Бердичів, 1956–1959. –
Виходить тричі на тиждень.
Періодичн.: 1956 № 1 (1000) (1 січ.) – 1959 № 42 (1352) (28 трав.) газ. виходить
двічі на тиждень.
1956, № 1–13, 15–47, 49–78, 80–95, 97–104 (1103) (27 груд.);
1957, № 1 (1104) (1 січ.) – 52, 54–104 (1207) (29 груд.); 1958,
№ 1 (1208) (1 січ.) – 103 (1310) (28 груд.); 1959, № 1 (1311) (1
січ.) – 77, 79–113 (1423) (13 листоп.).
Дод.: 1956 Шлях соціалізму : [листівка] див. № 6057; 1959 Літературна сторінка
див. № 4021.
Прим.: З 14 листопада 1959 р. влилася як частина у газету «Радянський шлях» див.
№ 5053.
6059. Шлях соціалізму [Текст] : орган Ямпіл. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Ямпіль, 1956–1960.
1956, № 1 (2441) (1 січ.) – 104 (2544) (27 груд.);
1957, № 1 (2545) (1 січ.) – 28, 30–104 (2648) (29 груд.);
1958, № 1 (2649) (1 січ.) – 112, 114–156 (2805) (31 груд.);
1959, № 1 (2806) (1 січ.) – 95, 97–156 (2961) (29 груд.);
1960, № 1 (2962) (1 січ.) – 156 (3117) (29 груд.).
Дод.: 1957–1959 Літературна сторінка див. № 4022; 1958 Молодіжна сторінка див.
№ 4300.
6060. Шлях шахтаря [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та адмін. Дзержин.
шахтоупр. тресту «Фрунзевугілля». – Ровеньки, 1956–1959.
1956, № 1 (3 серп.) – 32, 34–38 (27 груд.);
1957, № 1 (39) (1 січ.) – 92 (128) (5 груд.);
1958, № 2 (134) (4 січ.) – 19, 21–32, 36–67, 69–88, 90–92 (224) (25 груд.);
1959, № 1 (225) (1 січ.) – 4, 6–9, 11, 12, 14–28, 30–71 (295) (25 груд.). Дод.:
1959 Шлях шахтаря : спец. вип. див. № 6061.
6061. Шлях шахтаря [Текст] : спец. вип. : орган парт., профспілк. орг. та адмін.
Дзержин. шахтоупр. тресту «Фрунзевугілля». – Ровеньки, 1959.
1959, № 10 (234) (18 лют.), 12 (236) (20 лют.).
6062. Шляхом до комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
XIX з’їзду КПРС с. Колісця Мануїл. р-ну. – Колісець, 1957–1959.
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Підзаг.: 1957 № 1 (1 трав.) – 1959 № 1 (22) (1 січ.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. XIX з’їзду КПРС с. Колісця Теофіопол. р-ну.
1957, № 1–11 (25 груд.);
1958, № 1 (12) (3 січ.) – 10 (21) (7 листоп.);
1959, № 1–3 (24) (5 трав.).
Прим.: У лютому 1959 р. Теофіопольський район перейменовано на Мануїльський.
6063. Шляхом до комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«40-річчя Жовтня» с. Бортники Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – Бортники, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (21 берез.) – 17 (3 груд.) орган парторганізації та правління
колгоспу ім. Хрущова Брацлав. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–18 (17 груд.);
1958, № 1 (19) (5 берез.) – 2, 4–6, 8–10 (28) (13 груд.);
1959, № 1 (28) (6 лют.) – 3, 5, 7–19 (46) (26 груд.);
1960, № 1 (47) (7 січ.) – 17, 19–21, 23 (69) (16 груд.).
6064. Шляхом Жовтня [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Комінтерн» Златоустів. сільради Софіїв. р-ну. – Златоустівка, 1957 – 1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (6 лют.) – 1959 № 9 (6 листоп.) орган парторганізації і правління
колгоспу «Комінтерн» Златоустів. сільради Криворіз. р-ну.
1957, № 1–9, 11–20 (30 груд.);
1958, № 1 (23 січ.) – 4, 6, 7, 11–17 (12 верес.);
1959, № 8 (20 серп.) – 10 (17 груд.);
1960, № 1 (25 лют.), 5, 7 (59) (5 груд.).
Прим.: Значні помилки у поточній нумерації, частково відсутня валова. У
листопаді 1959 р. Криворізький район ліквідовано.
6065. Шляхом Жовтня [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. 1
Травня с. Саварки Богуслав. р-ну Київ. обл. – Саварка, 1959, 1960.
1959, № 1 (13 січ.) – 3, 5–10, 13, 14, 16, 19, 20 (17 груд.);
1960, № 1 (21) (5 січ.), 2, 5–7, 9–15, 17–24 (44) (21 груд.).
6066. Шляхом Ілліча [Текст] : орган Заложців. райкому Комуніст. партії України
та район. Ради депутатів трудящих Терноп. обл. – Заложці, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (963) (1 січ.) – 74 (1039) (13 верес.) Сталінський заклик.
1956, № 1–87, 93, 97–104 (1969) (27 груд.);
1957, № 1 (1070) (1 січ.) – 82, 84–104 (1173) (25 груд.);
1958, № 1 (1174) (1 січ.) – 80, 82–117 (1290) (28 груд.);
1959, № 1 (1289) (1 січ.) – 152 (1442) (29 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (1443) (1 січ.) – 135, 137–153 (1595) (29 груд.).
Дод.: 1959, 1960 Літературна сторінка див. № 4023.
6067. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. ком. і правління колгоспу ім. Леніна с.
Носівці Гайсин. р-ну. – Носівці, 1960.
1960, № 1 (1) (11 лип.) – 4 (4) (17 груд.).
6068. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт., комсомол. та профспілк. орг. радгоспу
ім. КПРС Гельмязів. р-ну Черкас. обл. – [Рецюківщина], 1957–960.
Підзаг.: 1957 № 5 (23 лип.) – 1958 № 13 (23) (12 лип.) орган парт., комсомол. та
профспілк. орг. радгоспу «Рецюківщина» Гельмязів. р-ну Черкас. обл.
1957, № 5, 6 (12 серп.);
1958, № 6 (16) (17 берез.) – 7, 9–24 (34) (30 груд.);
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1959, № 1 (35) (31 січ.) – 5 (38) (7 листоп.);
1960, № 1 (39) (1 січ.) – 13 (50) (31 груд.).
6069. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. Ілліча
Мар’янівки Уланів. р-ну Вінниц. обл. – Мар’янівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 груд.); 1960, № 1 (2) (8 січ.) – 6, 8–21, 23 (24) (23
груд.).
6070. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. XXI з’їзду
КПРС Чернівец. р-ну Вінниц. обл. – Вила-Ярузькі, 1959, 1960.
1959, № 1 (18 лют.) – 19 (23 груд.);
1960, № 1 (20) (22 січ.) – 9, 11–23 (43) (23 груд.).
6071. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Калініна
Дмитрашківки Піщан. р-ну Вінниц. обл. – Дмитрашківка, 1957–1960.
Назва: 1957 № 1 (16 лип.) Шляхом Ільїча.
1957, № 1–7 (6 груд.);
1958, № 1 (6) (26 лют.) – 12 (16) (15 груд.) (у поточ. і вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (28) (1 січ.) – 9, 13–18 (45) (17 груд.) (у поточ. і вал. нумерації є
помилки); 1960, № 1 (46) (1 січ.) – 14 (59) (12 жовт.).
6072. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Карла
Маркса с. Залужжя Теплиц. р-ну Вінниц. обл. – Залужжя, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (6 лип.) – 10 (21 груд.);
1959, № 1 (11) (21 січ.), 4–20 (31) (21 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (32) (6 січ.), 3–9, 11, 12, 14–18 (49) (21 груд.).
6073. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Леніна
Шпиків. р-ну Вінниц. обл. – Печера, 1958–1960.
1958, № 1 (6 берез.) – 19 (31 груд.);
1959, № 1 (20) (17 січ.) – 3, 5–24 (43) (30 груд.);
1960, № 1 (44) (11 січ.) – 23 (66) (31 груд.).
6074. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім.
Петровського с. Бондурів Гайсин. р-ну. – Бондурі, 1959, 1960.
1959, № 1 (28 серп.) – 6 (28 груд.);
1960, № 1 (8) (16 січ.) – 15 (22) (21 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
6075. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг., правління артілі ім. Ілліча та
сільради депутатів трудящих с. Гереженівки Уман. р-ну Черкас. обл. – Гереженівка,
1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 2 (15 лип.) – 7 (3 груд.);
1960, № 1 (9) (5 січ.) – 6, 8–15 (23) (31 груд.).
6076. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «2 п’ятирічка»
та Салтиково-Дівиц. сільради Куликів. р-ну Чернігів. обл. – Салтикова Дівиця, 1959,
1960.
1959, № 1 (22 квіт.) – 6, 8 (9 серп.);
1960, № 10 (18) (12 серп.) – 14 (22) (29 листоп.).
6077. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Жовтневої
революції с. Холодівки Тульчин. р-ну Вінниц. обл. – Холодівка, 1958–1960.
1958, № 1 (30 черв.), 4–7 (22 груд.);
1959, № 1 (8) (22 січ.) – 7 (15) (17 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (16) (21 січ.) – 2 (17) (29 лют.).
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6078. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Ілліча
Софіїв. р-ну. – Водяне, 1958, 1959.
1958, № 9 (25) (13 черв.) – 12 (27) (22 лип.);
1959, № 4 (32) (11 верес.) – 6 (34) (16 жовт.).
6079. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг, правління колгоспу ім. Леніна та
сільради с. Чернятка Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Чернятка, 1958–1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (27 черв.) – 1959 № 8 (13 жовт.) орган парт. орг., правління
колгоспу ім. Леніна та сільради с. Чернятка Джулин. р-ну Вінниц. обл.
1958, № 1–6 (20 груд.);
1959, № 1 (16 січ.) – 6, 8, 9, 11, 12 (3 груд.);
1960, № 1 (14) (5 січ.) – 3, 5–24 (38) (20 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Джулинський район ліквідовано.
6080. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «1 Травня»
Новофастова Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Новофастів, 1957–1960.
1957, № 1 (14 жовт.) – 4 (20 груд.); 1958, № 1 (5) (10 лют.) – 19 (23) (24
груд.);
1959, № 6 (29) (6 трав.) – 16, 18, 20–24 (28) (18 берез.) (у нумерації та датах є
помилки);
1960, № 1 (42) (7 січ.) – 12, 14 (55) (17 груд.).
6081. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг., робіткому та дирекції радгоспу ім.
Леніна Ромен. р-ну Сум. обл. – [Перехрестівка], 1957–1960.
1957, № 1 (13 лип.) – 12, 14, 16–23 (15 груд.);
1958, № 1 (23) (1 січ.) – 2, 5–8, 10–13, 15, 16, 18–30, 32–34, 36, 38, 40–49 (68) (20
груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (69) (1 січ.) – 14, 16–23, 27, 28, 30–46 (115) (31 груд.) (у вал. нумерації є
помилки);
1960, № 1 (116) (9 січ.), 3–10, 12–43 (158) (31 груд.).
6082. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Зоря
комунізму» Семенів. сільради [Криничан. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Семенівка, 1957–
1960.
Назва: 1957 № 1 (23 лют.) – 1958 № 11 (28) (9 трав.) Червоний промінь.
1957, № 1–6, 8–17 (13 груд.);
1958, № 1 (18) (3 січ.) – 11, 13–31 (48) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 2 (50) (26 січ.), 4, 5, 7–9, 11–24, 26–31 (79) (16 груд.);
1960, № 1 (80) (1 січ.) – 30, 33–34 (113) (24 груд.).
6083. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Ілліча
В.-Кісниці Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Велика Кісниця, 1957–1960.
1957, № 3 (24 верес.) – 4 (26 груд.); 1958, № 1 (5) (15 берез.) – 8 (12)
(26 груд.);
1959, № 1 (13) (10 лют.) – 11, 13, 14 (26) (25 груд.);
1960, № 1 (27) (9 січ.) – 15 (41) (31 груд.).
6084. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Карла
Маркса с. Антонівки Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Антонівка, 1959, 1960.
1959, № 1 (18 берез.) – 8 (23 груд.);
1960, № 1 (9) (23 лют.) – 7 (15) (27 груд.).
6085. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна,
Великобагачан. р-ну Полтав. обл. – [Велика Багачка], 1957–1959.
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Назва: 1957 № 1 (1 квіт.) – 1958 № 2 (26) (13 січ.) За високий урожай.
1957, № 1–24 (25 груд.);
1958, № 1 (25) (1 січ.) – 2, 4–6, 8–28 (52) (25 груд.);
1959, № 1 (52) (18 лют.) – 19, 21–26 (77) (23 листоп.) (у нумерації є помилки).
6086. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім. Леніна,
Червон. р-ну Сум. обл. – Червоне, 1957–1960.
1957, № 1 (19 лип.) – 6, 8–10 (25 груд.);
1958, № 2 (12) (4 лют.) – 11 (21) (24 лип.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (22) (1 січ.) – 2, 5–8, 11–13 (34) (26 груд.);
1960, № 1 (35) (1 січ.) – 16 (50) (26 жовт.).
6087. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Росія»
Дунаєвец. р-ну Хмельниц. обл. – [Мицівці], 1960.
1960, № 3 (48) (6 берез.) – 14 (59) (7 листоп.).
6088. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління артілі «Комунар»
с. Потіївки Білоцерків. р-ну Київ. обл. – Потіївка, 1956–1960.
Підзаг.: 1956 № 1 (1 груд.), 2 (14 груд.) орган парторганізації, правління артілі ім.
Молотова, сільради с. Потіївки Білоцерків. р-ну Київ. обл.
1956, № 1, 2;
1957, № 3 (4 груд.) – 11 (16 листоп.);
1958, № 2 (12) (1 трав.), 4–12 (22) (5 груд.);
1959, № 1 (23) (1 січ.) – 5, 7–14 (36) (6 листоп.);
1960, № 1 (36) (30 січ.) – 21, 28 (58) (9 груд.).
6089. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління артілі
«Ленінським шляхом» с. Антополя Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Антополь, 1958–1960.
Назва: 1958 № 3 (11 квіт.) – 1960 № 6 (29) (1 трав.) Шлях Ілліча. – Підзаг.: 1958
3 (11 квіт.) – 1959 № 1 (14) (13 січ.) орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Попівки Калинів. р-ну Вінниц. обл.; 1959 № 2 (16) (20 лют.) – 4 (17) (28 квіт.)
орган парторганізації і правління колгоспу «Ленінський шлях» с. Попівки й Антополя
Калинів. р-ну Вінниц. обл.; 1959 № 5 (18) (31 трав.) – 6 (19) (22 черв.) орган
парторганізації і правління колгоспу ім. Леніна с. Попівки Калинів. р-ну Вінниц. обл.;
1959 № 7 (20) – 1960 6 (29) (1 трав.) орган парторганізації і правління колгоспу
«Ленінським шляхом» Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Місце вид.: 1958 № 3 – 1959 № 6
Попівка.
1958, № 3, 5–13 (13 груд.);
1959, № 1–10 (23) (12 груд.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 2 (25) (21 січ.) – 6 (29) (1 трав.), 6 (32) (24 трав.) – 9 (69) (19 груд.) (у
поточ. і вал. нумерації є помилки).
6090. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ілліча Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. – Гуляйполе, 1957–1960.
1957, № 1 (28 серп.) – 10 (20 груд.);
1958, № 1 (11) (1 січ.) – 6, 8–28 (38) (11 груд.);
1959, № 1 (40) (7 січ.) – 26, 29 (68) (19 груд.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 1 (69) (1 січ.) – 31 (99) (16 груд.).
6091. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Ілліча, Івано-Франків. р-ну Львів. обл. – Дубровиця, 1957–1960.
1957, № 1 (2 квіт.) – 4, 7–9, 11–14, 16, 17 (31 груд.);
1958, № 1 (24 січ.) – 9 (25) (24 груд.) (з № 1 по № 6 відсутня вал. нумерація);
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1959, № 1 (26) (19 лют.) – 3 (28) (25 серп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (30) (15 трав.) – 2 (31) (7 черв.).
6092. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Сталіна Нижанковиц. р-ну. – Нижанковичі, 1958, 1959.
1958, № 1 (15 черв.) – 4, 7 (27 груд.);
1959, № 1 (23 берез.) (вал. нумерація відсутня).
Прим.: Нижанковицький район входив до складу Дрогобицької області. 21 травня
1959 р. її було включено до складу Львівської області.
6093. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Шлях
Ілліча», Підкамін. р-ну Львів. обл. – Підкамінь, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 2 (19 лют.) – 9 (7 листоп.) орган парторганізації і правління
колгоспу ім. Ворошилова, Підкамін. р-ну Львів. обл.
1957, № 2–9;
1958, № 2 (11) (30 січ.) – 6 (15) (9 жовт.);
1959, № 1 (17) (1 січ.) – 2 (18) (1 трав.).
Прим.: У травні 1959 р. Підкамінський район ліквідовано.
6094. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації і правління Яготин. артілі ім.
Ілліча Яготин. р-ну. – Яготин, 1959, 1960.
1959, № 1 (1 берез.), 3, 5–15 (5 груд.);
1960, № 1 (16) (1 січ.) – 5 (20) (18 берез.).
6095. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації колгоспу ім. Калініна та
сільради депутатів трудящих с. Марківець Комсомол. р-ну. – Марківці, 1959.
1959, № 1 (4 квіт.) – 3 (13 лип.).
6096. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Петровського Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл. – Дениси, 1959, 1960.
1959, № 14 (16) (5 листоп.) – 16 (18) (24 груд.);
1960, № 1 (38) (16 січ.) – 19 (37) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
6097. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації та правління Капустин.
колгоспу «Дружба» Яготин. р-ну. – Капустинці, 1959, 1960.
1959, № 15 (24) (26 груд.);
1960, № 2 (26) (25 лют.) – 7, 9 (33) (22 груд.).
6098. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Богдана Хмельницького Ходорів. р-ну Львів. обл. – Отиневичі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (16 берез.) – 1958 № 3 (9) (24 квіт.) орган парторганізації,
правління колгоспу «30-річчя ВЛКСМ» та Отиневиц. сільради Ходорів. р-ну.
1957, № 1, 2, 6 (4 серп.);
1958, № 1 (7) (31 січ.) – 4, 6 (12) (7 листоп.);
1959, № 2 (14) (4 лют.) – 11 (23) (30 груд.);
1960, № 3 (26) (25 берез.) – 12 (35) (31 груд.).
6099. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Ілліча та виконкому Стовбинодолин. сільради Новосанжар. р-ну Полтав. обл. –
[Стовбина Долина], 1959, 1960.
1959, № 1 (17 берез.) – 20, 22–23 (17 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (24) (1 січ.) – 11, 13–15, 17–25 (47) (17 груд.).
6100. Шляхом Ілліча [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна Овруц. р-ну Житомир. обл. – В[елика] Фосня, 1958–1960. – Виходить 8 і 24
числа.
773

1958, № 1 (7 листоп.) – 4 (24 груд.);
1959, № 1 (5) (8 січ.) – 6, 8–14, 16–23 (27) (24 груд.);
1960, № 1 (28) (8 січ.) – 5, 7–13 (40) (8 груд.).
6101. Шляхом Ілліча [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу ім.
Ілліча Ананьїв. р-ну. – [Байтали], 1958–1960.
1958, № 8 (12 трав.) – 16 (6 листоп.);
1959, № 1 (18) (27 січ.) – 9, 11 (28) (31 груд.);
1960, № 1 (29) (24 трав.).
Шляхом Ільїча. – Дмитрашківка див. № 6071.
6102. Шляхом комунізму [Текст] : орган Великодедеркалів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Великі Дедеркали,
1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1047) (1 січ.) – 73 (1120) (13 верес.) Прапор перемоги.
1956, № 1–29, 31–104 (1151) (27 груд.);
1957, № 1 (1152) (1 січ.) – 104 (1255) (29 груд.);
1958, № 1 (1256) (1 січ.) – 117 (1372) (28 груд.);
1959, № 1 (1373) (1 січ.) – 6, 8–152 (1524) (29 груд.);
1960, № 1 (1525) (1 січ.) – 154 (1678) (29 груд.).
Дод.: 1958 Шляхом комунізму : спец. вип. див. № 6109; 1959, 1960 Літературна
сторінка див. № 4024.
6103. Шляхом комунізму [Текст] : орган парт. орг. та правління артілі ім.
Жданова Широків. р-ну. – Широке, 1958–1960.
1958, № 1 (1) (4 жовт.) – 8 (8) (23 груд.);
1959, № 1 (9) (1 січ.) – 25 (33) (17 груд.);
1960, № 2 (35) (2 квіт.) – 14 (47) (18 листоп.).
6104. Шляхом комунізму [Текст] : орган парторганізації і правління артілі ім.
Ворошилова, с. Савинці Рокитнян. р-ну Київ. обл. – Савинці, 1959, 1960.
1959, № 1 (17 січ.) – 17, 19–33 (28 груд.);
1960, № 1 (34) (12 січ.) – 15 (48) (11 серп.), 15 (48) (1 верес.) – 22 (55) (30 груд.).
6105. Шляхом комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління Жорав.
колгоспу ім. Шевченка Яготин. р-ну. – Жоравка, 1959, 1960.
1959, № 1 (5 серп.) – 3 (7 листоп.);
1960, № 1 (4) (5 лют.) – 7 (10) (10 листоп.).
6106. Шляхом комунізму [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Дружба» с. Юрківка Ставищан. р-ну Київ. обл. – Юрківка, 1960.
1960, № 3 (23 черв.) – 20 (24 груд.).
6107. Шляхом комунізму [Текст] : орган Томашпіл. райкому КП України і
райради депутатів трудящих Вінниц. обл. – Томашпіль, 1956–1960. – Газ. виходить
тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2659) (1 січ.) – 67 (2725) (19 серп.) Під прапором Сталіна. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (2865) (29 груд.) газ. виходить двічі на тиждень.
1956, № 1–33, 35–104 (2761) (27 груд.);
1957, № 1 (2763) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (2866) (1 січ.) – 153 (3016) (28 груд.);
1959, № 1 (3017) (1 січ.) – 152 (3169) (29 груд.);
1960, № 1 (3170) (1 січ.) – 110, 112–154 (3323) (29 груд.).
774

Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4025; 1959 Комсомольськомолодіжна сторінка див. № 2405.
6108. Шляхом комунізму [Текст] : орган Узин. райкому Комуніст. партії України
та райради депутатів трудящих Київ. обл. – Узин, 1956–1960.
Назва: 1956 № 1 (1206) (1 січ.) – 70 (1275) (30 серп.) Сталінським шляхом.
1956, № 1–104 (1309) (26 груд.);
1957, № 1 (1310) (1 січ.) – 104 (1403) (29 груд.);
1958, № 1 (1404) (1 січ.) – 20, 22–119 (1522) (28 груд.);
1959, № 1 (1523) (1 січ.) – 152 (1674) (29 груд.);
1960, № 1 (1675) (1 січ.) – 153 (1827) (29 груд,).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4026.
6109. Шляхом комунізму [Текст] : спец. вип. : орган Великодедеркалів. райкому
Комуніст. партії України та райради депутатів трудящих Терноп. обл. – Великі
Дедеркали, 1958.
1958, № 1 (24 лип.) – 3 (28 лип.).
6110. Шляхом Леніна [Текст] : багатотираж. газ. первин. парторганізації
правління колгоспу «Шляхом Леніна» та сільради с. Жабокрич Крижопіл. р-ну
Вінниц. обл. УРСР. – Жабокрич, 1957–1960.
1957, № 1 (21 верес.), 3, 4 (7 листоп.);
1958, № 1 (6) (29 січ.) – 18 (23) (23 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (24) (23 січ.) – 2, 4–6, 8, 10, 11, 13–17, 19, 21–23 (46) (24 груд.) (у
нумерації є помилки);
1960, № 1 (47) (24 січ.) – 7, 9–19 (65) (31 груд.).
6111. Шляхом Леніна [Текст] : газ. парторганізації і правління колгоспу «Шляхом
Леніна» Роздільнян. р-ну Одес. обл. – [Роздільна], 1957–1960. – Виходить двічі на міс.
Підзаг.: 1957 № 1 (10 квіт.) – 1958 № 5 (20) (16 берез.) газ. парторганізації і
правління колгоспу ім. Хрущова Роздільнян. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–11, 14, 15 (25 груд.);
1958, № 1 (16) (16 січ.) – 20 (35) (28 груд.);
1959, № 1 (36) (15 січ.) – 19 (55) (30 листоп.);
1960, № 1 (56) (12 січ.) – 2, 4–23 (83) (31 груд.).
6112. Шляхом Леніна [Текст] : листівка : орган Ульянов. райкому КП України та
райради депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Ульяновка, 1957.
1957, [б. N.] (1 жовт.) – [б. N.] (1 груд.) [3 вип.].
6113. Шляхом Леніна [Текст] : листівка : орган Ярмолинец. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Ярмолинці, 1957.
1957, [б. N.] (30 лип.).
6114. Шляхом Леніна [Текст] : орган Великоврадіїв. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Врадіївка, 1956–1960. –
Виходить тричі на тиждень.
1956, № 1 (2516) (1 січ.) – 49, 51–104 (2619) (30 груд.);
1957, № 1 (2620) (1 січ.) – 104 (2723) (29 груд.);
1958, № 1 (2724) (1 січ.) – 153 (2968) (28 груд.);
1959, № 1 (2969) (1 січ.) – 40, 42–154 (3124) (29 груд.);
1960, № 1 (3125) (1 січ.) – 27, 29–153 (3276) (29 груд.).
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Дод.: 1956 Шляхом Леніна : спец. вип. див. № 6164; 1958–1960 Літературна
сторінка див. № 4027.
6115. Шляхом Леніна [Текст] : орган Крижопіл. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Вінниц. обл. – Крижопіль, 1956–1960. – Газ. виходить тричі на
тиждень.
1956, № 1 (2527) (1 січ.) – 75, 77–98 (2624) (5 груд.);
1957, № 77 (2707) (22 верес.), 81–91, 93, 96, 98–100, 102 104 (2804) (27 груд.);
1958, № 1 (2805) (1 січ.), 2, 4–8, 10–21, 23–154 (2888) (28 груд.);
1959, № 1 (2889) (1 січ.) – 99, 101–153 (3041) (29 груд.);
1960, № 1 (3042) (1 січ.) – 154 (3195) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4028.
6116. Шляхом Леніна [Текст] : орган Лисец. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Станіслав. обл. – Лисець, 1956–1960.
1956, № 1 (948) (1 січ.) – 104 (1051) (27 груд.);
1957, № 1 (1052) (1 січ.) – 104 (1154) (29 груд.);
1958, № 1 (1155) (1 січ.) – 87, 89–104 (1258) (28 груд.);
1959, № 1 (1259) (1 січ.) – 86, 88–136 (1396) (29 груд.);
1960, № 1 (1397) (1 січ.) – 31, 33–130, 132–155 (1551) (31 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4029.
6117. Шляхом Леніна [Текст] : орган Магдалинів. райкому Комуніст. партії
України і райради депутатів трудящих Дніпропетр. обл. – Магдалинівка, 1956– 1960.
– Виходить тричі на тиждень.
Назва: 1956 № 1 (2792) (1 січ.) – 70 (28610 (30 серп.) Сталінським шляхом. –
Періодичн.: 1956 № 1 – 1957 № 104 (2999) (29 груд.) газ. виходить двічі на
тиждень – в четвер і неділю.
1956, № 1–104 (2895) (27 груд.);
1957, № 1 (2896) (1 січ.) – 104;
1958, № 1 (3000) (1 січ.) – 153 (3152) (28 груд.);
1959, № 1 (3154) (1 січ.) – 153 (3306) (29 груд.);
1960, № 1 (3307) (1 січ.) – 74, 76–153 (3458) (29 груд.).
Дод.: 1958, 1959 Літературна сторінка див. № 4030.
6118. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. ком. і правління колгоспу ім. Леніна
Паланки Томашпіл. р-ну Вінниц. обл. – Паланка, 1957–1960.
1957, № 1(21 черв.) – 13 (20 груд.); 1958, № 1 (14) (18 січ.) – 4,
6–19 (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (31) (14 січ.) – 21 (51) (25 груд.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 1 (52) (11 січ.) – 20 (70) (26 груд.).
6119. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. ком. та правління колгоспу ім. Леніна
Браїлова Жмерин. р-ну Вінниц. обл. – Браїлів, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (22 квіт.) – 6 (5 лип.) орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Маленкова с. Браїлова Жмерин. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–9, 11, 12, 14 (29 груд.);
1958, № 1 (15) (21 лют.) – 12 (27) (5 листоп.);
1959, № 1 (28) (28 лют.) – 11 (38) (5 груд.);
1960, № 1 (39) (20 січ.) – 2 (40) (20 лют.).
6120. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. і правління артілі ім. 1 Травня с.
Вище-Ольчедаєва. – Вищеольчедаїв, 1957–1960.
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1957, № 8 (12 лип.), 11, 13 (24 груд.);
1958, № 1 (14) (6 лют.) – 8 (21) (24 жовт.);
1959, № 2 (23) (25 квіт.);
1960, № 1 (24) (1 берез.) – 7 (30) (27 трав.).
6121. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Вперед до
комунізму» с. Рівно Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл. – Рівне, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (7 листоп.) – 1958 № 16 (22) (9 черв.) орган парт. орг. і правління
артілі «Комунар» села Рівно Яришів. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–6 (29 груд.);
1958, № 1 (7) (9 січ.) – 16, 18–25 (31) (23 груд.);
1959, № 1 (32) (16 січ.) – 18 (49) (31 груд.);
1960, № 1 (50) (23 січ.) – 20 (69) (31 груд.).
Прим.: У червні 1958 р. Яришівській район ліквідовано.
6122. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу ім. Калініна,
Золотоніс. р-ну Черкас. обл. – [Золотоноша], 1959, 1960. – Виходить двічі на міс.
1959, № 1 (4 серп.) – 6 (7 листоп.);
1960, № 1 (7) (1 січ.) – 10 (16) (28 листоп.).
6123. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу
«Мічурінець» Турбів. р-ну Вінниц. обл. – Турбів, 1958, 1959.
1958, № 1 (30 квіт.) – 12 (16 груд.);
1959, № 1 (13) (5 лют.) – 8 (20) (15 серп.).
6124. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. і правління колгоспу «Шлях
Леніна» с. Бубнівки Гайсин. р-ну. – Бубнівка, 1958–1960.
1958, № 1 (7 квіт.) – 9 (16 груд.);
1959, № 1 (10) (20 січ.) – 15 (24) (7 листоп.);
1960, № 1 (25) (30 січ.) – 3 (27) (25 берез.).
6125. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу ім. Горького,
Старостинець Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Старостинці, 1957–1960.
1957, № 1 (21 жовт.) – 2, 4, 5 (27 груд.); 1958, № 1 (6) (13 січ.) – 7 (12) (18
квіт.);
1959, № 1 (19) (6 лют.) – 16 (34) (15 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 17 (35) (9 січ.), 3 (64) (20 лют.) – 18 (36) (30 січ.) (у нумерації є помилки).
6126. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг., правління колгоспу «Ленінський
шлях» Бреусів. сільради Козельщин. р-ну Полтав. обл. – Бреусівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (4 лип.) – 1958 № 6 (17) (24 черв.) орган парт. орг. та правління
колгоспу ім. Сталіна Бреусів. сільради.
1957, № 1–11 (7 листоп.);
1958, № 1 (12) (1 трав.) – 13, 15 (26) (3 груд.);
1959, № 1 (27) (1 січ.) – 13, 15–21 (47) (25 груд.);
1960, № 1 (48) (27 січ.) – 18 (65) (2 груд.).
6127. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. та дирекції Остропіл. МТС
Остропіл. р-ну Хмельниц. обл. – Остропіль, 1957.
1957, № 2 (10 серп.) – 3 (25 верес.).
6128. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «Жовтень»
В. Бушинки Немирів. р-ну. – Велика Бушинка, 1958–1960.
1958, № 1 (8 квіт.) – 10 (31 груд.); 1959, № 1 (11) (9 січ.) – 7,
10–15 (25) (31 груд.);
777

1960, № 1 (26) (30 січ.) – 10 (35) (29 верес.).
6129. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу «За
комунізм» с. Миронівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл. – Миронівка, 1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 4 (13 груд.) – 5 (29 груд.) орган парт. орг. та правління колгоспу
ім. Хрущова с. Миронівки Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 4, 5;
1958, № 1 (6) (22 січ.) – 9 (14) (26 листоп.).
6130. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт. орг. та правління колгоспу ім.
Петровського с. Соколова Хмільниц. р-ну Вінниц. обл. – Соколова, 1959, 1960.
1959, № 1 (5 трав.) – 16 (24 груд.);
1960, № 1 (17) (7 січ.) – 5, 7–24 (40) (27 груд.).
6131. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт., профспілк. орг., дирекції
цукрокомбінату ім. Леніна Кегичів. р-ну Харків. обл. – [Чапаєве], 1959, 1960.
1959, № 1 (20 трав.) – 15, 17, 18 (21 груд.);
1960, № 1 (19) (1 січ.) – 23 (41) (7 груд.).
6132. Шляхом Леніна [Текст] : орган парт., профспілк. орг. та правління колгоспу
ім. Леніна Стрийс. р-ну Львів. обл. – Лисятичі, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (24 лип.) – 1959 № 5–6 (23–24) (1 трав.) орган парт., комсомол.
орг. та правління колгоспу ім. Леніна Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл.
1957, № 2, 3, 5–7 (28 листоп.);
1958, № 2 (18 лют.) – 8, 11, 12 (16-17) (7 листоп.);
1959, № 1–2 (19–20) (1 січ.) – 5–6, 9–13, 20 (26 груд.);
1960, № 1–2 (1 січ.) – 15, 16 (56) (7 листоп.).
6133. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Заповіт Леніна» Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл. – Гуляйполе, 1957–1960.
1957, № 2 (12 січ.) – 5, 7–29 (33) (19 груд.);
1958, № 1 (34) (1 січ.) – 26 (59) (10 груд.);
1959, № 1 (60) (28 січ.) – 9, 11–30 (89) (11 груд.);
1960, № 1 (90) (14 січ.) – 31 (120) (23 груд.).
6134. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Василів. сільради Онуфріїв. р-ну. – Василівка, 1957–1959.
1957, № 18 (1 верес.) – 29 (20 груд.);
1958, № 1 (30) (1 січ.) – 6, 8–16, 18–21 (51) (7 листоп.);
1959, № 1 (53) (20 січ.) – 7 (59) (7 листоп.) (у нумерації є помилки).
6135. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна Протопопів. сільради Олександрійс. р-ну. – Протопопівка, 1957–1960.
1957, № 25 (27) (16 верес.) – 36 (38) (25 груд.);
1958, № 1 (39) (1 січ.), 3 – 22, 24–26, 28–35 (73) (16 груд.);
1959, № 1 (74) (1 січ.) – 19, 19а, 20, 22–36 (109) (31 груд.);
1960, № 1 (110) (6 січ.) – 3, 5–10, 12–36 (146) (31 груд.).
6136. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Леніна с. Мончина Погребищен. р-ну Вінниц. обл. – Мончин, 1957–1960.
1957, № 1 (3 квіт.) – 7, 9–11, 13–15, 17–25 (19 груд.);
1958, № 1 (26) (6 січ.) – 10, 12–15, 17–23 (48) (7 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (49) (5 січ.) – 22 (70) (17 груд.);
1960, № 1 (71) (12 січ.) – 21 (109) (22 груд.).
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6137. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу ім.
Щорса та сільради с. Озаринець Могилів-Под. р-ну. – Озаринці, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (1 трав.) – 1958 № 15 (26) орган парт. орг., правління колгоспу
«Диктатура пролетаріату» та сільради с. Озаринець.
1957, № 1–10, 12–14 (14 груд.);
1958, № 1 (16) (21 січ.) – 18 (33) (31 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є помилки);
1959, № 19 (34) (17 січ.) – 34 (49) (26 груд.) (у поточ. та вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (50) (8 берез.) – 10 (59) (31 груд.).
6138. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу
«Мічурінець» с. Кіровки Калинів. р-ну Вінниц. обл. – Кіровка, 1959, 1960.
1959, № 8 (23) (21 груд.);
1960, № 1 (24) (21 січ.) – 10 (33) (27 груд.).
6139. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації і правління колгоспу «Шлях
до комунізму» Ширяїв. р-ну Одес. обл. – Ширяєве, 1957–1959.
Підзаг.: 1957 № 1 (18 лип.) – 3 (2 жовт.) орган парторганізації і правління колгоспу
ім. Котовського Ширяїв. р-ну Одес. обл.
1957, № 1–3;
1958, № 1 (4) (23 черв.);
1959, № 1 (9) (5 лют.) – 5 (13) (31 серп.).
6140. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу ім.
Леніна та сільради с. Бершаді і с. Бирлівки Бершад. р-ну Вінниц. обл. – Бершадь;
Бирлівка, 1959, 1960.
Підзаг.: 1959 № 1 (1 січ.) – 7 (26 жовт.) орган парторганізації, правління колгоспу
ім. ХХ з’їзду КПРС та сільради с. Бершадь Бершад. р-ну Вінниц. обл.
1959, № 1, 4–7, 9–11 (8 груд.);
1960, № 1 (12) (6 січ.) – 14 (25) (12 груд.).
6141. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Україна» і Киков. сільради депутатів Н.-Волин. р-ну. – Кикова, 1957–1960. –
Виходить 1 і 16 числа.
Підзаг.: 1957 № 1 (24 берез.) – 1958 № 14 (24) (6 жовт.) орган парторганізації,
правління колгоспу «1-ше Серпня» і Киков. сільради депутатів Н.-Волин. р-ну.
1957, № 1–10 (16 жовт.);
1958, № 1 (11) (1 січ.) – 18 (28) (31 груд.);
1959, № 1 (29) (21 січ.) – 11 (40) (7 листоп.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (41) (27 січ.) – 6 (46) (7 листоп.).
6142. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Шляхом Леніна» с. Оленівки Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Оленівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 лип.) – 1959 № 14 (44) (29 серп.) орган парт. орг. й правління
колгоспу «Шляхом Леніна» с. Оленівки Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.
1957, № 1–9 (22 груд.);
1958, № 1 (10) (26 лют.) – 20 (29) (13 груд.);
1959, № 1 (31) (13 січ.) – 14, 16–24 (54) (26 груд.);
1960 , № 1 (55) (5 січ.) – 25 (79) (27 груд.).
Прим.: У вересні 1959 р. Вороновицький район ліквідовано.
6143. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації, правління колгоспу
«Шляхом Леніна» с. Узин Узин. р-ну Київ. обл. – Узин, 1956–1960.
779

Підзаг.: 1956 № 1 (18 груд.) – 1958 № 6 (35) (6 берез.) орган парторганізації,
правління колгоспу ім. Хрущова с. Узин Узин. р-ну Київ. обл.
1956, № 1;
1957, № 1 (2) (1 січ.) – 28 (29) (19 груд.);
1958, № 1 (30) (1 січ.) – 21 (50) (11 груд.);
1959, № 1 (51) (1 січ.) – 15 (65) (31 груд.);
1960, № 1 (66) (14 січ.) – 15 (80) (10 груд.).
6144. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім. Ілліча,
Бишева Макарів. р-ну Київ. обл. – Бишів, 1959, 1960.
1959, № 6 (22 квіт.) – 9, 11–13, 15, 17 (24 груд.); 1960, №
1 (44) (11 січ.) – 20, 22, 23 (66) (23 груд.).
6145. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління артілі ім.
Фрунзе Великобілозер. р-ну Запоріз. обл. – Велика Білозерка, 1958–1960.
1958, № 1 (11 лют.) – 11, 13 (17 груд.);
1959, № 1 (14) (1 січ.) – 11, 13, 14 (27) (21 груд.);
1960, № 1 (28) (1 січ.) – 13 (39) (26 жовт.).
6146. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Калініна, Головків. сільради Новопраз. р-ну Кіровоград. обл. – Головківка, 1957–
1959.
1957, № 8 (13 верес.) – 11 (13 жовт.);
1958, № 18 (33) (3 груд.);
1959, № 1 (35) (3 лют.), 2, 4–10, 12–15 (49) (31 груд.).
6147. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Карла Лібкнехта с. П’ятигори Тетіїв. р-ну Київ. обл. – П’ятигори, 1958–1960. –
Виходить двічі на міс.
1958, № 1 (5 лип.) – 10 (20 груд.);
1959, № 1 (11) (1 січ.) – 9, 11–17, 19 (29) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1–3, 5–17 (46) (17 груд.).
6148. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Комінтерну Брацлав. р-ну Вінниц. обл. – [Бугаків], 1957, 1958.
1957, № 1 (24 лип.) – 7 (28 листоп.);
1958, № 1 (27) (3 лют.) – 5 (12) (21 лип.) (у вал. нумерації є помилки).
6149. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна м. Лебедин Сум. обл. – Лебедин, 1959, 1960.
1959, № 12 (31) (15 черв.) – 23 (42) (15 груд.);
1960, № 1 (43) (1 січ.) – 4, 6–23 (64) (18 груд.).
6150. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Малих Крушлинець Вінниц. р-ну Вінниц. обл. – Малі Крушлинці, 1959,
1960.
1959, № 1 (1 черв.) – 20 (12 груд.);
1960, № 1 (21) (11 січ.) – 29 (49) (10 груд.).
6151. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Леніна с. Сутисок Тиврів. р-ну Вінниц. обл. – Сутиски, 1957–1960.
1957, № 1 (25 черв.) – 19 (25 груд.);
1958, № 1 (20) (5 січ.) – 27 (46) (23 груд.);
1959, № 1 (47) (10 січ.) – 12, 14–24 (70) (20 груд.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (71) (5 січ.) – 23 (93) (22 груд.).
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6152. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу ім.
Чапаєва Могилів. сільради [Царичан. р-ну Дніпропетр. обл.]. – Могилів, 1958 – 1960.
1958, № 1 (16 лип.) – 14 (5 груд.);
1959, № 1 (15) (20 січ.) – 12, 15–23, 25, 26 (40) (30 листоп.) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (41) (30 січ.), 3–9 (49) (6 листоп.).
6153. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу «Путь
Ильича» Васин. сільради [Знам’ян. р-ну Кіровоград. обл.]. – Васине, 1958.
1958, № 14 (27) (22 серп.).
6154. Шляхом Леніна [Текст] : орган парторганізації та правління колгоспу
«Україна» Верхньохортиц. р-ну Запоріз. обл. – Верхня Хортиця, 1957–1960.
1957, № 1 (28 жовт.) – 7 (31 груд.);
1958, № 1 (8) (17 січ.) – 33 (41) (31 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (42) (13 січ.) – 34 (75) (31 груд.);
1960, № 1 (76) (7 січ.) – 27 (102) (31 груд.).
6155. Шляхом Леніна [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім.
XX з’їзду КПРС с. Яськівці Ружичнян. р-ну. – Яськівці, 1959.
1959, № 1 (21 квіт.) – 4, 6–12 (27 верес.).
6156. Шляхом Леніна [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу ім.
Шевченка Кобеляц. р-ну. – Кобеляки, 1957–1960.
1957, № 1 (23 серп.) – 7 (15 груд.);
1958, № 1 (9) (28 січ.) – 6, 8–11 (19) (21 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 1 (20) (1 січ.) – 9 (28) (25 листоп.);
1960, № 1 (29) (1 січ.) – 14, 17, 18, 20, 21 (49) (22 груд.).
6157. Шляхом Леніна [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім.
Сталіна с. Багринівці Літин. р-ну Вінниц. обл. – Багринівці, 1957–1960.
1957, № 1 (11 берез.) – 29 (31 груд.);
1958, № 1 (30) (10 січ.) – 25 (54) (10 груд.);
1959, № 1 (55) (5 січ.) – 6, 8–17 (71) (17 груд.);
1960, № 1 (72) (11 січ.) – 16 (87) (23 груд.).
6158. Шляхом Леніна [Текст] : орган первин. парт. орг. та правління колгоспу ім.
Шевченка Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл. – [Москаленки], 1958–1960. – Виходить двічі
на міс.
1958, № 3 (4 лип.) – 4 (24 лип.);
1959, № 10 (19) (12 жовт.), 12 (21) (26 листоп.);
1960, № 10 (32) (14 лип.) – 19 (41) (12 груд.).
6159. Шляхом Леніна [Текст] : орган первин. парторганізації і правління артілі ім.
Сталіна с. Пеньківки Шаргород. р-ну. – Пеньківка, 1958–1960.
1958, № 1–13 (24 груд.) (у нумерації є помилки);
1959, № 2 (15) (7 лют.) – 8 (21) (19 груд.);
1960, № 1 (22) (22 січ.) – 4 (25) (11 берез.).
6160. Шляхом Леніна [Текст] : орган первин. парторганізації, правління колгоспу
«Шляхом Леніна» і Гайворон. міськради Гайворон. р-ну. Кіровоград. обл. – Гайворон,
1957, 1959, 1960.
1957, № 18 (19) (7 верес.);
1959, № 18 (58) (26 жовт.), 19 (59) (7 листоп.);
1960, № 2 (63) (20 січ.) – 23 (84) (12 груд.).
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6161. Шляхом Леніна [Текст] : орган Ульянов. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Кіровоград. обл. – Ульяновка, 1956–1960.
1956, № 1 (3053) (1 січ.) – 127 (3179) (30 груд.);
1957, № 1 (3180) (1 січ.) – 33, 35–153 (3331) (29 груд.);
1958, № 1 (3332) (1 січ.) – 154 (3484) (28 груд.);
1959, № 1 (3485) (1 січ.) – 62, 64–156 (3640) (31 груд.);
1960, № 1 (3608) (1 січ.) – 156 (3796) (31 груд.) (у вал. нумерації є помилки).
Дод.: 1957, 1958, 1960 Літературна сторінка див. № 4031; 1957 Шляхом Леніна :
листівка див. № 6112.
6162. Шляхом Леніна [Текст] : орган Штепів. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Сум. обл. – Штепівка, 1956.
Назва: 1956 № 1 (1155) (1 січ.) – 76 (1230) (20 верес.) Шляхом Сталіна.
1956, № 1–93, 95–104 (1258) (27 груд.).
Прим.: На № 46 (1304) від 9 червня 1957 р. газета припинила вихід в зв’язку з
ліквідацією району. Описано за покажчиком Книжкової палати УРСР «Періодичні
видання УРСР 1917–1960. Газети» (Харків, 1965).
6163. Шляхом Леніна [Текст] : орган Ярмолинец. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Хмельниц. обл. – Ярмолинці, 1956–1960.
1956, № 1 (2960) (1 січ.) – 90, 92–104 (3063) (27 груд.);
1957, № 1 (3064) (1 січ.) – 23, 25–105 (3168) (29 груд.);
1958, № 1 (3169) (1 січ.) – 155 (3323) (28 груд.);
1959, № 1 (3324) (1 січ.) – 153 (3476) (29 груд.);
1960, № 1 (3477) (1 січ.) – 145, 147–154 (3630) (29 груд.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Літературна сторінка див. № 4032; 1957 Шляхом Леніна :
листівка див. № 6113.
6164. Шляхом Леніна [Текст] : спец. вип. : орган Великоврадіїв. райкому
Комуніст. партії України і райради депутатів трудящих Миколаїв. обл. – Врадіївка,
1956.
1956, № 1 (21 квіт.).
6165. Шляхом партії [Текст] : орган первин. парт. орг. і правління колгоспу Перемога
с. Пастирського Ново-Миргород. р-ну Черкас. обл. – Пастирське, 1958–1960.

Підзаг.: 1958 № 1 (12 січ.) – 1959 № 2 (6) орган первин. парторганізації і правління
колгоспу ім. Мічуріна с. Пастирського Златопіл. р-ну [Кіровоград. обл.]; 1960 № 1
(17 січ.) – 2 (8) (23 січ.) орган первин. парторганізації і правління колгоспу ім.
Мічуріна с. Пастирського Ново-Миргород. р-ну.
1958, № 1 (12 черв.) – 2, 4 (28 груд.);
1959, № 2 (6) (24 серп.); 1960, № 1–18,
20–22.
Прим.: У листопаді 1959 р. Златопільський район ліквідовано.
6166. Шляхом перемог [Текст] : орган парторганізації та правління артілі
«Комуніст», Поливанів. сільради депутатів трудящих. – Поливанівка, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (20 берез.) – 24 (11 листоп.) орган парт. орг. та правління артілі
ім. Булганіна Поливанів. сільради депутатів трудящих.
1957, № 1–28 (25 груд.) (у нумерації є помилки);
1958, № 1 (28) (30 січ.) – 24 (51) (7 листоп.);
1959, № 1 (52) (15 січ.) – 13, 16 (68) (20 листоп.) (у нумерації є помилки); 1960,
№ 1 (69) (27 берез.) – 13 (80) (12 груд.).
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6167. Шляхом перемоги [Текст] : орган правління і парторганізації колгоспу
«Перемога» Ананьїв. р-ну. – Ананьїв, 1957–1960.
1957, № 1 (15 верес.) – 3, 5 (22 листоп.);
1958, № 8 (6 лют.) – 12, 12–16 (7 листоп.) (у нумерації та датах є помилки);
1959, № 4–5 (20–21) (3 квіт.) – 6, 8–12, 14, 15, 17, 19 (14 берез.) (у нумерації та
датах є помилки);
1960, № 1 (32) (11 лют.) – 6, 8–10 (50) (19 жовт.).
Шляхом Сталіна. – Михайлівка див. № 2723.
6168. Шляхом Сталіна [Текст] : спец. вип. : орган Михайлів. райкому Комуніст.
партії України та райради депутатів трудящих Запоріз. обл. – Михайлівка, 1956.
1956, № 1 (13 лип.), 3 (31 лип.).
Шляхом Сталіна. – Уланів див. № 2446.
Шляхом Сталіна. – Штепівка див. № 6162.
6169. Щорська правда [Текст] : орган Щорс. райкому Комуніст. партії України та
райради депутатів трудящих Чернігів. обл. – Щорс, 1956–1960. – Газ. виходить тричі
на тиждень.
1956, № 1 (2332) (1 січ.), 2, 4–139 (2470) (30 груд.);
1957, № 1 (2471) (1 січ.) – 155 (2625) (29 груд.);
1958, № 1 (2626) (1 січ.) – 154 (2779) (28 груд.);
1959, № 1 (2780) (1 січ.) – 155 (2934) (29 груд.);
1960, № 1 (2935) (1 січ.) – 156 (3090) (29 груд.).
Дод.: 1958–1960 Літературна сторінка див. № 4034.
6170. Щорський механізатор [Текст] : орган парт., комсомол., профспілк. орг.
та дирекції Щорс. МТС [Щорс. р-ну Чернігів. обл.]. – Щорс, 1957, 1958.
1957, № 2 (16 берез.) – 7, 9, 11, 12 (24 груд.);
1958, № 2 (14) (23 лют.) – 3 (15) (19 берез.).
6171. Электрометаллург [Текст] : орган парткома, завкома и упр. Запорож.
электрометаллург. з-да «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина. – Запорожье, 1956–
1960. – Выходит дважды в неделю.
Назва: 1956 № 1 (302) (4 янв.) – 101 (402) (26 дек.) Сталинец.
1956, № 1–27, 29–101;
1957, № 1 (403) (1 янв.) – 103 (505) (28 дек.);
1958, № 1 (506) (1 янв.) – 102 (605) (31 дек.);
1959, № 1 (608) (7 янв.) – 102 (709) (31 дек.);
1960, № 1 (710) (6 янв.) – 103 (812) (31 дек.).
Дод.: 1958, 1959 Литературная страница див. № 3287; 1958–1960 Техническая
страница див. № 5467.
6172. Энергетик [Текст] : орган партбюро, завкома профсоюза и упр. Зуев.
ГРЭС. – Зугрэс, 1957–1960.
1957, № 1 (27 июля) – 20 (24 дек.);
1958, № 1 (21) (1 янв.) – 53 (73) (31 дек.);
1959, № 1 (74) (6 янв.) – 34, 36–52 (125) (31 дек.);
1960, № 1 (126) (6 янв.) – 49 (179) (23 дек.).
6173. Энергетик [Текст] : орган парткома, завкома профсоюза и дирекции
Запорож. трансформатор. з-да. – Запорожье, 1956–1960.
1956, № 1 (178) (4 янв.) – 15, 17–70, 72–85, 87, 89, 90–92, 94–100, 102–105 (282)
(30 дек.);
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1957, № 1 (283) (5 янв.) – 40, 42–96, 98–103 (385) (31 дек.);
1958, № 1 (386) (4 янв.) – 102 (487) (31 дек.);
1959, № 1 (488) (7 янв.) – 102 (589) (31 дек.);
1960, № 1 (590) (6 янв.) – 88, 90, 92–103 (692) (31 дек.).
Дод.: 1956–1958 Энергетик : спец. вып. див. № 6174; 1958 Комсомольская
страница див. № 2295; 1958 Комсомольско-молодежная страница див. № 2300; 1959
Литературная страница див. № 3288; Техническая страница див. № 5468.
6174. Энергетик [Текст] : спец. вып. : орган парткома, завкома профсоюза и
дирекции Запорож. трансформатор. з-да . – Запорожье, 1956–1958.
1956, № 27 (20 окт.) – 29, 31, 32, 35 (7 дек.);
1957, № 6 (4 апр.);
1958, № 2 (3 июля), 3 (4 июля).
6175. Энергетик Штеровки [Текст] : орган партийн., профсоюз. орг. и упр.
Штеров. ГРЭС им. Дзержинского. – Красный Луч, 1958–1960.
1958, № 1 (26) (4 янв.) – 10, 12–27, 29–45, 47–50 (75) (31 дек.);
1959, № 1 (76) (10 янв.) – 53 (128) (31 дек.);
1960, № 1 (129) (10 янв.) – 5, 7–40, 42–51 (180) (21 дек.).
6176. Энергия [Текст] : орган партбюро, дирекции и завкома ГЭС-2 Харьков.
совнархоза. – Эсхар, 1957–1960. – Выходит по средам.
1957, № 1 (3 авг.) – 22 (25 дек.);
1958, № 1 (23) (1 янв.) – 52 (74) (31 дек.);
1959, № 1 (75) (7 янв.) – 52 (126) (31 дек.);
1960, № 1 (127) (6 янв.) – 52 (178) (31 дек.).
6177. Южная магистраль [Текст] : орган упр. и дорпрофсожа юж. ж. д. –
Харьков, 1956–1960. – Газ. выходит трижды в неделю.
1956, № 1 (4015) (1 янв.) – 12, 14–21, 23–26, 28–115, 117–156 (4169) (29 дек.);
1957, № 1 (4170) (1 янв.) – 157 (4326) (28 дек.);
1958, № 1 (4327) (1 янв.) – 156 (4482) (30 дек.);
1959, № 1 (4483) (1 янв.) – 157 (4639) (31 дек.);
1960, № 1 (4640) (1 янв.) – 156 (4795) (20 дек.).
Дод.: 1958–1960 Литературная страница див. № 3289; 1958 Южная магистраль :
спец. вып. див. № 6178.
6178. Южная магистраль [Текст] : спец. вып. : орган упр. и дорпрофсожа юж.
д. – Харьков, 1958.
1958, № 23 (13 окт.).
6179. Южная правда [Текст] : орган Николаев. обкома и горкома Коммунист.
партии Украины, облсовета и горсовета депутатов трудящихся. – Николаев, 1959,
1960.
1959, № 245 (10274) (16 дек.) – 256 (10285) (31 дек.);
1960, № 1 (10286) (1 янв.) – 71, 73–82, 84–86, 88–90, 92–258 (10543) (31 дек.). Дод.:
1960 Комсомольская страница див. № 2296; 1960 Литературная страница
див. № 3290.
Прим.: Газета паралельно виходить українською мовою див. № 4519, російською
мовою виходить з грудня 1959 р.
6180. Юний піонер [Текст] : газ. Одес. палацу піонерів та школярів. – Одеса,
1957, 1958.
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1957, № 1 (1 січ.), 2, 4–24 (31 груд.);
1958, № 1 (25) (16 січ.) – 18 (42) (30 верес.).
Дод.: 1957 Літературна сторінка див. № 4035.
6181. Юный ленинец [Текст] : орган ЦК и Киев. ком. ЛКСМУ. – Киев, 1956–
1960. – Выходит один раз в неделю.
Підзаг.: 1956 № 1 (911) (13 янв.) – 1957 № 52 (1013) (25 дек.) орган Центр. ком.
ЛКСМУ.
1956, № 1–52 (961) (28 дек.);
1957, № 1 (962) (4 янв.) – 52;
1958, № 1 (1014) (1 янв.) – 52 (1065) (26 дек.);
1959, № 1 (1066) (1 янв.) – 52 (1117) (25 дек.);
1960, № 1 (1118) (1 янв.) – 52 (1169) (23 дек.).
6182. Ялтинский портовик [Текст] : орган партийн. орг., упр. і профсоюз. орг.
Ялтин. мор. порта. – Ялта, 1958–1960.
1958, № 1 (17 груд.) – 3 (31 груд.);
1959, № 1 (4) (24 янв.) – 21, 34, 42, 45, 49 (52) (31 груд.);
1960, № 1 (53) (9 янв.) – 44, 46–52 (104) (31 дек.).
6183. Ясиноватский машиностроитель [Текст] : орган партийн., профсоюз.,
комсомол. орг. и дирекции Ясиноват. машиностроит. з-да. – Ясиноватая, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (26 июля) – 1960 № 32 (160) (12 авг.) орган дирекции, партийн.
профсоюз. и комсомол. орг. Ясиноват. з-да горнопроходчес. оборудования.
1957, № 1–24 (31 дек.);
1958, № 2 (25) (10 янв.) – 53 (76) (31 дек.);
1959, № 1 (77) (9 янв.) – 52 (128) (31 дек.);
1960, № 1 (129) (8 янв.) – 35, 37–52 (180) (30 дек.).
Дод.: 1960 Литературная страница див. № 3291; 1960 Техническая страница див.
№ 5469.
6184. A bő termesert [Text] : a kárpátontuli, terúlet, vinohradovői kerúlet salánki
Oktoberi Forradalom kolhozpártszerrezetének lapja. – Шаланки Виноградів. р-ну
Закарпат. обл, 1957–1959.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст. – угор.
1957, № 1 (nov.) – 3 (25 dec.);
1958, № 1 (4) (15 jan.) – 14 (17) (1 dec.);
1959, № 1 (18) (14 apr.) – 6 (23) (5 dec.).
6185. A kommunizmus saszlaja [Text] : a berehovői kerúleti badalovői M. Gorkij
kolhoz elsőfoku partszervezetének lapja. Бодалів Берегів. р-ну Закарпат. обл, 1959.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1959, № 1 (14 apr.) – 3 (27 june).
6186. A kommunizmus zaszlaja [Text] : орган Виноградів. райкому Комуніст. партії
України та райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Виноградів, 1957– 1960. –
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1957, № 1 (37) (27 mаrc.) – 13, 16, 18–118 (154) (29 dec.);
1958, № 1 (119) (1 jan.) – 91, 93–153 (271) (28 dec.) (у вал. нумерації є помилки);
1959, № 1 (425) (jan.) – 153 (577) (29 dec.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (578) (1 jan.) – 154 (731) (29 dec.).
6187. A kommunizmushoz [Texлt] : a kárpátontuli teruleti berehovői kerúleti macsolai
kujbisev kolhoz elsőfoku partszerrezete lapja. – Мочола Берегів. р-ну Закарпат. обл,
1957–1960.
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Підзаг.: 1957 № 11 (15 oct.) – 1959 № 1 (18 jan.) a kárpátontuli teruleti berehovői
kerúleti macsolai Sevcenko kolhoz elsőfoku partszerrezete, kolhoz-vezetősege es a falusi
szovjet lapja. – Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1957, № 11, 13, 14 (25 dec.);
1958, № 1 (13 jan.) – 2, 4–6, 8–17, 19–24 (31 dec.);
1959, № 1–18, 22–24 (15 dec.);
1960, № 1 (26 jan.), 3–9, 11–24 (31 dec.).
6188. Barátság [Text] : a berehovői kerúleti ivanvkai «Csapajev» kolhoz elsőfoku
partszervezetének lapja. Іванівка Берегів. р-ну Закарпат. обл., 1959.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1959, № 1 (5 majus) – 4 (14 juli).
6189. Előre [Text] : a kárpátontuli teruleti berehovői kerúleti muszijevoi «Komsomol»
kolhoz elsőfoku partserrezete, kolhozvezetősege es a falusi Szovjet lapja. [Мужієво], 1957,
1958.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1957, № 6 (7 nov.) – 7 (15 dec.);
1958, № 1 (24 jan.) – 15 (19 nov.).
6190. Előre [Text] : a kárpátontuli terúlet, vinohradovői kerúleti bobovei Határőr kolhoz
partszervezetenek és vezetőségének lapja. [Бобове], 1958, 1959.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1 (17 jan.) – 7 (20 dec.);
1959, № 1 (8) (1 jan.) – 4, 6, 7 (14) (7 nov.).
6191. Előre [Text] : az uszhorodi kerúleti m.-dobronyi Bolsevik kolhoz elsőfoku
pártszervezete és kolhozvezetősége lapja. [Мала Добронь], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (3 apr.) – 1958 № 16 (34) (15 aug.) az uszhorodi kerúleti kisdobronyi
Bolsevik kolhoz elsőfoku pártszervezete és kolhozvezetősége lapja. Мова вид.: Заг., підзаг.
та текст – угор.
1957, № 1–18 (25 dec.);
1958, № 1 (19) (1 jan.) – 22 (47) (1 dec.);
1959, № 1 (41) (1 jan.) – 7 (47) (15 majus);
1960, № 1 (61) (1 jan.) – 2, 4, 7–8, 12, 14, 16 (76) (15 okt.).
6192. Győzelem [Text] : a berehovoi kerúleti Engels kolhoz partszervezetének lapja. –
[Деренковець], 1959, 1960.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1959, № 1 (19 apr.) – 6, 9–16 (29 nov.);
1960, № 1 (28 jan.), 3–9, 11–16 (31 dec.).
6193. Győzelem [Text] : a kárpátontuli terúleti uszhorodi keruleti v-dobronyi Győzelem
kolhoz elsőfoku partszervezetének és kolhozvezetőségének lapja. [Велика Добронь],
1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (4) (5 january) 24 (26) (25 december) a kárpátontuli terúleti
uszhorodi kerúleti nagydobronyi Győzelem kolhoz elsőfoku partszerrezete, kolhozvezetőségé esafalusi szovjet lapja. Мова вид.: Заг., підзаг. та текст – угор.
1957, № 1–24;
1958, № 1 (27) (5 jan.) – 23 (49) (20 dec.);
1959, № 1 (50) (5 jan.) – 8 (57) (20 majus);
1960, № 1 (71) (5 jan.) – 2, 6, 7, 10–13 (83) (5 okt.).
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6194. Irodalmi oldal [літературна сторінка] [у газ. «Karpati igas szo»] [Text]. –
Ужгород, 1960.
1960, [б. N.] (7 febr.).
6195. Irodalmi oldal [літературна сторінка] [у газ. «Karpatontuli Ifjüsäg»] [Text]. –
Ужгород, 1958.
1958, [б. N.] (3 aug.), [б. N.] (28 szept.).
6196. Irodalmi oldal [літературна сторінка] [у газ. «Kolhozelet»] [Text]. – Ужгород,

1958, 1959.
1958, [б. N.] (11 majus), [б. N.] (12 okt.);
1959, [б. N.] (11 oct.), [б. N.] (19 dec.).
6197. Irodalmi oldal [літературна сторінка] [у газ. «Vörös Zaszlo»] [Text]. –
Берегове, 1956–1958,1960.
1956, [б. N.] (2 szept.);
1957, [б. N.] (febr.) – [б. N.] (28 dec.) [6 вип.];
1958, [б. N.] (15 febr.) – [б. N.] (29 nov.) [4 вип.];
1960, [б. N.] (27 febr.) – [б. N.] (29 dec.) [4 вип.].
6198. Karpati igas szo [Text] : орган Закарпат. обкому Комуніст. партії України і
облради депутатів трудящих. – Ужгород, 1956–1960.
Мова вид.: 1956 № 1 (1 jan.) – 1960 № 309 (31 dec.) назва – угор.; підзаг. – укр.
1956, № 1–305 (30 dec.);
1957, № 1 (1 jan.) – 306 (31 dec.);
1958, № 1 (1 yan.) – 10, 12–306 (31 dec.);
1959, № 1 (1 yan.) – 214, 216–232, 234–307 (31 dec.);
1960, № 1 (1 yan.) – 75, 77–79, 234–257, 259–309.
Дод.: 1960 Irodalmi oldal [літературна сторінка] див. № 6194.
Прим.: Паралельно виходить українською мовою див. № 1125.
6199. Karpatontuli Ifjüsäg [Text] : орган Закарпат. облкому ЛКСМ України. –
Ужгород, 1958–1960.
Мова вид.: 1958 № 15 (1775) (2 febr.) – 1960 № 156 (2225) (30 dec.) назва – угор.;
підзаг. – укр.
1958, № 15–34, 36–60, 63–141 (1915) (28 dec.);
1959, № 1 (1916) (1 jan.) – 154 (2069) (30 dec.);
1960, № 1 (2070) (1 jan.) – 86, 88–156.
Дод.: 1958 Irodalmi oldal [літературна сторінка] див. № 6195.
Прим.: Паралельно газета виходить українською мовою див. № 4302.
6200. Kolhoz Elet [Text] : a kárpátontuli terúleti berehovoi kerúleti gydovoi Marx
Karoly kolhoz elsőfoku partszerrete lapja. Дідове Берегів. р-ну Закарпат. обл., 1958, 1959.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1 (15 jan.) – 10, 14 (7 nov.);
1959, № 1 (28 jan.) – 4 (29 nov.) (у вал. нумерації є помилки).
6201. Kolhozelet [Text] : орган Ужгород. райкому Комуніст. партії України і
райради депутатів трудящих Закарпат. обл. – Ужгород, 1957–1960.
Мова вид.: 1957 № 1 (26) (1 yan.) – 1960 № 154 (588) (29 dec.) назва – угор.; підзаг.
– укр.
1957, № 1–128 (153) (29 dec.);
1958, № 1 (129) (1 yan.) – 153 (281) (28 dec.);
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1959, № 1 (282) (1 yan.) – 66, 69–80, 82–122, 124–153 (434) (29 dec.);
1960, № 1 (435) (1 yan.) – 149, 152–154.
Дод.: 1958, 1959 Irodalmi oldal [літературна сторінка] див. № 6196.
6202. Kolhozfalu [Text] : a kárpátontuli terúleti berehovői kerúleti oroszievoi Sztalini
barátság kolhoz elsőfoku pártszerrezete, kolhozvezetősege és a falusi Szcovjet lapja.
Оросієво Берегів. р-ну Закарпат. обл., 1957, 1958.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1957, № 16 (20 okt.r) – 18 (5 dec.);
1958, № 1 (29 jan.) – 2, 5–15 (21 dec.).
6203. Kolhozfalu [Text] : a kárpátontúli terúleti berehovői kerúleti dobrosziljai
«Báratság» kolhoz elsőfoku pártszervezete, kolhosvezetősege és a falusi Szovjet lapja.
Добросілля Берегів. р-ну Закарпат. обл., 1959, 1960.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1959, № 1 (22 majus) – 12 (30 november) (у нумерації є помилки);
1960, № 1 (10 febr.) – 7, 9, 10 (27 aug.).
6204. Kolhoz-ujsag [Text] : a karpatontuli terúleti berehovoi keruleti beregi Lenin
kolhoz elsőfoku partszerrezete sajtoszerve. – [Береги], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 16 (23 okt.) – 21 (31 dec.) a karpatontuli terúleti berehovoi keruleti
beregi Lenin kolhoz elsőfoku partszerrezete, kolhozvezetősege és a falusi Szovjet lapja.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1957, № 16 – 21;
1958, № 2 (23) (30 jan.) – 4, 6, 7, 9–15, 17, 18, 20, 21 (28 dec.);
1959, № 1 (6 febr.) – 8, 12, 16 (31 dec.);
1960, № 1 (25 jan.) – 6, 8–12 (5 nov.).
6205. Kolhozélet [Text] : a huszti kerúleti viskovoi Stalin kolhoz elsőfoku
partszervezete, kolhozvezetosége és a dolgozok kepvislői kőszegi szovjetenek lapja. –
[Вишкове], 1958– 1960.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1 (4) (22 febr.) – 5, 8–21 (24 dec.);
1959, № 1 (22) (9 jan.) – 24 (74) (26 dec.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (75) (13 jan.) – 8, 10–18, 21–24 (98) (30 dec.).
6206. Lenini győzelem [Text] : a kárpátontuli terúleti berehovoi kerúleti popovői Lenin
utja kolhoz elsőfoku partszervezete sajtoszerve. – [Попово], 1958–1960.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1 (7 nov.) – 3 (15 dec.);
1959, № 1 (2 jan.) – 14 (31 dec.) (у вал. нумерації є помилки);
1960, № 1 (25 jan.), 4, 5, 7–11, 14 (6 nov.).
6207. Lenini uton [Text] : a kárpátontuli terúleti berehovői kerúlet Vőrős Zaszlo kolhoz
partszervezetenek lapja. – Вари Берегів. р-ну Закарпат. обл., 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 11 (16 okt.) – 15 (25 dec.) a kárpátontuli terúleti berehovői kerúleti vari
Sztalin kolhoz elsőfoku partszervezete, kolhoyvezetősege és a falusi Szovijet lapja; 1958 ą 2
(29 jan.) – 18 (29 dec.) a kárpátontuli terúleti berehovői kerúlet vari Sztalin kolhoz elsőfoku
partszervezete, kolhoz-vezetősege és a falusi szovjet lapja. – Мова вид.: Заг., підзаг. і текст
– угор.
1957, № 11–15;
1958, № 2–4, 6–18;
1959, № 1 (21 febr.) – 21 (28 nov.);
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1960, № 1 (16 jan.) – 8, 10–19, 21 (31 dec.).
6208. [Text] : a szvododai XXI Pártkongresszus kolhoz pártszervezetének lapja = орган
парт. орг. колгоспу ім. XXI з’їзду КПРС с. Свобода. – Свобода; Вузлове, 1958– 1960.
Підзаг.: 1958 № 1 (20 aug.) – 2 (szept.) a vuzlovei Bolsevik kolhoz párt- es
Komszomolzervezetenek lapja; 1959 ą 1 (1 maj) – 2 (9 maj) a batyui XXI Pártkongresszus
kolhoz párt- es Komszomolzervezetenek lapja = орган парт. і комсомол. орг. колгоспу ім.
XXI з’їзду КПРС с. Вузлове [Берегів р-ну Закарпат. обл.]. – Місце вид.: 1958 № 1 –
1959 № 1 Вузлове. – Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1–3 (2 okt.);
1959, № 1–8, 11–14 (31 dec.);
1960, № 1 (30 jan.) – 7, 9–22 (5 dec.).
Lenini zбszlу. – Вузлове див. № 6208.
6209. Lenini út [Text] : a karpatontuli terúleti uszhorodi kerúleti eszenyi Avangard
kolhoz elsőfoku pártszervezete és kolhozvezetősége lapja. [Мінеральне], 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 1 (25 maj) – 8 (10 sept.) a karpatontuli terúleti uszhorodi kerúleti
eszenyi Hruscsov kolhoz elsőfoku pártszervezete és kolhozvezetősége lapja. Мова вид.: аг.,
підзаг. і текст – угор.
1957, № 1–15 (25 dec.);
1958, № 1 (16) (10 jan.) – 8, 10–20, 22, 23 (38) (25 dec.);
1959, № 1 (39) (10 jan.) – 10 (48) (25 maj);
1960, № 1 (63) (10 jan.) – 2, 4, 5, 9, 10 (72) (15 juli).
6210. Oktober Utján [Text] : a kárpátontuli berehovoi kerúleti berehovoi Kalinin kolhoz
elsöfoku pártszervezetének lapja = орган парторганізації колгоспу ім. Калініна м.
Берегово Закарпат. обл. – Берегове, 1957–1960.
Підзаг.: 1957 № 2 (7 nov.) a kárpátontuli területi berehovoi kerúleti berehovoi Kalinin
kolhoz elsöfoku pártszervezeté és kolhozvezetösége lapja. – Мова вид.: Заг., підзаг. і
текст – угор.
1957, № 2;
1958, № 1 (29 jan.) – 8 (31 okt.);
1959, № 1 (15 jan.) – 9, 11–13 (25 szept.);
1960, № 1 (23 apr.) – 9 (31 dec.).
6211. Rцplap [Text] : a kolhozélet szerkesztösédének kiadványa. – [Ужгород], 1958.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1 (25 junius).
6212. Sportélet [Text] : a kárpátontuli terület beregzászi kerületi végvehajtő bizottság
mellet müködő sport es tetnevelési bizottság lapja = орган ком. по фізич. культурі
спорту при виконкомі Берегів. райради депутатів трудящих Закарпат. обл. –
Берегове, 1958.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1 (24 aug.).
6213. Szovjet Falu [Text] : a kárpátontüli területi berehővoi kerületi v.-béganyi ut a
kommuniszmushoz kolhoz elsöfoku pártsterrezete, kolhozvezetösége és falusi Szovjet lapja
= орган парторганізації колгоспу «Шлях до комунізму» с. В. Бігань Берегів.
р-ну Закарпат. обл. – Велика Бігань, 1957–1960.
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Підзаг.: 1958 № 1 (22 febr.) – 3 (1 majus) орган парторганізації колгоспу «Путь
коммунізму» с. В. Бігань Берегів. р-ну Закарпат. обл. – Мова вид.: Заг., підзаг. та текст
– угор.
1957, № 13 (31 okt.);
1958, № 1–12 (27 dec.);
1959, № 1 (1 jan.) – 8, 11–16, 18–22 (31 dec.);
1960, № 1 (18 jan.) – 4, 6–10, 12–19, 21–23 (dec.).
6214. Uj élet [Text] : a kárpátontuli terület berehovői kerületi derenkoveci uj élet kolhoz
elsőfoku partszervezete, kolhozvezetösége és a falusi Szovjet lapja = орган парторганізації
колгоспу «Нове життя» с. Деренковець Берегів. р-ну Закарпат. обл. – Деренковець,
1957, 1958.
Підзаг.: 1957 № 15 (16 okt.) – 1958 № 1 (15 jan.) a kárpátontuli területi berehovői
kerületi derenkoveci uj élet kolhoz elsőfoku partszervezete kolhoz és a falusi Szovjet lapja. –
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1957, № 15–18, 20 (31 dec.);
1958, № 1, 3, 5–24 (31 dec.).
6215. Uj élet [Text] : a kárpátontuli terület, vinohradovői keruleti nagypaládi Bolsevik
kolhoz pártszervezetenek és vezetősegenek lapja. – Велика Паладь, 1958–1960.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1958, № 1 (26 jan.) – 7 (15 nov.);
1959, № 2 (9) (22 marz) – 12 (19) (23 nov.);
1960, № 1 (20) (1 jan.) – 7 (26) (7 nov.).
6216. Vörös Zaszlo [Text] : орган Берегів. райкому КП України та райради
депутатів трудящих Закарпат. обл. – Берегове, 1956–1960.
Мова вид.: Заг., підзаг. і текст – угор.
1956, № 1 (1162) (1 jan.) – 74, 76–85, 87–138 (1299) (30 dec.);
1957, № 2 (1301) (4 jan.) – 87, 89–154 (1453) (29 dec.);
1958, № 1 (1454) (1 jan.) – 96, 100–114, 117–123, 125–153 (1606) (28 dec.);
1959, № 1 (1607) (1 jan.) – 11, 13–67, 69–88, 90–111, 113–115, 117, 119–121, 123–
153 (1759) (29 dec.);
1960, № 1 (1760) (1 jan.), 3–153 (1912) (29 dec.).
Дод.: 1956–1958, 1960 Irodalmi oldal [літературна сторінка] див. № 6197.
Прим.: Газета паралельно виходить українською мовою див. № 5797.
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ПОКАЖЧИК МІСЦЬ ВИДАННЯ ГАЗЕТ

Абазівка див.
Обазівка
Авдеевка див.
Авдіївка
Авдіївка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто Ясинуват. р-ну Донец. обл.)
2490, 3172, 5162
Аврамівка
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.) 434
Агрономічне
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
1162
Адамівка
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
2208
Адамівка
(у 1956–1960 і нині – село Іванів. р-ну Одес. обл.)
2608
Адамівка
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
302
Адамівка
(у 1956–1960 – село Старокозац. р-ну Одес. обл.;
нині – село Білгород-Дністров. р-ну тієї самої обл.)
1453
Адамівка
(у 1956–1960 – село Щорс. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Криничан. р-ну тієї самої обл.)
2016
Аджамка
(у 1956 – лип. 1959 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
1960 і нині – cело Кіровоград. р-ну тієї самої обл.)
2738, 4970
Азов
(у 1956–1960 – село Азов. р-ну Крим. обл. УРСР;
нині – село Красногвардійс. р-ну АР Крим)
238
Азовское див. Азовське
Азовське
(у 1956–1960 – смт, райцентр Азов. р-ну Крим. обл. УРСР;
нині – смт Джанкойс. р-ну АР Крим)
2225, 2226, 2537, 3154
Акимовка див. Якимівка
Александровка див. Олександрівка Ворошиловград. обл.
Александровка див. Олександрівка Одес. обл.
Алексеевка див. Олексіївка
Алмазовка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Ровеньков. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – смт того самого р-ну
Луган. обл.; нині – входить у межі м. Ровеньки тієї самої обл.) 1233, 1235
Алтинівка
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
1890, 4311

Алушта
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)
Алчевск див. Алчевськ
Алчевськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – м. Ворошиловськ,
райцентр Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – місто,
райцентр Луган. обл.; нині – м. Алчевськ
обласного підпорядкування тієї самої обл.)

Амвросиевка див. Амвросіївка
Амвросіївка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто, райцентр Донец. обл.)
Анадоль
(у 1956–1960 – село Волновас. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Ананьев див. Ананьїв
Ананьїв
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Одес. обл.)
Андрієвичі
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Андрієво-Іванівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – село Миколаїв. р-ну тієї самої обл.)
Андріївка
(у 1956–1960 – село Покров. р-ну Дніпропетр. обл.)
Андріївка
(у 1956–1960 – село, райцентр Запоріз. обл.;
нині – смт Бердян. р-ну тієї самої обл.)
Андрушівка
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.,
нині – село Погребищен.р-ну тієї ж обл.)
Антонів (у 1956–1960 – село Обухів. р-ну Київ. обл.;
нині – село Сквир. р-ну тієї самої обл.)
Антонівка
(у 1956–1960 і нині – село Варвин. р-ну Чернігів. обл.)
Антонівка
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)

836, 2557, 2558,

3190

22, 157, 853, 854, 855,
1154, 1557, 2487, 3071,
3107, 4231, 5396, 5452,
5618, 5900

15, 661,
5697

3067, 3155,

2733

620, 859,
2457, 3725,
4648, 6167
4375
16, 1328,
1622, 2431,
2445, 2907, 3536
1607
17, 1594, 1770,

2186
1356
209
6084

3029

Антопіль
(у 1956–1960 – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Томашпіл. р-ну тієї самої обл.)
Антрацит
(у 1956 – 5 берез. 1958 – м. Боково-Антрацит,
райцентр Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – місто,
райцентр Луган. обл.; нині – м. Антрацит, райцентр
тієї самої обл.)
Апостолове (у 1956–1960 і нині – місто,
райцентр Дніпропетр. обл.)
Арбузинка
(у 1956–1960 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Артасів
(у 1956–1960 – село Нестерів. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Артемівка
(у 1956–1960 – село Черномор. р-ну Крим. обл. УРСР;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Артемовка див. Артемівка
Артемівськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто, райцентр Донец. обл.)
Артемовск див. Артемівськ
Артюхівка
(у 1956–1960 і нині – село Ромен. р-ну Сум. обл.)
Арциз
(у 1956–1960 – смт, райцентр Одес. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)

Арцыз див. Арциз
Аршинцеве
(у 1956–1960 – село Керчен. міськради Крим. обл. УРСР;
нині – входить у межі м. Керч АР Крим)
Аршинцево див. Аршинцеве
Бабайківка
(у 1956–1960 і нині – село Царичан. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Бабанка
(у 1956–1960 – село Уман. р-ну Черкас. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Бабино
(у 1956–1960 – село Самбір. р-ну Львів. обл.;
нині – село Старосамбір. р-ну тієї самої обл.)

6089

36,
895,

30,

2561, 3072, 5325
1583, 2631

1656, 3878, 5199

1396

817

21, 3070, 3213, 4090,
4323, 5409

1827
376, 377, 381, 382, 383,
384, 1495, 3076, 4838,
5659

846,

847, 3106

5672
1633, 2472, 3670, 4391

2019

Бабчинці
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
Багате
(у 1956–1960 і нині – село Ізмаїл. р-ну Одес. обл.)
Багринівці
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
Бадалово
(у 1956–1960 – с. Бодалів Берегів. р-ну Закарпат. обл.;
нині – с. Бадалово того самого р-ну тієї самої обл.)
Базалія
(у 1956 – верес. 1959 – смт, райцентр Хмельниц. обл.;
1959–1960 – смт Мануїл. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Теофіпол. р-ну тієї самої обл.)
Базар
(у 1956–1959 – село, райцентр Житомир. обл.;
1960 і нині – село Народиц. р-ну тієї самої обл.)
Байківка
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Байраківка
(у 1956–1960 – село Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Байтали
(у 1956–1960 – село Ананьїв. р-ну Одес. обл.)
Балабанівка
(у 1956–1960 – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Балаклія
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)
Балаклія див. Балаклея
Баламутівка
(у 1956–1960 – село Ружичнян. р-ну Хмельниц. обл.)
Баланівка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Балки
(у 1956–1960 і нині – село Василів. р-ну Запоріз. обл.)
Балта
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Одес. обл.)

494, 2165, 5935
2228
6157

6185

790,
2196
355

296
6101
1737
3682,

4458

6051
1531
1745
2322, 2407, 2408, 2409,
2411, 3531

Балучин
(у 1956 – берез. 1959 – село Краснен. р-ну Львів. обл.;
берез.1959–1960 і нині – село Бус. р-ну тієї самої обл.)
2163
Бандишівка
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.) 1678
Бандурівка
(у 1956–1960 – село Олександрів. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Олександрійс. р-ну тієї самої обл.)
4373
794

4457

Банилів
(у 1956–1960 – село Вашковец. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Вижниц. р-ну тієї самої обл.)
Банилів див. Банилів-Підгірний
Банилів-Підгірний
(у 1956–1960 – с. Банилів Сторожинец. р-ну Чернівец. обл.;
нині – с. Банилів-Підгірний того самого р-ну тієї самої обл.)
Бар
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Вінниц. обл.)
Бараниківка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Біловод. р-ну
Ворошиловград. обл.; берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Баранівка
(у 1956–1960 – смт, райцентр Житомир. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Баратівка
(у 1956–1960 і нині – село Снігурів. р-ну Миколаїв. обл.)
Барахти
(у 1956–1960 і нині – село Васильків. р-ну Київ. обл.)
Бараші
(у 1956–1960 – село, райцентр Житомир. обл.;
нині – село Ємільчин. р-ну тієї самої обл.)
Барашівка
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Барвінкове
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)
Баришівка
(у 1956–1958 – село, райцентр Київ. обл.;
1959–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Барсуки
(у 1956–1960 і нині – село Ланівец. р-ну Терноп. обл.)
Басань
(у 1956–1960 і нині – село Пологів. р-ну Запоріз. обл.)
Батурин
(у 1956–1960 – село, райцентр Чернігів. обл.;
нині – місто Бахмац. р-ну тієї самої обл.)
Батьово
(у 1956–1960 – с. Вузлове Берегів. р-ну Закарпат. обл.;
нині – смт Батьово того самого р-ну тієї самої обл.)
Бахмач
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернігів. обл.)
Бахчисарай
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто, райцентр АР Крим)

1894

2137
3850, 5024

1565
2341, 3712, 4586, 4588
4597
256,

878,

2056

2354, 3818, 4964

1916
706, 1550, 2712, 2901,
4114
4637
214
806
4009, 6014

6208
2034, 2776, 3593, 4266
857, 2547, 2548, 3117,
3185, 5085
795

Башмачка
(у 1956–1960 і нині – село Солонян. р-ну Дніпропетр. обл.)
Баштанка
(у 1956–1960 – селище, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Баштанків
(у 1956–1960 – село Піщан. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Кодим. р-ну Одес. обл.)
Бежановка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – село Луган. обл.;
нині – село увійшло у межі м. Стаханов тієї самої обл.)
Безводне
(у 1956–1960 – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Ямпіл. р-ну тієї самої обл.)
Безіменне
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)
Безпальче
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Драбів. р-ну тієї самої обл.)
Белгород-Днестровский див. Білгород-Дністровський
Белз
(у 1956–1960 – місто Забуз. р-ну Львів. обл.;
нині – місто район. підпорядкування Сокал. р-ну
тієї самої обл.)
Белогорск див. Білогірськ
Белореченский див. Білоріченський
Бердичів
(у 1956–1960 і нині – місто обласного підпорядкування,
райцентр Житомир. обл.)

251

1716, 1877, 5213
771

500

65
5970

223

1727

1069, 3408, 3862, 4021,
5053, 5507, 6057, 6058

Бердянськ
(у 1956 – 26 черв. 1958 – м. Осипенко, райцентр Запоріз. обл.;
26 черв. 1958 – 1960 і нині – м. Бердянськ, райцентр тієї самої обл.) 10, 617, 858, 866, 925,

1759, 2215, 2254, 2307,
3380, 3693, 4185, 4514,
4849, 4852, 5189, 5472,
5541, 5558, 5605, 6034
Береги
(у 1956–1960 – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.;
нині – село Міжгір. р-ну тієї самої обл.)
Берегове
(у 1956–1960 – місто, райцентр Закарпат. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування тієї самої обл.)
796

2167,

6204

3962, 5797, 6197, 6210,
6212, 6216

Берегомет
(у 1956–1960 – село Вижниц. р-ну Чернівец. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Бережани
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Бережниця
(у 1956–1960 – село Жидачів. р-ну Львів. обл.;
нині – місто Сокал. р-ну тієї самої обл.)
Береза
(у 1956–1960 і нині – село Глухів. р-ну Сум. обл.)
Береза
(у 1956–1960 – село Талалаїв. р-ну Сум. обл.)
Березанка
(у 1956–1960 – cмт Тилігуло-Березанка,
райцентр Миколаїв. обл.; нині – смт Березанка,
райцентр тієї самої обл.)
Березань
(у 1956–1960 – смт, райцентр Київ. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування тієї самої обл.)
Берездів
(у 1956 – верес. 1959 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Славут. р-ну тієї самої обл.)
Березець
(у 1956–1960 – село Рудків. р-ну Львів. обл.;
нині – село Городоц. р-ну тієї самої обл.)
Березина
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Березинка
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Березичі
(у 1956–1960 – село Камінь-Кашир. р-ну Волин. обл.;
нині – село Любешів. р-ну тієї самої обл.)
Березівка
(у 1956–1960 і нині – село Балт. р-ну Одес. обл.)
Березівка
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
Березівка
(у 1956–1960 – село Житомир. р-ну Житомир. обл.;
нині – село Володарськ-Волин. р-ну тієї самої обл.)
Березівка
(у 1956–1960 – село Лопатин. р-ну Львів. обл.;
нині – село Радехів. р-ну тієї самої обл.)

5678
3292, 3989, 4133, 4297,
5855
748
1408
1641

672, 2327, 2746, 2753,
3581
146, 1321, 4010, 4595,
4867, 5060, 6015
1006, 5956
589
1582
5871

4511
1865
1830, 1864
217

1667

797

Березівка
(у 1956 – трав. 1958 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
трав. 1958–1960 і нині – село Бершад. р-ну тієї самої обл.)
Березівка
(у 1956–1960 – смт, райцентр Одес. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Березна
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
Березна
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Березна
(у 1956–1960 – смт, райцентр Чернігів. обл.;
нині – смт Мен. р-ну тієї самої обл.)
Березне
(у 1956 – селище, 1957–1960 – смт, райцентр Ровен. обл.;
нині – місто, райцентр Рівнен. обл.)
Березнеговатое див. Березнегувате
Березнегувате
(у 1956–1957 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Березники
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Березова Рудка
(у 1956–1960 і нині – село Пирятин. р-ну Полтав. обл.)
Березовичі
(у 1956–1960 і нині – село Володимир-Волин. р-ну
Волин. обл.)
Березянка
(у 1956–1960 і нині – село Ружин. р-ну Житомир. обл.)
Берестечко
(у 1956 – верес. 1959 – місто, райцентр Волин. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – місто Горохів. р-ну тієї самої обл.)
Берестівка
(у 1956–1960 і нині – село Липово-Долин. р-ну
Сум. обл.)
Берестове
(у 1956–1960 – село Андріїв. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Бердян. р-ну тієї самої обл.)
Берестовенька
(у 1956–1960 і нині – село Красноград. р-ну Харків. обл.)
Берестя
(у 1956–1960 – село Дубровиц. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)

798

5603
1617, 2889, 3919, 5292,
5293, 5294
1713
4512
5178,

6052, 6056

2358,

3854, 5031

481, 1592, 1595, 1767,
3465, 4450
4689
4380

1802
1968
2792,

992
5982
5577

1262

2793, 3598

Бершадь
(у 1956–1960 – смт, райцентр Вінниц. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
3899, 5253, 6140
Бехи
(у 1956–1960 і нині – село Коростен. р-ну Житомир. обл.)
1376
Бехтери
(у 1956–1960 і нині – село Голопристан. р-ну Херсон. обл.) 1627
Бикова Гребля
(у 1956–1960 і нині – село Білоцерків. р-ну Київ. обл.)
1979
Бирлівка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
6140
Бирюки
(у 1956–1960 і нині – село Рокитнян. р-ну Київ. обл.)
1282
Бирюково див. Бірюково
Бистрик
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Бистрик
(у 1956–1960 і нині – село Ружин. р-ну Житомир. обл.)
Бишів
(у 1956 – січ. 1959 – село, райцентр Київ. обл.;
1959–1960 і нині – село Макарів. р-ну тієї самої обл.)
Біївці
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав.р-ну Київ. обл.)
Бібрка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Львів. обл.;
нині – місто Перемишлян. р-ну тієї самої обл.)
Біла
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Біла
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Біла Церква
(у 1956–1960 і нині – місто обласного підпорядкування,
райцентр Київ. обл.)
Білашки
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Білгород-Дністровський
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – місто Лиман. р-ну Одес. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – місто обласного
підпорядкування, райцентр тієї самої обл.)
Біле
(у 1956 – 5 берез. 1958 – селище Сутоган
Олександрів. р-ну Ворошиловград. обл.; 5 берез.
1958–1960 – селище того самого р-ну Луган. обл.;
нині – смт Біле Лутугин. р-ну тієї самої обл.)
Біликівці
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)

2708
1859

6144
5989
3638, 4071
994
953

2801, 3602, 4901
1872

1219, 3060, 3139

4440
5662
799

Білилівка
(у 1956–1960 і нині – село Ружин. р-ну Житомир. обл.)
Білка
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Сум. обл.)
Білки
(у 1956–1960 і нині – село Іршав. р-ну Закарпат. обл.)
Білобожниця
(у 1956–1959 – село, райцентр Терноп. обл.;
1960 і нині – село Чортків. р-ну тієї самої обл.)
Біловодськ
(у 1956 – село; 1957 – 5 берез. 1958 – смт, райцентр
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – смт,
райцентр Луган. обл.)
Білогірськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто, райцентр АР Крим)
Білогір’я
(у 1956–1958 – село; 1959–1960 і нині – смт,
райцентр Хмельниц. обл.)
Білогриве
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Білозерка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Херсон. обл.)
Білозір’я
(у 1956–1960 і нині – село Смілян. р-ну Черкас. обл.)
Білозір’я
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Білокриниця
(у 1956–1960 і нині – село Кременец. р-ну Терноп. обл.)
Білокуракине
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт,
райцентр Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960
і нині – смт, райцентр Луган. обл.)
Білолуцьк
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село,
райцентр Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1959 – село,
1960 – смт, райцентр Луган. обл.;
нині – смт Новопсков. р-ну тієї самої обл.)
Білотин
(у 1956–1960 і нині – село Ізяслав. р-ну Хмельниц. обл.)
Білоусівка
(у 1956–1960 і нині – село Драбів. р-ну Черкас. обл.)
Білоусівка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
Більківці
(у 1956–1960 і нині – село Коростишів. р-ну Житомир. обл.)
800

950,

5967

1623
2210

703, 1848,

5232

3698, 4522,

4524

2278, 2279,

3163

3812, 4952
4601
26, 3502, 3784, 4858
5915
5789
4469

1664, 4712,

4730

1226, 2189, 3963, 5306,
5798, 5830
1612
1458
4214
4384

Більче Золоте
(у 1956–1960 і нині – село Борщів. р-ну Терноп. обл.)
Більшовці
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Галиц. р-ну Івано-Франків. обл.)
Біляївка
(у 1956 – село, райцентр Одес. обл. 1957–1960 – смт,
райцентр тієї самої обл.; нині – місто
обласного підпорядкування тієї самої обл.)
Біляни
(у 1956–1960 і нині – село Чернів. р-ну Вінниц. обл.)
Бірків
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
Бірюково
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Свердлов. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960
і нині – село того самого р-ну Луган. обл.)
Благоево див. Благоєво
Благоєво
(у 1956–1960 і нині – село Іванів. р-ну Одес. обл.)
Блакитне
(у 1956–1960 і нині – село Високопіл. р-ну Херсон. обл.)
Близнюки
(у 1956–1957 – село, райцентр Харків. обл.;
лип. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Бобли
(у 1956–1960 і нині – село Турійс. р-ну Волин. обл.)
Бобове
(у 1956–1960 – село Виноградів. р-ну Закарпат. обл.;
нині – село Тячів. р-ну тієї самої обл.)
Бобрик
(у 1956–1960 і нині – село Улянів. р-ну Сум. обл.)
Бобринець
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Кіровоград. обл.)
Бобровиця
(у 1956–1957 – смт, райцентр Чернігів. обл.;
1958–1960 і нині – місто, райцентр тієї самї обл.)
Богатир
(у 1956–1960 – село Великоновосілків. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Богатое див. Багате
Богатырь див. Богатир
Богданівка
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)
Богданівка
(у 1956–1960 і нині – село Чернігів. р-ну Запоріз. обл.)

1001

1445, 3442

3777, 4760,

4813

359
5604

379

164
32

3904, 5260
1547
6190
1700
1570, 1897, 3988, 5853

3822, 4283,

4971

4884

4902
885
801

Богдано-Надеждівка
(у 1956–1960 і нині – село П’ятихат. р-ну Дніпропетр. обл.)
Богодухів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)
Богородчани
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт, райцентр Івано-Франків. обл.)
Богунівка
(у 1956–1960 і нині – село Бобринец. р-ну
Кіровоград. обл.)
Богуслав
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Бодаква
(у 1956–1960 і нині – село Лохвиц. р-ну Полтав. обл.)
Бодалів див. Бадалово
Божедарівка
(у 1956–1960 – смт Щорськ, райцентр Дніпропетр. обл.;
нині – смт Божедарівка Криничан. р-ну тієї самої обл.)
Бокійма
(у 1956–1960 – село Демидів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Млинів. р-ну Рівнен. обл.)
Боково-Антрацит див. Антрацит
Болград
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Одес. обл.)
Болехів
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування Івано-Франків. обл.)
Большая Новоселка див. Велика Новосілка
Большая Писаревка див. Велика Писарівка
Большой Фонтан див. Великий Фонтан
Бондарівка
(у 1956–1960 і нині – село Коростишів. р-ну
Житомир. обл.)
Бондурі
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Бондурівка
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
Борзна
(у 1956–1960 – смт, райцентр Чернігів. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Бориня
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село, райцентр
Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960 – село Турків. р-ну
Львів. обл.; нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
802

2211
196, 3724, 4638, 4639,
4642
3823, 4972

756
807, 4016, 6035
2910

688, 689, 3376,

424

2552, 2559, 3187, 3191

3726, 4649

4482
6074
742
2118, 3503

2190, 3718, 4621

Борислав
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто обласного
підпорядкування Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960
і нині – місто обласного підпорядкування Львів. обл.)
Бориспіль
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Борівка
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
Борівці
(у 1956–1960 і нині – село Кіцман. р-ну Чернівец. обл.)
Борова
(у 1956–1960 – село, райцентр Харків. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Борове
(у 1956–1960 – село Рокитнів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Боровиця
(у 1956–1960 і нині – село Чигирин. р-ну Черкас. обл.)
Бородино див. Бородіно
Бородіно
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – смт Тарутин. р-ну тієї самої обл.)
Бородянка
(у 1956 – село, райцентр Київ. обл.; 1957–1960
і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Борозенське
(у 1956–1960 і нині – село Великоолександрів. р-ну
Херсон. обл.)
Боромля
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Сум. обл.)
Борохів
(у 1956–1960 і нині – село Ківерців. р-ну Волин. обл.)
Борсуки
(у 1956–1960 і нині – село Новоушиц. р-ну
Хмельниц. обл.)
Бортники
(у 1956–1960 і нині – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.)
Бортничі
(у 1956–1960 – село Бориспіл. р-ну, Київ. обл.;
нині – входить у межі м. Київ)
Борщів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Борщів
(у 1956–1960 і нині – село Перемишлян. р-ну Львів. обл.)

405, 3657,3778, 4269,
4336, 4820
2197, 3520
2771, 4763
2044
3824, 4973

295
4676

390, 1143,3215, 4355,
4356, 4430
476,

2653, 5580

4913
1866
4386

311
6063
61
2110, 2145
1712
803

Борщагівка
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Борщовичі
(у 1956–1960 – село Новояричів. р-ну Львів. обл.;
нині – село Пустомитів. р-ну тієї самої обл.)
Босівка
(у 1956–1960 і нині – село Лисян. р-ну Черкас. обл.)
Бохоники
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Бочечки
(у 1956–1960 і нині – село Конотоп. р-ну Сум. обл.)
Брага
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
Брагинівка
(у 1956–1960 і нині – село Петропавлів. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Бражинці
(у 1956–1960 і нині – село Полон. р-ну Хмельниц. обл.)
Браїлів
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Бране Поле
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
Бранцівка
(у 1956–1960 і нині – село Краснопіл. р-ну Сум. обл.)
Братівці
(у 1956–1960 і нині – село Новобуз. р-ну Миколаїв. обл.)
Братське
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Миколаїв. обл.)
Брацлав
(у 1956–1960 – cмт, райцентр Вінниц. обл.;
нині – смт Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Бредуни див. Бридуни
Бреусівка
(у 1956–1960 і нині – село Козельщин. р-ну Полтав. обл.)
Бридуни
(у 1956–1960 – с. Бредуни Новосанжар. р-ну Полтав. обл.;
нині – с. Бридуни того самого р-ну тієї самої обл.)
Брилівка
(у 1956–1960 і нині – село Ставищен. р-ну Київ. обл.)
Бритівка
(у 1956–1960 і нині – село Білгород-Дністров. р-ну
Одес. обл.)
Бритовка див. Бритівка
804

360

1666
4472
1165, 2740
2893
677

4988
451
6119
4989
2067
902
1074, 3683, 4459, 4562,
5295
466, 2072, 4011, 6016

6126

1330
3057

2239

Бровари
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Бродецьке
(у 1956–1960 і нині – село Катеринопіл. р-ну Черкас. обл.)
Броди
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Бронниця
(у 1956–1960 іэ нині – село Могилів-Поділ. р-ну
Вінниц. обл.)
Броска
(у 1956–1960 і нині – село Ізмаїл. р-ну Одес. обл.)
Брусилів
(у 1956–1960 – село, райцентр Житомир. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Брусниця
(у 1956–1960 – село Вашковец. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Кіцман. р-ну тієї самої обл.)
Бруховичі
(у 1956–1960 – село Голоб. р-ну Волин. обл.;
нині – село Ковел. р-ну тієї самої обл.)
Брюховичі
(у 1956 – черв. 1957 – смт, райцентр Львів. обл.;
черв. 1957–1960 і нині – смт, підпорядковане
Шевченків. р-ну м. Львів)
Бубнівка
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Бубнівка
(у 1956–1960 – с. Велика Бубнівка Чорноострів. р-ну
Хмельниц. обл.; нині – с. Бубнівка Волочис. р-ну
Хмельниц. обл.)
Бубнівська Слобідка
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Золотоніс. р-ну тієї самої обл.)
Бугаївка
(у 1956–1960 – село Савин. р-ну Харків. обл.;
нині – село Ізюм. р-ну тієї самої обл.)
Бугаків
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.,
нині – село Немирів. р-ну тієї ж обл.)
Бугрин
(у 1956–1960 – село Гощан. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Буда-Варовичі
(у 1956–1960 – село Поліс. р-ну Київ. обл.;
нині – село в Чорнобил. зоні. Знято з обліку у 1999 р.)

53
4667
3980, 5835

5924
2540
1596, 2315, 3466, 5578

754
1389

5104
6124

1545

1457
5239

6148
4115

1000

805

Буданів
(у 1956–1958 – село, райцентр Терноп. обл.;
1959–1960 і нині – село Теребовлян. р-ну тієї самої обл.)
Буденовка див. Будьонівка
Буди
(у 1956–1960 і нині – смт Харків. р-ну Харків. обл.)
Будилка
(у 1956–1960 і нині – село Лебедин. р-ну Сум. обл.)
Будище
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Будо-Літки
(у 1956–1960 і нині – село Лугин. р-ну Житомир. обл.)
Будичани
(у 1956–1960 і нині – село Чуднів. р-ну Житомир. обл.)
Будьонівка
(у 1956–1958 – смт, райцентр Сталін. обл.;
1959–1960 – смт Новоазовськ, райцентр тієї самої обл.;
нині – місто, райцентр Донец. обл.)
Бузівка
(у 1956–1960 і нині – село Жашків. р-ну Черкас. обл.)
Бузівка
(у 1956–1960 – село Котов. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Магдалинів. р-ну тієї самої обл.)
Бузова
(у 1956–1960 – село Макарів. р-ну Київ. обл.;
нині – село Києво-Святошин. р-ну тієї самої обл.)
Бузьке
(у 1956–1960 і нині – село Новоодес. р-ну Миколаїв. обл.)
Буйвалове
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Буймер
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец.р-ну Сум. обл.)
Букачівці
(у 1956–1959 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
1960 – смт Бурштин. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Рогатин. р-ну Івано-Франків. обл.)
Букварка
(у 1956–1960 – село Єлисаветград. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Олександрів. р-ну тієї самої обл.)
Буки
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село, райцентр Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – смт Маньків. р-ну тієї самої обл.)
Буки
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)

806

4005, 6006

79
2060
4669
2518
1697

5185
4109, 5954

4374
2983
4915
5665
2781

4328

1729
2624, 2802, 3603
5673

Бурдяківці
(у 1956–1959 – село Скала-Поділ. р-ну Тернопіл. обл.,
1959–1960 і нині – село Борщів. р-ну тієї ж обл.)
Буринь
(у 1956–1960 – смт, райцентр Сум. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Бурти
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Бурти
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл.)
Бурштин
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування Галиц. р-ну
Івано-Франків. обл.)
Буськ
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Бучач
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Буша
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Бушинка
(у 1956–1960 – село Шпиків. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Тиврів. р-ну тієї самої обл.)
Ваганичі
(у 1956–1958 – село Добрян. р-ну Чернігів. обл.;
1959–1960 і нині – село Городнян. р-ну тієї самої обл.)
Валер’янівка
(у 1956 – 10 верес.1959 – село Ольгин. р-ну Сталін. обл.;
10 верес. 1959–1960 – село Волновас. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Валки
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)
Валява
(у 1956–1960 і нині – село Городищен. р-ну Черкас. обл.)
Варва
(у 1956–1959 – село, 1960 – смт, райцентр Чернігів. обл.)
Варварівка
(у 1956–1960 і нині – село Варварів. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – село Миколаїв. р-ну тієї самої обл.)
Варварівка
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Варварівка
(у 1956–1960 і нині – село Карлів. р-ну Полтав. обл.)
Варварівка
(у 1956–1960 – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.; нині – район
м. Іллінці тієї самої обл.)

1621
4713
5139
4479

3957, 4184, 5777, 5783
2447, 3542,

3835

46, 727, 1130, 1795,
3480, 5719
1394
761

1535

1809
2119, 2120, 3504, 5212
789
719, 3681,

4498

2817
1256
1643

1925
807

Варварівка
(у 1956–1960 – смт Павлоград. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Юр’їв. р-ну тієї самої обл.)
5140
Варварівка
(у 1956–1960 – смт, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – входить у межі м. Миколаїв)
3772, 4797, 4799
Вари
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
6207
Варівськ
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Розважів. р-ну Київ. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.) 5843
Варовичі
(у 1956–1960 – село Поліс. р-ну Київ. обл., нині – село
Васильків. р-ну тієї ж обл.)
1000
Василівка
(у 1956–1960 і нині – село Біляїв. р-ну Одес. обл.)
1513
Василівка
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
4568
Василівка
(у 1956–1960 і нині – село Онуфріїв. р-ну Кіровоград. обл.)
6134
Василівка
(у 1956–1960 і нині – село Семенів. р-ну Полтав. обл.)
1378
Василівка
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
292, 1398
Василівка
(у 1956–1960 – село Тилігуло-Березан. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – село Березан. р-ну тієї самої обл.)
1760
Василівка
(у 1956 – смт, райцентр Запоріз. обл.; 1957–1960
і нині – місто, райцентр Запоріз. обл.)
463, 1852, 2324, 2389,
2590, 2594, 2677, 3014,
3553, 5814
Васильків
(у 1956–1960 – місто район. підпорядкування, райцентр Київ. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування тієї самої обл.)
1346, 3813, 4112, 4282,
4953, 5216
Васильківка
(у 1956 – 16 серп. 1957 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
16 серп. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 2595, 3554, 4914, 5215
Васине
(у 1956–1960 і нині – село Знам‘ян. р-ну Кіровоград. обл.)
6153
Васьківці
(у 1956–1960 і нині – село Коростен. р-ну Житомир. обл.;
нині – село Народиц. р-ну тієї самої обл.)
1376
Васютинці
(у 1956–1959 – село Іркліїв. р-ну Черкас. обл.;
1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну тієї самої обл.)
291
808

Ватутино див. Ватутіне
Ватутіне
(у 1956–1960 – місто Звенигород. р-ну Черкас. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування тієї самої обл.)
Вахнівка
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Вашківці
(у 1956–1960 – місто, райцентр Чернівец. обл.;
нині – місто Вижниц. р-ну тієї самої обл.)

5092
1858

3981, 5836

Велика Аккаржа див. Великодолинське
Велика Багачка
(у 1956 – 21 листоп. 1959 – село, райцентр
Полтав. обл.; 21 листоп. 1959–1960 і нині – смт, райцентр
тієї самої обл.)
2803, 3604, 5738, 6085
Велика Березянка
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
5818
Велика Бігань
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
6213
Велика Білина
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Самбір. р-ну Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.) 5635
Велика Білозерка
(у 1956–1960 і нині – село, райцентр Запоріз. обл.)
507, 912, 998, 2368,
2736, 3986, 5847, 5848,
5849, 6145
Велика Благовіщенка
(у 1956–1960 і нині – село Горностаїв. р-ну Херсон. обл.) 2139
Велика Бубнівка див. Бубнівка Хмельниц. обл.
Велика Бугаївка
(у 1956–1960 і нині – село Васильків. р-ну Київ. обл.)
Велика Бурімка
(у 1956–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Велика Бушинка
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
Велика Виска
(у 1956 – 25 верес. 1958 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
25 верес. 1958–1960 і нині – село Маловисків. р-ну
тієї самої обл.)
Велика Вільшанка
(у 1956–1960 і нині – село Васильків. р-ну Київ. обл.)
Велика Врадіївка див. Врадіївка
Велика Глумча
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Велика Димерка
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)

5782
1121
6128

2717, 4772
452

4687
930
809

Велика Добронь
(у 1956–1960 і нині – село Ужгород. р-ну Закарпат. обл.)
Велика Жмеринка
(у 1956–1960 – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.;
нині – р-н м. Жмеринки)
Велика Знам‘янка
(у 1956–1960 і нині – село Кам‘янсько-Дніпров. р-ну
Запоріз. обл.)
Велика Іванівка див. Іванівка Христинів. р-ну Черкас. обл.
Велика Киріївка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Велика Кісниця
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Велика Лепетиха
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Херсон. обл.)
Велика Михайлівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Велика Мотовилівка
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
Велика Мочулка
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Велика Новосілка
(у 1956–1960 – село, райцентр Сталін. обл.; нині – смт,
райцентр Донец. обл.)
Велика Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Херсон. обл.)
Велика Офірна
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
Велика Паладь
(у 1956–1960 і нині – село Виноградів. р-ну Закарпат. обл.)
Велика Писарівка
(у 1956 – 26 черв. 1959 – село,
райцентр Сум. обл.; 26 черв. 1959–1960 і нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Велика Рача
(у 1956–1960 і нині – село Радомишл. р-ну
Житомир. обл.)
Велика Ростівка
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну
Вінниц. обл.)
Велика Рудка
(у 1956–1960 і нині – село Дикан. р-ну Полтав. обл.)
Велика Русава
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
810

6193

1009

231

805
1373, 6083
1320, 2451
2064, 4714
5600
2032

2560, 3192
1655, 2461, 3997, 5903,
5904
4132
6215

1042, 1211, 3136

886
6008
1833
1327

Велика Севастянівка
(у 1956–1960 – село Христинів. р-ну Черкас. обл.)
Велика Снітинка
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
Велика Солтанівка
(у 1956–1960 і нині – село Васильків.р-ну Київ. обл.)
Велика Фосня
(у 1956–1960 і нині – село Овруц. р-ну Житомир. обл.)
Велика Цвіля
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Велика Чернігівка
(у 1956–1960 і нині – село Овруц. р-ну Житомир. обл.)
Великая Знаменка див. Велика Знам‘янка
Великий Березний
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Закарпат. обл.)
Великий Бурлук
(у 1956–1960 – село, райцентр Харків. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Великий Глибочок
(у 1956–1960 – село, райцентр Терноп. обл.; нині – село
Терноп. р-ну тієї самої обл.)
Великий Крупіль
(у 1956–1960 і нині – село Березан. р-ну Київ. обл.)
Великий Кучурів
(у 1956–1960 і нині – село Сторожинец. р-ну Чернівец. обл.)
Великий Митник
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц.р-ну Вінниц. обл.)
Великий Обзир
(у 1956–1960 і нині – село Камінь-Кашир. р-ну Волин. обл.)
Великий Остріжок
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Великий Самбір
(у 1956–1960 і нині – село Конотоп. р-ну Сум. обл.)
Великий Токмак див. Токмак
Великий Тростянець
(у 1956–1960 – с. Тростянець Полтав. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Великий Тростянець того самого р-ну
тієї самої обл.)
Великий Фонтан
(у 1956–1960 – село Котов. р-ну Одес. обл.; нині – район
м. Одеси)
Великі Бережці
(у 1956–1960 і нині – село Кременец. р-ну Терноп. обл.)

545
1474
1932
6100
5812
1882

3825, 4974
802, 4628, 4629, 4630

409, 3349
1270
2076
4209
2649
352
927

825

378
737, 987

811

Великі Бірки
(у 1956–1960 – село, райцентр Терноп. обл.; нині – смт
Терноп. р-ну тієї самої обл.)
Великі Гнилиці див. Гнилиці
Великі Дедеркали
(у 1956–1960 – село, райцентр Терноп. обл.; нині – село
Шумс. р-ну тієї самої обл.)
Великі Деревичі
(у 1956–1960 і нині – село Любар. р-ну Житомир. обл.)
Великі Дмитровичі
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
Великі Дорогостаї
(у 1956–1960 – село Млинів. р-ну Ровен. обл.;
нині – с. Пугачівка того самого р-ну Рівнен. обл.)
Великі Зозулинці
(у 1956 – верес. 1959 – село Базалійс. р-ну Хмельниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Красилів. р-ну Хмельниц. обл.)
Великі Ком‘ята
(у 1956–1960 і нині – село Виноградів. р-ну Закарпат. обл.)
Великі Кринки
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.; нині – село
Глобин. р-ну тієї самої обл.)
Великі Лучки
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Великі Мости
(у 1956–1960 – місто, райцентр Львів. обл.; нині – місто
Сокал. р-ну тієї самої обл.)
Великі Орлинці
(у 1956–1960 – с. Орлинці Антонін. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – с. Великі Орлинці Красилів. р-ну тієї самої обл.)
Великі Прицьки
(у 1956–1960 – село Ржищів. р-ну Київ. обл.; нині – село
Кагарлиц. р-ну тієї самої обл.)
Великі Селища
(у 1956–1960 – село Соснів. р-ну Ровен. обл.; нині – село
Березнів. р-ну Рівнен. обл.)
Великі Сорочинці
(у 1956–1960 і нині – село Миргород. р-ну Полтав. обл.)
Великодолинское див. Великодолинське
Великодолинське
(у 1956 – січ. 1957 – с. Велика Аккаржа Овідіопол. р-ну
Одес. обл.; січ. 1957–1960 і нині – смт того самого р-ну
тієї самої обл.)

812

1246, 5997

732, 793, 976, 2934,
4024, 6102, 6109
4685
894

5095
2822
1359

194, 734, 1303, 3422
2171
2804,

29
5974

1820
2455

163

3605, 5874

Великополе
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Яворів. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.) 3009
Великополовецьке
(у 1956 – 4 берез. 1959 – село, райцентр Київ. обл.;
4 берез. 1959–1960 і нині – село Сквир. р-ну тієї самої обл.) 172, 4127
Велятин
(у 1956–1960 і нині – село Хуст. р-ну Закарпат. обл.)
1464
Вендичани
(у 1956–1960 – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
4605
Верба
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Дубен. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
1247
Вербень
(у 1956–1960 – село Демидів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
424, 573
Верби
(у 1956–1960 і нині – село Нижньосірогоз. р-ну Херсон. обл.) 2500
Вербиця
(у 1956–1960 – село Ходорів. р-ну Дрогобиц. обл.;
нині – село Жидачів. р-ну Львів. обл.)
777
Вербівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Ровен. обл.,
нині – село Дубровиц. р-ну Рівнен. обл.)
2825
Вербівка
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Вільшан. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Городищен. р-ну
тієї самої обл.)
5591
Вербка
(у 1956–1960 і нині – село Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.)
1176
Вербка
(у 1956–1960 – село Ружичнян. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – село Ярмолинец. р-ну тієї самої обл.)
583
Вербки
(у 1956–1960 і нині – село Павлоград. р-ну Дніпропетр. обл.) 4487
Верблюжка
(у 1956–1960 і нині – село Новогородків. р-ну
Кіровоград. обл.)
4158, 5071
Вербова
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
347
Вербовець
(у 1956–1960 і нині – село Муровано-Куриловец. р-ну
Вінниц. обл.)
263
Вербы див. Верби
813

Вергуни
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
883
Вереміївка
(у 1956–1960 і нині – село Семенів. р-ну Полтав. обл.)
5710
Веренчанка
(у 1956–1960 і нині – село Заставнів.р-ну Чернівец. обл.)
1703, 4164
Вереси
(у 1956–1960 і нині – село Житомир.р-ну Житомир. обл.) 1725
Вернигородок
(у 1956–1960 і нині – село Козятин. р-ну Вінниц. обл.)
4767
Верхівка
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
367
Верхні Ворота
(у 1956–1960 і нині – село Воловец. р-ну Закарпат. обл.)
2122
Верхній див. Лисичанськ
Верхній Рогачик
(у 1956–1960 – село, райцентр Херсон. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
988, 1003, 1460, 1806,
3063, 3964, 5799
Верхній Токмак
(у 1956–1960 і нині – село Чернігів. р-ну Запоріз. обл.)
5248
Верхньодніпровськ
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Дніпропетр. обл.)
3776, 4811, 4812
Верхня Білка
(у 1956–1960 – село Новояричів. р-ну Львів. обл.;
нині – село Пустомитів. р-ну тієї самої обл.)
2731
Верхня Дуванка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Сватів. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
1048, 5114, 5319, 5322
Верхня Сироватка
(у 1956–1960 – село Краснопіл. р-ну Сум. обл.; нині – село
Сум. р-ну тієї самої обл.)
1618
Верхня Терса
(у 1956–1960 і нині – село Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл.)
2599
Верхня Хортиця
(у 1956–1960 – смт, райцентр Запоріз. обл.;
нині – входить у межі м. Запоріжжя)
246, 914, 1268, 1304,
1440, 1441, 2832, 3423,
5176, 6154
Верхнячка
(у 1956 – 22 жовт. 1960 – село Христинів. р-ну Черкас. обл.;
22 жовт. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – смт того самого р-ну
тієї самої обл.)
100, 1630
Верхняя Дуванка див. Верхня Дуванка
814

Верховина
(у 1956–1960 – с. Жаб’є, райцентр Станіслав. обл.;
нині – м. Верховина, райцентр Івано-Франків. обл.)
Веселе
(у 1956 – 10 трав. 1957 – село, райцентр Запоріз. обл.;
10 трав. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Веселий Кут
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
Веселий Хутір
(у 1956–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Веселинівка
(у 1956–1960 і нині – село Баришів. р-ну Київ. обл.)
Веселинове
(у 1956–1960 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)

2351, 3792, 4922, 4923
1207, 2805, 2859, 3606,
5682
6010
3006
2437
1243, 1248, 1573, 3445,
5281

Веселівка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Теплиц. р-ну тієї самої обл.) 103
Веселка
(у 1956–1960 – с. Вищикуси Любар. р-ну Житомир. обл.;
нині – с. Веселка того самого р-ну тієї самої обл.)
1357
Вигода
(у 1956 – 9 черв. 1957 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
9 черв. 1957–1960 і нині – смт Долин. р-ну Івано-Франків. обл.) 5800
Вижниця
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернівец. обл.)
101, 102,
106, 3317
Вижняни
(у 1956–1960 – село Глинян. р-ну Дрогобиц. обл.;
нині – село Золочів. р-ну Львів. обл.)
447
Вила-Ярузькі
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
6070
Вилкове
(у 1956–1960 і нині – місто Кілійс. р-ну Одес. обл.)
107, 3075
Вилково див. Вилкове
Винарівка
(у 1956–1960 і нині – село Ставищен. р-ну Київ. обл.)
Винники
(у 1956 – 14 верес. 1959 – місто, райцентр Львів. обл.;
14 верес. 1959–1960 і нині – місто район. значення,
підпорядковане Личаків. р-ну м. Львів)
Виноградів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Закарпат. обл.)

4837

506, 4951,

4954

791, 1670, 3727, 4116,
4650, 6186

815

Виноградівка
(у 1956–1960 і нині – село Арциз. р-ну Одес. обл.)
Виноградівка
(у 1956–1960 і нині – село Болград. р-ну Одес. обл.)
Виноградівка
(у 1956–1960 і нині – село Тарутин. р-ну Одес. обл.)
Виноградове
(у 1956–1960 і нині – село Цюрупин. р-ну Херсон. обл.)

2529
4889
161
2031

Виноградовка див.Виноградівка
Випасне
(у 1956–1960 і нині – село Білгород-Дністров. р-ну Одес. обл.) 4198
Високе
(у 1956–1960 і нині – село Борзнян. р-ну Чернігів. обл.)
1720
Високе
(у 1956–1960 – с. Високе-Українське Черняхів. р-ну
Житомир. обл.; нині – с. Високе того самого р-ну тієї самої обл.) 717
Високе-Українське див. Високе
Високопілля
(у 1956 – 29 берез. 1957 – село, райцентр Херсон. обл.;
берез. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 2798, 2806
Висоцьк
(у 1956 – cіч. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
січ. 1959–1960 і нині – село Дубровиц. р-ну Рівнен. обл.) 2622, 4745
Витилівка
(у 1956–1960 і нині – село Кіцман. р-ну Чернівец. обл.)
1632
Витязівка
(у 1956 – 15 листоп. 1959 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
15 листоп. 1959–1960 і нині – село Бобринец. р-ну
Кіровоград. обл.)
1391, 3998, 5907
Вичулки див. Гончарівка
Вишевичі
(у 1956–1960 і нині – село Радомишл.р-ну Житомир. обл.)4178
Вишеньки
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
1660
Вишківці
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
1536
Вишкове див. Вишково
Вишково
(у 1956–1960 – с. Вишкове Хуст. р-ну Закарпат. обл.;
нині – смт Вишково того самого р-ну тієї самої обл.)
Вишнівець
(у 1956–1960 – смт, райцентр Терноп. обл.; нині – смт
Збараз. р-ну тієї самої обл.)
816

1891, 6205

2009, 3498

Вишнопіль
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
Вишняки
(у 1956–1960 – село Хорол. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Козельщин. р-ну тієї самої обл.)
Вища Дубечня
(у 1956–1960 – село, райцентр Київ. обл.; нині – село
Вишгород. р-ну тієї самої обл.)
Вища Кропивна
(у 1956 – січ. 1959 – село Ситковец. р-ну Вінниц. обл.;
1959–1960 – село Брацлав. р-ну тієї самої обл.; нині – село
Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Вищеольчедаїв
(у 1956–1960 і нині – село Мурованокуриловец. р-ну
Вінниц. обл.)
Вищетарасівка
(у 1956–1960 і нині – село Томаків. р-ну Дніпропетр. обл.)
Вищий Булатець
(у 1956–1960 і нині – село Лубен. р-ну Полтав. обл.)
Вищикуси див. Веселка
Віжомля
(у 1956–1960 і нині – село Яворів. р-ну Львів. обл.)
Війтівці
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Війтівці
(у 1956–1960 – село Волочис. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Вікнина
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 – село Бершад. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Гайворон. р-ну Кіровоград. обл.)
Вікно
(у 1956–1960 і нині – село Заставнів. р-ну Чернівец. обл.) 119
Вікторівка
(у 1956–1960 і нині – село Маньків. р-ну Черкас. обл.)
Вільна Слобода
(у 1956–1960 – село Червоного р-ну Сум. обл.; нині – село
Глухів. р-ну тієї самої обл.)
Вільна Тарасівка
(у 1956–1960 і нині – село Білоцерків. р-ну Київ. обл.)
Вільне
(у 1956–1960 і нині – село Новомосков. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Вільні Хутори
(у 1956–1960 і нині – село Верхньодніпров. р-ну
Дніпропетр. обл.)

200

3037
351, 787, 4165, 5986

1747

6120
2654
2920

2022
2998

118

1279

2045
1136
365

2423

2642
817

Вільнопілля
(у 1956–1960 і нині – село Ружин. р-ну Житомир. обл.)
4681
Вільнянськ
(у 1956–1960 – смт Червоноармійське, райцентр Запоріз. обл.;
нині – м. Вільнянськ, райцентр тієї самої обл.)
1296, 1297, 1298, 1744,
2142, 2651, 3421, 4249
Вільхівці
(у 1956–1960 і нині – село Тячів. р-ну Закарпат. обл.)
1761
Вільховець
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
5264
Вільховець
(у 1956–1960 і нині – село Звенигород. р-ну Черкас. обл.) 204, 705
Вільхуватка
(у 1956 – січ. 1957 – cело, райцентр Харків. обл.;
січ. 1957–1960 і нині – село Великобурлуц. р-ну
тієї самої обл.)
2263
Вільча
(у 1956–1960 – смт Поліс. р-ну Київ. обл.;
нині – Чорнобил. зона. З 1999 р. селище офіційно
знято з обліку)
1094
Вільшана
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село, райцентр Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 – село Городищен. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
2362, 3882, 5205, 5206
Вільшаник
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Самбір. р-ну Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – село Самбір. р-ну Львів. обл.) 1138
Вільшанка
(у 1956–1960 і нині – село Крижопіл. р-ну Вінниц. обл.)
5949
Вільшанка
(у 1956–1960 і нині – село Чуднів. р-ну Житомир. обл.)
2950
Вільшанка
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.; нині – село
Новоархангел. р-ну тієї самої обл.)
1771, 1975, 2383, 2951,
3475
Вільшанська Новоселиця
(у 1956–1960 – село Гребінків. р-ну Київ. обл.; нині – село
Васильків. р-ну тієї самої обл.)
1139
Вінницькі Хутори
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
2085
Вінниця
(у 1956–1960 місто, обласний центр УРСР; нині – місто,
обласний центр України)
143, 144, 2303, 2757,
3332, 3585, 3999, 4235,
5333, 5908

818

Вінож
(у 1956–1960 – село Копайгород. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Мурованокуриловец. р-ну тієї самої обл.)
1696
Вінцентівка див. Запруддя
Віньківці
(у 1956 – 29 квіт. 1957 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
29 квіт. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Власівка
(у 1956–1960 і нині – село Кегичів. р-ну Харків. обл.)
Власовка див. Власівка
Вовковиї
(у 1956–1960 – село Демидів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Вовковинці
(у 1956–1960 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – село Деражнян. р-ну тієї самої обл.)
Вовничі
(у 1956–1960 – село Млинів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Вовчанськ
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)

3845,

5018

2238

2926

153
2926
167, 169, 173, 1649,
1965, 3337

Вовчик
(у 1956–1960 і нині – село Лубен. р-ну Полтав. обл.)
720
Вовчків
(у 1956–1960 і нині – село Поліс. р-ну Київ. обл.)
4480
Вовчок
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Бершад. р-ну тієї самої обл.)
1738
Водяне
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янсько-Дніпров. р-ну
Запоріз. обл.)
2532
Водяне
(у 1956–1960 і нині – село Софіїв. р-ну Дніпропетр. обл.) 6078
Водяное див. Водяне

Воєводське
(у 1956–1960 і нині – село Арбузин. р-ну Миколаїв. обл.) 4683
Вознесенка
(у 1956–1960 і нині – село Мелітоп. р-ну Запоріз. обл.)
1500
Вознесенка Вторая див. Вознесенка Друга
Вознесенка Друга
(у 1956–1960 – село Бородин. р-ну Одес. обл.;
нині – село Тарутин. р-ну тієї самої обл.)
2546

819

Вознесенськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування тієї самої обл.)
Вознесенське
(у 1956–1960 – с. Жовтневе Згурів. р-ну Київ. обл.;
нині – с. Вознесенське того самого р-ну тієї самої обл.)
Воинка див. Воїнка
Воїнка
(у 1956–1960 – село Красноперекоп. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Войкове
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Згурів. р-ну тієї самої обл.)
Войкове
(у 1956–1960 – село Первомайс. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)

76, 262, 2388, 2412,
2425, 3532
753

4107
904

5636

Войково див. Войкове
Войнашівка
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
1137
Войнилів
(у 1956–1960 – село, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Калус. р-ну Івано-Франків. обл.)
174
Войнівка
(у 1956–1960 і нині – село Олександрійс. р-ну Кіровоград. обл.) 4773
Волноваха
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто, райцентр Донец. обл.)
2259, 3728, 4651, 5815
Волове див. Міжгір’я
Воловець
(у 1956 – 25 квіт. 1957 – село, райцентр Закарпат. обл.;
25 квіт. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
533, 3790, 4918, 4919
Воловодівка
(у 1956 – 10 верес. 1958 – село Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1958–1960 і нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.) 1413
Володарка
(у 1956 – 19 берез. 1960 – село, райцентр Київ. обл.;
19 берез. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – смт, райцентр
тієї самої обл.)
889, 3892, 5233
Володарское див. Володарське
Володарськ-Волинський
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Житомир. обл.)
1772, 2317, 3476
Володарське
(у 1956–1960 – село, райцентр Сталін. обл.;
нині – смт, райцентр Донец. обл.)
487, 2269, 2273
820

Володимир-Волинський
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Волин. обл.)
Володимирець
(у 1956 – 18 груд. 1957 – село, 18 груд. 1957–1960 – смт,
райцентр Ровен. обл.; нині – смт, райцентр Рівнен. обл.)
Володимирівка
(у 1956–1960 і нині – село Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл.)
Володимирівка
(у 1956–1960 і нині – село Томаків. р-ну Дніпропетр. обл.)
Володимирівка
(у 1956–1958 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
1959–1960 і нині – село Казанків. р-ну тієї самої обл.)
Володіївці
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Копайгород. р-ну
Вінниц. обл.; 10 верес. 1959–1960 і нині – село Бар. р-ну
тієї самої обл.)
Володіївці
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
Волочиськ
(у 1956–1960 – смт, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Волощуки див. Звенигородка
Воля Висоцька
(у 1956–1960 – село Нестерів. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жовків. р-ну Львів. обл.)
Ворвулинці
(у 1956–1960 – село Товстен. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Заліщиц. р-ну тієї самої обл.)
Ворожба
(у 1956–1960 – с. Мала Ворожба Лебедин. р-ну Сум. обл.;
нині – с. Ворожба того самого р-ну тієї самої обл.)
Воронинці
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Іркліїв. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну
тієї самої обл.)
Вороновиця
(у 1956 – 14 верес. 1959 – смт, райцентр Вінниц. обл.;
14 верес. 1959–1960 і нині – смт Вінниц. р-ну тієї самої обл.)
Вороньки
(у 1956–1960 і нині – село Чорнухин. р-ну Полтав. обл.)
Вороньків
(у 1956–1960 і нині – село Бориспіл. р-ну Київ. обл.)
Воропаїв
(у 1956–1960 – село Вищедубечан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Вишгород. р-ну тієї самої обл.)

1961, 3965, 4156, 5801

130, 3324
1348
1575
501, 2008, 2010, 2026

6028
896

1249,

3446, 5300

2840
701

652

2049
2413, 3533, 4641
1804
2657

763

821

Ворошилівка
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
68, 3310
Ворошиловград див. Луганськ
Ворошилове див. Октябрське
Ворошиловськ див. Алчевськ
Вотилівка
(у 1956–1960 і нині – село Лисян. р-ну Черкас. обл.)
798
Вощанці
(у 1956–1958 – село Рудків. р-ну Дрогобиц. обл.,
січень 1959 – листопад 1959 – село того ж р-ну Львів. обл.,
листопад 1959 – 1960 і нині – село Самбір. р-ну Львів. обл.) 762
Врадіївка
(у 1956–1960 – смт Велика Врадіївка, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – смт Врадіївка, райцентр тієї самої обл.)
4027, 4576, 6114, 6164
Врубівка див. Врубівський
Врубівський
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Успен. р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – смт Олександрів. р-ну Луган. обл.;
нині – смт Лутугин. р-ну тієї самої обл.)
5214
Вузлове див. Батьово
Вчорайше
(у 1956 – 1 груд. 1957 – село, райцентр Житомир. обл.;
1 груд. 1957–1960 і нині – село Ружин. р-ну тієї самої обл.)
1956
Выпасное див. Випасне
В‘юнище
(у 1956–1960 – село Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.;
нині – село затоплено Канівським водосховищем.)
6049
Гаврилівка
(у 1956–1960 і нині – село Барвінків. р-ну Харків. обл.)
2713
Гаврилівка Друга
(у 1956–1960 і нині – село Каланчац. р-ну Херсон. обл.)
990
Гавришівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
3729, 4695
Гадзинка
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
1582, 1995
Гадяч
(у 1956–1960 – місто, райцентр Полтав. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування тієї самої обл.)
72, 3313
Гайворон
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Кіровоград. обл.)
4020, 4163, 6043, 6160
Гайворон
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
2994
Гайове
(у 1956–1960 – с. Хутір Комаровецький Бар. р-ну
Вінниц. обл.; нині – с. Гайове того самого р-ну тієї самої обл.) 5990
822

Гайсин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр. Вінниц. обл.)
Гайсин
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Гаї
(у 1956–1960 – с. Гаї-Старобродівські Бродів. р-ну
Львів. обл.; нині – с. Гаї того самого р-ну тієї самої обл.)
Гаї-Старобродівські див. Гаї
Галич
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Галущинці
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Гальжбіївка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Гальчинці
(у 1956 – верес. 1959 – село Базалійс. р-ну Хмельниц. обл.;
верес. 1959–1960 – село Мануїл. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Теофіпол. р-ну тієї самої обл.)
Гандрабури
(у 1956–1960 – село Ананьїв. р-ну Одес. обл.)
Гандрабуры див. Гандрабури
Ганнівка
(у 1956–1960 і нині – село Петрів. р-ну Кіровоград. обл.)
Гармаки
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Гарманівка
(у 1956–1960 і нині – село Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл.)
Гвардійське
(у 1956 – 2 черв. 1957 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
2 черв. 1957–1960 і нині – село Хмельниц. р-ну
тієї самої обл.)
Гвинтове
(у 1956–1960 і нині – село Бурин. р-ну Сум. обл.)
Гвіздець
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Коломийс. р-ну Івано-Франків. обл.)
Гейсиха
(у 1956–1960 і нині – село Ставищен.р-ну Київ. обл.)
Геленки
(у 1956–1960 і нині – село Козів. р-ну Терноп. обл.)
Гельмязів
(у 1956–1960 – село, райцентр Черкас. обл.;
нині – село Золотоніс. р-ну тієї самої обл.)

3826, 4975
1857

5983

3827, 4968,

4976

1189
578

1837
165

5072
2841
5816

1305
905

3639, 4069,

4072

2442
1129

728, 2415, 2718, 3573
823

Генічеськ
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Херсон. обл.)
Гереженівка
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Германівка
(у 1956–1960 – с. Красне Друге Обухів. р-ну Київ. обл.;
нині – с. Германівка того самого р-ну тієї самої обл.)
Геронимівка
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Герца
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернівец. обл.)
Гибалівка
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород.р-ну Вінниц. обл.)
Гільча Друга
(у 1956–1960 – село Здолбунів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Гірник
(у 1956 – 27 верес. 1958 – с. Соцгородок Селидів. р-ну
Сталін. обл.; 27 верес. 1958–1960 – місто
район. підпорядкування Сталін. обл.;
нині – місто район. підпорядкування Донец. обл.)
Гірсівка
(у 1956–1960 і нині – село Приазов. р-ну Запоріз. обл.)
Гірське
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, підпорядковане
м. Первомайськ Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 –
місто, підпорядковане м. Первомайськ Луган. обл.;
нині – місто Попаснян. р-ну тієї самої обл.)
Гладківщина
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Золотоніс. р-ну тієї самої обл.)
Гладковичі
(у 1956–1960 і нині – село Овруц. р-ну Житомир. обл.)
Глеваха
(у 1956–1960 – село Васильків. р-ну Київ. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Глеюватка
(у 1956–1960 – село Широків. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Криворіз. р-ну тієї самої обл. )
Глибока
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Чернівец. обл.)
Глибоке
(у 1956–1960 і нині – село Бориспіл. р-ну Київ. обл.)
Глибочиця
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
824

1628, 1813, 2406
6075

2971
350
4435, 5328, 5329
5998
1178

967, 5638
1090

983, 3114, 3274,

5646

4471
730
5664

5637
1479, 1480, 1836, 3673,
4394, 4396, 4398, 4433
93
1582

Глибочок
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
2093
Глибочок
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
339
Глинськ
(у 1956 – 11 берез. 1959 – село, райцентр Сум. обл.;
11 берез. 1959–1960 і нині – село Ромен. р-ну тієї самої обл.) 4955
Глинськ
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
2061
Глиняни
(у 1956 – 21 трав. 1959 – смт, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – смт, райцентр Львів. обл.; нині –
місто район. підпорядкування Золочів. р-ну тієї самої обл.)
3828, 4969, 4977, 4994
Глобине
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Полтав. обл.;
13 квіт. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
346, 349, 1020, 3874,
5195
Глухів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)
6, 985, 2839, 3393
Глухівці
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)
6029
Глушківці
(у 1956–1960 і нині – село Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл.) 2896
Гнатків
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
581
Гнилиці
(у 1956–1960 – с. Великі Гнилиці Новосіл. р-ну Терноп. обл.;
нині – с. Гнилиці Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
4134
Гнилиця
(у 1956–1960 і нині – село Великобурлуц. р-ну Харків. обл.) 222
Гнідава
(у 1956 – село; 1957–1960 і нині – район м. Луцьк Волин. обл.) 5711
Гніздичів
(у 1956 – село, 1957 – 21 трав. 1959 – смт Жидачів. р-ну
Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині – смт
того самого р-ну Львів. обл.)
1781
Гоголеве
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село Великобагачан. р-ну Полтав. обл.;
13 квіт. 1957–1960 і нині – смт, того самого р-ну
тієї самої обл.)
1053
Гоголів
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)
794
Гола Пристань
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Херсон. обл.)
31, 3695, 4517
825

Голдашівка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Голики
(у 1956–1960 – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.;
нині – частина м. Іллінці тієї самої обл.)
Голоби
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, 13 квіт. 1957 – 21 січ. 1959 – смт,
райцентр Волин. обл.; 21 січ. 1959–1960
і нині – смт Ковел. р-ну тієї самої обл.)
Голованівськ
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Кіровоград. обл.)
Головківка
(у 1956–1960 і нині – село Чигирин. р-ну Черкас. обл.)
Головківка
(у 1956–1959 – село Новопраз. р-ну Кіровоград. обл.;
1960 і нині – село Олександрійс. р-ну тієї самої обл.)
Головне
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – с. Головно, райцентр Волин. обл.;
13 квіт. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Головне Любомл. р-ну тієї самої обл.)

5745

294

1754, 3829, 4978
54, 1412, 2302, 2419,
3311, 4623
1265
6146

4357, 4363

Головно див. Головне
Голодьки
(у 1956–1960 і нині – село Тетіїв. р-ну Київ. обл.) 306
Голодьки
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
1393
Голосків
(у 1956–1960 і нині – село Кам‘янець-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
2636
Голосків
(у 1956–1959 – село Меджибіз. р-ну Хмельниц. обл.;
1960 і нині – село Летичів. р-ну тієї самої обл.)
1903
Голубече
(у 1956–1960 і нині – село Крижопіл. р-ну Вінниц. обл.)
514
Голубівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Містків.р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – село Кремін. р-ну Луган. обл.
нині – місто обласного підпорядкування тієї самої. обл.)
1909
Голубівка
(у 1956–1960 – село Перещепин. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Новомосков. р-ну тієї самої обл.)
765
Гольма див. Гольмівський
Гольмівський
(у 1956–1960 і нині – смт підпорядковане м. Горлівка Донец. обл.)606
Голяківка
(у 1956–1960 і нині – село Христинів. р-ну Черкас. обл.)
1021
826

Гонтівка
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
2964
Гончарівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Сватів. р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – село того самого р-ну Луган. обл.) 4881
Гончарівка
(у 1956–1960 – с. Вичулки Монастирис. р-ну Терноп. обл.;
нині – с. Гончарівка того самого р-ну тієї самої обл.)
5576
Гончаровка див. Гончарівка
Гопчиця
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
1706
Горбані
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.)
613
Горбівці
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
4871
Горбове
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
4833
Гордіївка
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
1860
Горіле
(у 1956–1960 – село Червоного р-ну Сум. обл.;
нині – село Глухів. р-ну тієї самої обл.)
195
Горінчово
(у 1956–1960 і нині – село Хуст. р-ну Закарпат. обл.)
28
Горішня Вигнанка
(у 1956–1960 і нині – село Чортків. р-ну Терноп. обл.)
2899
Горлівка
(у 1956–1960 – місто обласного підпорядкування Сталін. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування Донец. обл.)
14, 515, 516, 947, 948,
969, 1039, 1115, 2479,
2480, 2481, 2482, 3082,
3169, 3223, 3241, 3282,
4104, 4314, 4318, 4565,
5159, 5164, 5316, 5346,
5353, 5412, 5415, 5536,
5633, 5649, 5885, 5886,
5890, 5891
Горловка див. Горлівка
Горностаївка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Херсон. обл.)
413, 1126, 1127, 1508,
2600, 3415, 5270, 5276
Горностайпіль
(у 1956–1960 – село Чорнобил. р-ну Київ. обл.;
нині – село Іванків. р-ну тієї самої обл.)
2647
827

Горняк див. Гірник
Городенка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Городище
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Біловод. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Городище
(у 1956 – село Жашків. р-ну Черкас. обл.; 1956–1960
і нині – входить у межі м. Жашків)
Городище
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
Городище
(у 1956–1960 і нині – село Піщан. р-ну Вінниц. обл.)
Городище-Пустоварівське
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
Городківка
(у 1956–1960 і нині – село Андрушів. р-ну Житомир. обл.)
Городківка
(у 1956–1960 і нині – село Крижопіл. р-ну Вінниц. обл.)
Городнее див. Городнє
Городнє
(у 1956–1960 – село Новоіванів. р-ну Одес. обл.;
нині – село Болград. р-ну тієї самої обл.)
Городниця
(у 1956–1957 – смт, райцентр Житомир. обл.;
1958–1960 і нині – смт Новоград-Волин. р-ну тієї самої обл.)
Городниця
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Городниця
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Городня
(у 1956 – 29 лип. 1957 – смт; 29 лип. 1957–1960 і нині – місто
район. підпорядкування, райцентр Чернігів. обл.)
Городок
(у 1956 – 29 квіт. 1957 – смт; 29 квіт. 1957–1960 – місто
район. підпорядкування, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Городок
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Горохів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Волин. обл.)
828

2414, 3530, 3912

5987

4723
353, 1097, 1796,
3481
2966,

1952,

5709

5704
867
997

1158

4788
5942
2038

2005, 2006, 3497, 4256

525
1250,

3447

45, 320, 1945, 3043,
3956, 4387, 5717, 5778

Горохове
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц.р-ну Київ. обл.)
Горохуватка
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Горошки
(у 1956–1960 і нині – село Полон. р-ну Хмельниц. обл.)
Горошків
(у 1956–1960 і нині – село Тетіїв. р-ну Київ. обл.)
Горское див. Гірське
Гостра Могила
(у 1956–1960 і нині – село Ставищан. р-ну Київ. обл.)
Гостролуччя
(у 1956–1960 і нині – село Баришів. р-ну Київ. обл.)
Гоцулівка
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец.р-ну Вінниц. обл.)
Гоща
(у 1956 – 7 трав. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
7 трав. 1959–1960 і нині – смт, райцентр Рівнен. обл.)
Грабовець
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Грабовець
(у 1956–1960 – село Великоборків. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Терноп. р-ну тієї самої обл.)
Градизьк
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Полтав. обл.;
13 квіт. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Гранитное див. Гранітне
Гранів
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Гранітне
(у 1956–1960 – село Тельманів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)

5742
5820
2159
774

4696
2954
4678
1843, 2047, 2344, 3730,
4652
999

809

1257, 2035, 3875, 5196

1685

1203, 2258, 2265, 2568,
3160

Гребінка
(у 1956 – 21 листоп. 1959 – смт; 21 листоп. 1959–1960 – місто
район. підпорядкування Полтав. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
3731, 4645, 4653
Гребінки
(у 1956 – 29 січ. 1958 – село, 29 січ. 1958–1960 – смт,
райцентр Київ. обл.; нині – смт Васильків. р-ну
тієї самої обл.)
2346, 3745, 4715
Грем’яч
(у 1956 – січ. 1959 – село, райцентр Чернігів. обл.;
січ. 1959–1960 і нині – село Новгород-Сівер. р-ну тієї самої обл.) 490, 2270

829

Гремяч див. Грем’яч
Григорівка
(у 1956–1960 і нині – село Межів. р-ну Дніпропетр. обл.)
Григорівка
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)
Григорівка
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
Гримайлів
(у 1956 – 19 берез. 1959 – смтэ, райцентр Терноп. обл.;
19 берез. 1959–1960 і нині – смт Гусятин. р-ну тієї самої обл.)
Грим’ячка
(у 1956–1960 і нині – село Віньковец. р-ну Хмельниц. обл.)
Гриців
(у 1956 – 27 серп. 1959 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
27 серп. 1959–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Шепетів. р-ну тієї самої обл.)
Гришківці
(у 1956–1960 і нині – смт Бердичів. р-ну Житомир. обл.)
Грузьке
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Грузьке
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
Грузьке
(у 1956–1960 – село Грузьків. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село того самого р-ну тієї самої обл.)
Грунь
(у 1956 – 11 берез. 1959 – село, райцентр Сум. обл.;
11 берез. 1959–1960 і нині – село Охтир. р-ну тієї самої обл.)
Грушвиця Перша
(у 1956–1960 – село Ровен. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Рівнен. р-ну Рівнен. обл.)
Грушка
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)
Грушка
(у 1956–1960 – село Ульянів. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Кіровоград. р-ну тієї самої обл.)
Грушки
(у 1956–1960 і нині – село Володар-Волин. р-ну Житомир. обл.)
Губиниха
(у 1956–1960 – село Новомосков. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Губник
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Гудимівка
(у 1956–1960 і нині – село Лебедин. р-ну Сум. обл.)
Гулі
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
830

1169, 1741
5931
4117, 4684, 5712
1188, 4135
3036

1797, 2882, 3482
5999
934, 4834
699

459
2808

4368
4221
304
724

286
526
4217
3034

Гулівці
(у 1956–1960 і нині – селище Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Гуляївка
(у 1956–1960 і нині – село Березів. р-ну Одес. обл.)
Гуляй поле
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Запоріз. обл.)

2459
2891
570, 584, 1170, 3360,
4903, 5115, 5287, 6090,
6133

Гуменець
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Щирец. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село Пустомитів. р-ну Львів. обл.) 827
Гуменне
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині село – Вінниц. р-ну тієї самої обл. ) 474
Гуменники
(у 1956–1960 – село Коростишів. р-ну Житомир. обл.)
1753
Гуменці
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
2476
Гуничі
(у 1956–1960 і нині – село Овруц. р-ну Житомир. обл.)
1886
Гунча
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
448
Гунька
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
148
Гурбинці
(у 1956 – верес. 1959 – село Варвин. р-ну Чернігів. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Срібнян. р-ну тієї самої обл.) 5945
Гурівці
(у 1956–1960 і нині – село Козятин. р-ну Вінниц. обл.)
4473
Гусарка
(у 1956–1960 і нині – село Куйбишев. р-ну Запоріз. обл.)
2232
Гусинка
(у 1956–1960 і нині – село Куп‘ян. р-ну Харків. обл.)
2782
Гусятин
(у 1956–1960 – село, райцентр Терноп. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
3732, 4654
Гута Літинська див. Малинівка
Гути
(у 1956–1960 і нині – село Конотоп. р-ну Сум. обл.)
Давидівка
(у 1956–1960 і нині – село Пирятин. р-ну Полтав. обл.)
Давидівка
(у 1956–1960 і нині – село Cторожинец. р-ну Чернівец. обл.)
Давидівка
(у 1956–1960 – село Шахтар. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)

710
989
2984

5639
831

Давыдовка див. Давидівка
Дачне
(у 1956–1960 – село Великоновоселів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село Мар’їн. р-ну Донец. обл.)
Дачное див. Дачне
Дашів
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Іллінец. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Дашківці
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
Двірець
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Двірці
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Забуз. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – село того самого р-ну Львів. обл.;
нині – село Сокал. р-ну тієї самої обл.)
Дворічна
(у 1956 – 7 берез. 1960 – село, райцентр Харків. обл.;
7 берез. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – смт, райцентр
тієї самої обл.)
Дебальцеве
(у 1956–1960 – місто обласного підпорядкування Сталін. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування Донец. обл.)
Дебальцево див. Дебальцеве
Дейкалівка
(у 1956–1960 і нині – село Зіньків. р-ну Полтав. обл.)
Декабристи
(у 1956–1960 і нині – селище Миргород. р-ну Полтав. обл.)
Демидів
(у 1956–1960 – село Димер. р-ну Київ. обл.;
нині – село Вишгород. р-ну тієї самої обл.)
Демидівка
(у 1956 – 7 берез. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
7 берез. 1959–1960 і нині – смт, райцентр Рівнен. обл.)
Демидове
(у 1956–1958 – село Жовтнев. р-ну Одес. обл.; 1959–1960
і нині – село Березів. р-ну тієї самої обл.)

4415

1597, 2316, 3467, 5265
1755
224

2172

33, 4332, 4584, 5197,
5200
531,
2919
57

2866
2353,

5179

Демидово див. Демидове
Демівка
(у 1956–1960 і нині – село Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.)
1908
Демки
(у 1956–1960 і нині – село Драбів. р-ну Черкас. обл.)
2605
Дем’янівка
(у 1956–1960 і нині – село Нижньосірогоз. р-ну Херсон. обл.) 5725
832

3088

4956

Дем’янці
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Дениси
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Денисів
(у 1956–1960 – село Козів. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Козів. р-ну тієї самої обл.)
Денисівка
(у 1956–1960 і нині – село Оржиц. р-ну Полтав. обл.)
Дениші
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Дептівка
(у 1956–1960 – село Дмитрів. р-ну Чернігів. обл.;
нині – село Конотоп. р-ну Сум. обл.)
Деражне
(у 1956–1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
1960 і нині – село Костопіл. р-ну Рівнен. обл.)
Деражня
(у 1956–1960 – смт, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Дергачі
(у 1956–1960 – смт; райцентр Харків. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Деребчин
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.)
Дерев’янки
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.)
Дереївка
(у 1956–1960 і нині – село Онуфріїв. р-ну Кіровоград. обл.)
Деренковець див. Шом
Дернове
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Сум. обл.)
Джанкой
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)

2735
6096

978
3003
1584
2932

4339
83, 3752,

4731

84, 151, 683, 684, 2719,
3574, 4262
2160
5998
4810

649
816, 840, 2271, 3102,
4306

Джугайстрове див. Джугастрове
Джугастрове
(у 1956–1960 і нині – село Іванів. р-ну Одес. обл.)
419
Джулинка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село, райцентр Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Бершад. р-ну тієї самої обл.) 1715, 2478, 5207
833

Джурин
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село, райцентр Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Шаргород. р-ну тієї самої обл.) 1424, 1798, 2849, 3479
Дзвеняче
(у 1956–1960 і нині – село Тетіїв. р-ну Київ. обл.)
1537
Дзвониха
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
5601
Дзержинск див. Дзержинськ
Дзержинськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.; нині – місто
обласного підпорядкування, райцентр Донец. обл.)
Дзержинськ
(у 1956–1960 – смт, райцентр Житомир. обл.;
нині – смт Романів, райцентр тієї самої обл.)
Дзигівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Дзюньків
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
Дивизия див. Дивізія
Дивізія
(у 1956 – 22 січ. 1959 – село Тузлов. р-ну Одес. обл.;
22 січ. 1959–1960 і нині – село Татарбунар. р-ну
тієї самої обл.)
Диканька
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Полтав. обл.;
13 квіт. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Димарка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Розважів. р-ну
Київ. обл.; 10 верес. 1959–1960 і нині – село Іванків. р-ну
тієї самої обл.)
Димер
(у 1956 – 4 листоп. 1957 – село, 4 листоп. 1957–1960 – смт,
райцентр Київ. обл.; нині – смт Вишгород. р-ну
тієї самої обл.)
Димитрова див. Мирноград
Дихтинець
(у 1956–1960 і нині – село Путил. р-ну Чернівец. обл.)
Дібрівка
(у 1956–1960 і нині – село Миргород. р-ну Полтав. обл.)
Дібрівка
(у 1956–1960 і нині – село Тетіїв. р-ну Київ. обл.)
Діброва див. Нижня Апша
834

539, 549, 550, 1467,
3089, 5634, 5873
2011, 2385,

3499

1015, 1528

1732

2241

3793, 4924

804

3757, 4186,

2949
1350
1977

4746

Дівоче Поле
(у 1956–1960 і нині – село Олександрійс. р-ну Кіровоград. обл.)
1868 Дідове
6200
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
Дмитрів
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Радехів. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.) 2081
Дмитрівка
(у 1956–1960 і нині – село Золотоніс. р-ну Черкас. обл.)
4671
Дмитрівка
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
1947
Дмитрівка
(у 1956 – 10 берез. 1958 – село, 10 берез. 1958–1960 – смт,
райцентр Чернігів. обл.; нині – смт Бахмац. р-ну тієї самої обл.)
2123 Дмитрівка
(у 1956–1959 – село Миколаїв. р-ну Одес. обл.; 1960
1682
і нині – село Любашів. р-ну тієї самої обл.)
Дмитрашківка
6071
(у 1956–1960 і нині – село Піщан. р-ну Вінниц. обл.)
Дмитренки
470
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
Дмитрушки
1334
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Дмухайлівка
(у 1956–1957 – село Котов. р-ну Дніпропетр. обл.; 1958–1960
6038
і нині – село Магдалинів. р-ну тієї самої обл.)
Днепровка див. Дніпровка
Днепродзержинск див. Дніпродзержинськ
Днепропетровск див. Дніпропетровськ
Дніпровка
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янсько-Дніпров. р-ну
555
Запоріз. обл.)
Дніпродзержинськ
(у 1956–1960 і нині – місто обласного підпорядкування
91, 542, 560, 561, 568,
Дніпропетр. обл.)
569, 605, 851, 1098,
1192, 3127, 3232, 3253,
3357, 3358, 3379, 4226,
4241, 5107, 5312, 5349,
5387, 5427, 5442, 5478,
5492, 5493, 5500
Дніпропетровськ
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР;
7, 8, 24, 50, 117, 403,
нині – місто, обласний центр України)
489, 546, 556, 566, 567,
629, 642, 643, 647, 691,
835

845, 945, 979, 1014,
1071, 1112, 1245, 1452,
1470, 1558, 1983, 2308,
2337, 2381, 2534, 2544,
3105, 3151, 3183, 3209,
3226, 3242, 3254, 3265,
3276, 3306, 3319, 3371,
3389, 3394, 3448, 3455,
3648, 3908, 4063, 4232,
4233, 4234, 4309, 4310,
4499, 4510, 4808, 4809,
5052, 5165, 5267, 5278,
5320, 5321, 5375, 5404,
5414, 5424, 5433, 5441,
5449, 5458, 5475, 5487,
5497, 5502, 5508, 5587,
5606, 5607

Добре
(у 1956–1960 і нині – село Вільшан. р-ну Кіровоград. обл.)2002
Добровеличківка
(у 1956 – 26 берез. 1957 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
26 берез. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)4859
Доброводи
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
5099
Добромиль
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – місто, райцентр Львів. обл.;
нині – місто район. підпорядкування Старосамбір. р-ну
Львів. обл.)
2778
Добропілля
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто, райцентр Донец. обл.)
398, 4006, 5124, 5648,
5884, 6007
Доброполье див. Добропілля
Добросілля
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
6203
Добротвір
(у 1956 – 21 трав. 1959 – селище Добротвір. ГРЕС
Камянка-Буз. р-ну Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959 –
21 листоп. 1959 – селище Добротвір. ГРЕС Камянка-Буз. р-ну
Львів. обл.; 21 листоп. 1959–1960 і нині – смт того самого р-ну
тієї самої обл.)
4047
Добротове
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
275
Добрянка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
2181
836

Добрянка
(у 1956–1959 – смт., райцентр Чернігів. обл.;
1960 і нині – смт Ріпкин. р-ну тієї самої обл.)
Добрятин
(у 1956–1960 – село Млинів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Довбиш
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – смт, райцентр Житомир. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – смт Баранів. р-ну
тієї самої обл.)
Довголука
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Соколів. р-ну Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – село Стрийс. р-ну Львів. обл.) 122
Довжанка
(у 1956–1960 – село Ізюм. р-ну Харків. обл.;
нині – село Великобурлуц. р-ну тієї самої обл.)
Довжок
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джурин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Шаргород. р-ну
тієї самої обл.)
Довжок
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Довжок
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
Докучаевск див. Докучаєвськ
Докучаєвськ
(у 1956–1958 – місто район. підпорядкування Ольгин. р-ну
Сталін. обл.; 1958–1960 – місто район. підпорядкування
Волоновас. р-ну тієї самої обл.; нині – місто обласного
підпорядкування Донец. обл.)
Долина
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Долина
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
Долинська
(у 1956 – 14 трав. 1957 – смт, райцентр Кіровоград. обл.;
14 травня 1957–1960 і нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Долинське
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – село Ананьїв. р-ну тієї самої обл.)
Доманівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Миколаїв. обл.)

603, 3364
2930

868

2928

297
4449

2107

5186
3935, 5726,

5727

247

1695, 3653,

4315

290, 1502, 2230, 5654,
5655, 5656
449, 3804, 4938, 4946,
5657
837

Домантівка
(у 1956–1960 і нині – село Сквир. р-ну Київ. обл.)
Домантове
(у 1956–1960 і нині – село Золотоніс. р-ну Черкас. обл.)
Донецьк
(у 1956–1960 – м. Сталіно, обласний центр УРСР;
нині – м. Донецьк, обласний центр України)

1863
2621

512, 518, 521, 522, 659,
697, 823, 862, 949, 981,
982, 1019, 1080, 1100,
1213, 1221, 1561, 2284,
3081, 3084, 3100, 3113,
3115, 3119, 3137, 3153,
3166, 3207, 3211, 3214,
3224, 3239, 3243, 3250,
3268, 3273, 3279, 3651,
3652, 3794, 3842, 4092,
4314, 4318, 4354, 4571,
4925, 4926, 5014, 5116,
5125, 5126, 5131, 5154,
5166, 5167, 5184, 5352,
5354, 5355, 5369, 5372,
5376, 5378, 5379, 5380,
5384, 5385, 5389, 5390,
5399, 5411, 5422, 5428,
5430, 5432, 5434, 5435,
5453, 5456, 5461, 5463,
5499, 5552, 5570, 5622,
5640, 5740, 5862, 5881

Доробратово
(у 1956–1960 і нині – село Іршав. р-ну Закарпат. обл.)
111
Доросині
(у 1956–1960 і нині – село Рожищен. р-ну Волин. обл.)
1705
Дорошівка
(у 1956–1960 і нині – село Вознесен. р-ну Миколаїв. обл.) 1883
Дорошівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
961
Драбів
(у 1956–1960 – село, райцентр Черкас. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
35, 192, 2881, 3713,
3876, 4118, 4289, 4589,
5274
Драбівці
(у 1956–1960 і нині – село Золотоніс. р-ну Черкас. обл.)
4863
Драгове
(у 1956–1960 і нині – село Хуст. р-ну Закарпат. обл.)
2173
Дранка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
1383
838

Драчинці
(у 1956–1960 – село Вашковец. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Кіцман. р-ну тієї самої обл.)
2995
Дрогобич
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, обласний центр УРСР;
21 трав. 1959–1960 – місто, райцентр Львів. обл.; нині – місто
обласного підпорядкування, райцентр тієї самої обл.)
267, 3836, 3855, 4284,
4996, 5032
Дроздні
(у 1956–1960 і нині – село Ковел. р-ну Волин. обл.)
3028
Дружба
(у 1956–1960 – с. Погоріла Мурованокуриловец. р-ну
Вінниц. обл.; нині – с. Дружба того самого р-ну
тієї самої обл.)
2955
Дружелюбівка
(у 1956–1960 – с. Курави Калин. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Дружелюбівка того самого р-ну тієї самої обл.)
1874
Дружківка
(у 1956–1960 – місто обласного підпорядкування Сталін. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування Донец. обл.)
622, 623, 821, 1049,
3094, 3104, 5350, 5361,
5367
Дружковка див. Дружківка
Дружня
(у 1956–1960 і нині – село Бородян. р-ну Київ. обл.)
4846
Дубляни
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село, райцентр Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – смт Самбір. р-ну Львів. обл.) 279, 694, 1306, 1726, 3424
Дубно
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування, райцентр Рівнен. обл.) 624, 871, 2304, 3367
Дубова
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
2416
Дубова
(у 1956–1960 – село Літин. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Жмерин. р-ну тієї самої обл.)
314
Дубовець
(у 1956 – верес. 1959 – село Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Віниц. р-ну тієї самої обл.) 2847
Дубовичі
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
579
Дубові Гряди
(у 1956–1960 і нині – село Сахновщин. р-ну Харків. обл.)
5940
Дубов’язівка
(у 1956 – 9 черв. 1957 – смт, райцентр Сум. обл.;
9 черв. 1957–1960 і нині – смт Конотоп. р-ну тієї самої обл.) 2809
839

Дубриничі
(у 1956–1960 і нині – село Перечин. р-ну Закарпат. обл.) 2663
Дубровиця
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Івано-Франків. р-ну Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – село Яворів. р-ну Львів. обл.) 6091
Дубровиця
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.;
нині – місто, райцентр Рівнен. обл.)
5837
Думанці
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
5936
Думенки
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
2999
Дунаєць
(у 1956–1960 і нині – село Глухів. р-ну Сум. обл.)
305
Дунаїв
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Перемишлян. р-ну
Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині –
село Перемишлян. р-ну Львів. обл.)
5137
Дунаївці
(у 1956 – 12 лют. 1958 – смт., райцентр Хмельниц. обл.;
12 лют. 1958–1960 – місто район. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.; нині – місто, райцентр
тієї самої обл.)
2810, 3607
Дяків
(у 1956 – верес. 1959 – село Берездів. р-ну Хмельниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Славут. р-ну тієї самої обл.)
1421
Дяківка
(у 1956 – верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Бершад. р-ну тієї самої обл.)
2168
Дяківці
(у 1956–1960 і нині – село Герцаїв. р-ну Чернівец. обл.)
392
Дяківці
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
4381
Евгениевка див. Євгеніївка
Евпатория див. Євпаторія
Енакиево див. Єнакієве
Есхар
(у 1956–1960 і нині – смт Чугуїв. р-ну Харків. обл.)
6176
Євгеніївка
(у 1956–1960 – село Бородин. р-ну Одес. обл.; нині – село
Тарутин. р-ну тієї самої обл.)
2550
Євпаторія
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР; нині – місто,
райцентр АР Крим)
838, 1085, 2294, 2489,
2492, 2497, 2573, 3173,
3240, 4105, 5155, 5156
840

Євсуг
(у 1956 – 5 берез. 1958 – с. Йовсуг, райцентр
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958 – 27 верес. 1959 –
с. Йовсуг, райцентр Луган. обл.; 27 верес. 1959–1960
і нині – с. Євсуг Біловод. р-ну тієї самої обл.)
986
Єзупіль
(у 1956 – черв. 1957 – смт Жовтень, райцентр Станіслав. обл.;
черв. 1957–1960 – смт Тисмениц. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Єзупіль того самого р-ну Івано-Франків. обл.) 4587, 4591, 4617
Єланець
(у 1956–1960 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
170, 176, 329, 2092,
3338, 4113, 5279
Єлизаветівка
(у 1956–1960 – село Мар’їн. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
1375
Єлизаветградка
(у 1956 – 26 берез. 1957 – село 26 берез. 1957 –
12 листоп. 1959 – смт, райцентр Кіровоград. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – cмт Олександрів. р-ну
тієї самої обл.)
1251, 3449, 3916
Єлисаветградківка див. Єлизаветградка
Ємільчине
(у 1956 – 5 квіт. 1957 – село; 5 квіт. 1957–1960 і нині – смт,
райцентр Житомир. обл.)
Єнакієве
(у 1956–1960 – місто обласного підпорядкування,
райцентр Сталін. обл.; нині – місто обласного
підпорядкування Донец. обл.)

Єрківці
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Жабелівка
(у 1956 – верес. 1959 – село Вороновиц. р-ну
Вінниц. обл.; верес. 1959–1960 і нині – село Вінниц. р-ну
тієї самої обл.)
Жаб’є див. Верховина
Жабиня
(у 1956–1960 і нині – село Зборів. р-ну Терноп. обл.)
Жабокрич
(у 1956–1960 і нині – село Крижопіл. р-ну Вінниц. обл.)

1322, 2200, 2201, 2321,
3517

18, 608, 610, 644, 645,
646, 850, 943, 1159,
2584, 3093, 3097, 3098,
3110, 4894, 5093, 5360,
5370, 5373
268

4219

2152
6110
841

Жадани
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Дашів. р-ну Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Іллінец. р-ну тієї самої обл.)
Жашків
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)

770
27, 648, 2124, 2125,
2126, 2127, 3505, 5708

Жванець
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець.-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
677
Жданівка
(у 1956–1960 і нині – село Магдалинів. р-ну Дніпропетр. обл.) 1105,
Жданівка
(у 1956–1960 – селище Ново-Жданівка Сталін. обл.;
нині – м. Жданівка обласного підпорядкування Донец. обл.) 4892
Жданов див. Маріуполь
Жданове
(у 1956–1960 – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.;
нині – с. Мурафа того самого р-ну тієї самої обл.)
1423
Жежелів
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)
4215
Желтый Яр див. Жовтий Яр
Жемчужина
(у 1956–1960 – село Нижньогір. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Жеребкове
(у 1956–1960 і нині – село Ананьїв. р-ну Одес. обл.)
Животівка
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
Жигайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Сум. обл.)
Жидачів
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Жилинці
(у 1956–1960 і нині – село Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл.)
Житні Гори
(у 1956–1960 і нині – село Рокитнян. р-ну Київ. обл.)
Житомир
(у 1956–1960 – місто обласний центр УРСР; нині – місто,
обласний центр України)

842

5112

1017
1546
467
1364

1114, 3863, 4245, 5054,
5512
4448
6026

1307, 2311, 2352, 3294,
3425, 3496, 3795, 3920,
4172, 4927, 4928, 5069,
5327

Жмеринка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Вінниц. обл.)
Жовква (у 1956–1960 – м. Нестеров, райцентр Львів. обл.;
нині – м. Жовква, райцентр тієї самої обл.)
Жовтанці
(у 1956–1957 – село Куликів. р-ну Дрогобиц. обл.;
1958 – 21 трав. 1959 – село Новояричів. р-ну тієї самої обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село Кам’янко-Буз. р-ну
Львів. обл.)
Жовтень
(у 1956 – 22 січ. 1959 – село, райцентр Одес. обл.;
22 січ. 1959–1960 і нині – село Ширяїв. р-ну тієї самої обл.)
Жовтень див. Єзупіль
Жовтий Яр
(у 1956–1960 – село Татарбунар. р-ну Одес. обл.;
нині – село Ширяїв. р-ну тієї самої обл.)
Жовтневе
(у 1956–1960 і нині – село Короп. р-ну Чернігів. обл.)
Жовтневе див. Вознесенське
Жовтневе див. Покровське
Жовтневе
(у 1956 – січ. 1959 – с. Сталінське, райцентр
Дніпропетр. обл.; січ. 1959–1960 і нині – с. Жовтневе
того самого р-ну тієї самої обл.)
Жовтневе
(у 1956–1960 і нині – село Березнегуват. р-ну Миколаїв. обл.)
Жовтневе
(у 1956–1960 – село Ульянів. р-ну Сум. обл.;
нині – смт Білопіл. р-ну тієї самої обл.)
Жовтневе
(у 1956–1960 – смт, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – входить в межі м. Миколаїв)
Жовтневе
(у 1956–1960 – с. Попівка Калинів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – с. Жовтневе Уладів. сільради того самого р-ну
тієї самої обл.)
Жовтневе
(у 1956–1959 – с. Студеники Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.; 1959–1960 і нині – с. Жовтневе того самого р-ну
тієї самої обл.)
Жовтневе Друге
(у 1956–1960 і нині – село Вовчан. р-ну Харків. обл.)
Жоравка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Жорнище
(у 1956–1960 і нині – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.)

2432, 3537
3665, 4360, 4367, 5011

1674

2128, 2129, 2130, 2131

2549
678

4783
4680
778

2342, 3714, 4585, 4590

6089

2003
1846
6105
465
843

Жуків
(у 1956–1960 і нині – село Бережан. р-ну Терноп. обл.)

690
Жуківець див. Жуківці
Жуківка
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Баришів. р-ну тієї самої обл.)
269
Жуківка
(у 1956–1960 – село Машів. р-ну Полтав. обл.;
нині – входить у межі смт Машівка тієї самої обл.)
1314
Жуківці
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
803
Журавка
(у 1956–1960 і нині – село Варвин. р-ну Чернігів. обл.)
2040
Журавлівка
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
464
Журавлівка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
1387
Журавлиха
(у 1956–1960 і нині – село Ставищан. р-ну Київ. обл.)
1426
Журавно
(у 1956 – 21 трав. 1959 – смт, райцентр Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – смт Жидачів. р-ну Львів. обл.) 126, 131, 137, 258, 3325
Забілиння
(у 1956–1960 – село Полон. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – у межах м. Полонне)
2066
Забілоччя
(у 1956–1960 і нині – село Радомишл. р-ну Житомир. обл.)
5760
Забір’є
(у 1956–1960 – село Васильків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Києво-Святошин. р-ну тієї самої обл.)
2420
Заболотів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Снятин. р-ну Івано-Франків. обл.)
4382, 6017
Заболоття
(у 1956–1960 – село Рафалів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Володимирец. р-ну Рівнен. обл.)
1847
Заболоття
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Волин. обл.;
13 квіт. 1957 – 21 січ. 1959 – смт, райцентр тієї самої обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – смт Ратнів. р-ну тієї самої обл.)
5770
Заболотці
(у 1956 – берез. 1959 – село, райцентр Львів. обл.;
1959–1960 і нині – село Бродів. р-ну тієї самої обл.)
1888, 2020, 5145, 5850,
5852
Заболоть
(у 1956–1960 і нині – село Радомишл. р-ну Житомир. обл.)
4703
844

Забороль
(у 1956–1960 – село Олександрів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Рівнен. р-ну Рівнен. обл.)
1826
Заброди
(у 1956–1960 і нині – село Богодухів. р-ну Харків. обл.)
1174
Забужжя
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Забуз. р-ну Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – село Сокал. р-ну Львів. обл.) 1116
Забуяння
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
273
Завадів
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.) 1801
Завадівка
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
4481
Заводівка
(у 1956–1960 і нині – село Березів. р-ну Одес. обл.) 1511
Заводське див. Червонозаводське
Заворскло
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
Загайпіль
(у 1956–1960 – село Гвоздец. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село Коломийс. р-ну Івано-Франків. обл.)
Загайці
(у 1956–1960 – село Підгаєц. р-ну Терноп. обл.;
нині – село, підпорядковане м. Підгайці Бережан. р-ну
тієї самої обл.)
Загальці
(у 1956–1960 і нині – село Бородян. р-ну Київ. обл.)
Загнітків
(у 1956–1960 – село Піщан. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Кодим. р-ну Одес. обл.
Село знаходиться на межі обл. і р-нів)
Загороща
(у 1956–1960 – село Здолбунів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Задарів
(у 1956–1960 і нині – село Монастирис. р-ну Терноп. обл.)
Заднє
(у 1956–1960 – село Іршав. р-ну Закарпат. обл.;
нині – с. Приборжавське того самого р-ну тієї самої обл.)
Зажиточне
(у 1956 – верес. 1958 – село Примор. р-ну Сталін. обл.;
верес. 1958–1960 – село Тельман. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)

220

6055

974
1276

743
4173
2977

2987

2570

845

Зажиточное див. Зажиточне
Зазим’я
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)
1057
Зайцеве
(у 1956–1960 – село Артемів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
970
Закутинці
(у 1956–1960 і нині – село Бердичів. р-ну Житомир. обл.) 2972
Заливанщина
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
4622
Залинейное див. Залінійне
Залишани
(у 1956–1960 і нині – село Поліс. р-ну Київ. обл.)
1183
Залізці
(у 1956–1960 – с. Заложці, райцентр Терноп. обл.;
нині – смт Залізці Зборів. р-ну тієї самої обл.)
4023, 6066
Залінійне
(у 1956–1960 і нині – село Зачепилів. р-ну Харків. обл.)
2564
Залісся
(у 1956–1960 – село Чорнобил. р-ну Київ. обл.;
нині – село у Чорнобил. зоні. У 1999 р. село знято з обліку) 758
Заліське
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
708
Заліщики
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
338, 3684, 4460
Заложці див. Залізці
Залужжя
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
2436
Залужжя
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
6072
Залужне
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
Заміське
(у 1956–1960 і нині – село Валків. р-ну Харків. обл.)
1160
Запоріжжя
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР;
нині – місто, обласний центр України)
558, 639, 695, 893, 1140,
1141, 1216, 1459, 1563,
1564, 2285, 2286, 2291,
2295, 2300, 2335, 2427,
3092, 3125, 3259, 3287,
3288, 3370, 3417, 3462,
3526, 3535, 3680, 3952,
4335, 4349, 4451, 5247,
5315, 5359, 5366, 5443,
846

Запорізьке
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)
Запорожье див. Запоріжжя
Запруддя
(у 1956–1958 – с. Вінцентівка Рокитнян. р-ну Київ. обл.;
1959–1960 і нині – село Запруддя того самого р-ну
тієї самої обл.)
Запрудка
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
Зарічани
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Зарічне
(у 1956 – 7 трав. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
7 трав. 1959–1960 і нині – смт, райцентр Рівнен. обл.)
Заріччя
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Ходорів. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – село того самого р-ну Львів. обл.;
нині – село Жидачів. р-ну тієї самої обл.)
Заріччя
(у 1956–1960 і нині – село Іршав. р-ну Закарпат. обл.)
Зарубинці
(у 1956–1960 і нині – село Андрушів. р-ну Житомир. обл.)
Зарубинці
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.)
Заруддя
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
Заря див. Зоря
Заставна
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернівец. обл.)
Засулля
(у 1956–1960 – село Ромен. р-ну Сум. обл.;
нині – район м. Ромни тієї самої обл.)
Затурці
(у 1956 – 27 січ. 1957 – село, райцентр Волин. обл.;
27 січ. 1957–1960 і нині – село Локачин. р-ну
тієї самої обл.)
Захарівка
(у 1956–1960 – с. Фрунзівка, райцентр Одес. обл.;
нині – смт Захарівка, райцентр тієї самої обл.)
Зачепилівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Харків. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)

5467, 5468, 5496, 5522,
5523, 5540, 6171, 6173,
6174

4187

4614
1538
1982
3936,

5729, 5731

2662
2645
797
2923
2169

3758,

4744, 4747

4145

73
1242,

1793, 5979

1590, 3759, 4739, 4748,
5271

847

Збараж
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Збаржівка
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
Зборів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Званівка
(у 1956 – верес. 1959 – село Ям. р-ну Сталін. обл.;
верес. 1959–1960 – село Артемів. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Звенигород
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Пустомитів. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – село того самого р-ну Львів. обл.)
Звенигородка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
Звенигородка
(у 1956–1960 – с. Волощуки Веселинів. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – с. Звенигородка того самого р-ну тієї самої обл.)
Звертів
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Куликів.р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – село Нестерів. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Згурівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Київ. обл.)
Здовбиця
(у 1956–1960 – село Здолбунів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Здолбунів
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.;
нині – місто, райцентр Рівнен. обл.)
Здолбунов див. Здолбунів
Зелене
(у 1956–1960 і нині – село Петрів. р-ну Кіровоград. обл.)
Зелене Поле
(у 1956–1960 і нині – село Криворіз. р-ну Дніпропетр. обл.)
Зелений Гай
(у 1956–1960 – село Вознесен. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – село Доманів. р-ну тієї самої обл.)
Зеленьки
(у 1956–1960 – село Старченків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Миронів. р-ну тієї самої обл.)

848

3937, 4146, 5732

5953
436, 1634, 3768, 4789,
4791, 5001

1862

1353
2398, 3760, 4749
5813

2175
280, 779, 810, 3746,
4716
880

1099, 1167, 2062, 2374,
3662, 4364

1749
453
5075

2090

Зимогір’я
(у 1956–1960 – село Славяносерб. р-ну Ворошиловград. обл.;
нині – місто того самого р-ну Луган. обл.)
5317
Зимогорье див. Зимогір’я
Зіньків
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Полтав. обл.)
Зірне
(у 1956–1960 – село Березнів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Златопіль
(у 1956–1959 – смт, райцентр Черкас. обл.;
1959–1960 і нині – входить у межі м. Новомиргород
Кіровоград. обл.)
Златоустівка
(у 1956–1960 – село Софіїв. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Криворіз. р-ну тієї самої обл.)
Змагайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Зміїв
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)
Знам’янка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)
Зноб-Новгородське
(у 1956–1960 – село, райцентр Сум. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Знобь-Новгородское див. Зноб-Новородське
Зняцьово
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Зозів
(у 1956– 1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Зозівка
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Зозулинці
(у 1956–1960 і нині – село Заліщиц. р-ну Терноп. обл.)
Золоте
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто район. підпорядкування
Попаснян. р-ну Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960
і нині – місто район. підпорядкування того самого р-ну
Луган. обл.)
Золоте Поле
(у 1956–1960 – село Кіров. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Золотий Потік
(у 1956–1960 – село, райцентр Терноп. обл.;
нині – смт Бучац. р-ну тієї самої обл.)

3705, 4111,

4573

5610

1035, 2690,

3565

6064
2620
3706, 4574, 4575, 4606

3761, 3909,

4750

2582, 3194

5722
4761
1269
874

5002
1238

177, 432, 1648, 3339
849

Золотники
(у 1956–1960 – місто, райцентр Терноп. обл.;
нині – cело Теребовлян. р-ну тієї самої обл.)
Золотое Поле див. Золоте Поле
Золотоноша
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
Золочів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Золочів
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Харків. обл.)

2684, 3562

3747, 3796, 4280, 4717,
6122
3870, 4159, 5108
435, 1524, 2450, 2453,
3544

Зориківка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Мілов. р-ну Ворошиловград. обл.;
берез. 1958–1960 і нині – село того самого р-ну
1906
Луган. обл.)
Зоря
(у 1956–1960 і нині – село Сарат. р-ну Одес. обл.)
618, 1144
Зугрес
(у 1956–1960 – місто район. значення, підпорядковане
м. Харцизьк Сталін. обл.; нині – місто район. значення,
підпорядковане м. Харцизьк Донец. обл.)
6172
Зугрэс див. Зугрес
Зуївці
(у 1956–1960 – село Комишнян. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Миргород. р-ну тієї самої обл.)
2929
Зуя
(у 1956 – 9 серп. 1957 – село, райцентр Крим. обл.;
9 серп. 1957 – 23 верес. 1959 – смт, райцентр тієї самої обл.;
23 верес. 1959–1960 – смт Білогір. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну АР Крим)
842, 2525, 2526, 4106,
5119
Зяньківці
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
1913
Ивановка див. Іванівка Ворошиловградської обл.
Ивот див. Івот
Измаил див.
Ізмаїл
Инзовка див.
Інзівка
Ирмино див. Ірмино
Ишунь див. Ішунь
Івано-Франкове
(у 1956–1960 – смт Івана-Франко, райцентр Львів. обл.;
нині – смт Івано-Франкове Яворів. р-ну тієї самої обл.)
120, 3320, 4085

850

Івангород
(у 1956–1960 і нині – село Христинів. р-ну Черкас. обл.)
Іваниця
(у 1956–1958 – село, райцентр Чернігів. обл.; 1959–1960
і нині – село Ічнян. р-ну тієї самої обл.)
Іваничі
(у 1956 – верес. 1959 – смт, райцентр Волин. обл.;
верес. 1959–1960 – смт Нововолин. р-ну тієї самої обл.,
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Іванів
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Іванівка
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Дашів. р-ну Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Іллінец. р-ну тієї самої обл.)
Іванівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958 – 31 груд. 1958 – смт, райцентр Луган. обл.;
1959–1960 – смт Кранолуч. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Антрацит. р-ну тієї самої обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Барвінків. р-ну Харків. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Високопіл. р-ну Херсон. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Любашів. р-ну Одес. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Славут. р-ну Хмельниц. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Ставищен. р-ну Київ. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Іванівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Херсон. обл.)

4855

2940, 3897, 5246

1315
2640
1410

1198, 1209, 1227, 3130,
5324, 5892
2714
3008
4201
1739
1916
425
1900
482
1962
437, 1646, 4677, 5038,
5039

Іванівка
(у 1956–1960 – с. Велика Іванівка Христинів. р-ну Черкас. обл.;
нині – селище Іванівка того самого р-ну тієї самої обл.)
1967
Іванівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
4000, 5284, 5909, 6004
851

Іванівка
(у 1956–1960 – село Узин. р-ну Київ. обл.;
нині – село Білоцерків. р-ну тієї самої обл.)
Іванівка див. Яноші
Іванівці
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Іванівці
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Іванків
(у 1956–1960 і нині – село Бориспіл. р-ну Київ. обл.)
Іванків
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Іванків
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Київ. обл.)
Іванківці
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Івановичі
(у 1956–1960 і нині – село Червоноарм. р-ну Житомир. обл.)
Івано-Франківськ
(у 1956–1960 – м. Станіслав, обл. Центр УРСР;
нині – місто Івано-Франківськ, обл. центр України)

1735

4613
2166
5151
300
1454, 3982, 5838
4509
875

134, 835, 2376, 3327,
3780, 4822

Іваньки
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
5594
Іваньки
(у 1956–1960 і нині – село Маньків. р-ну Черкас. обл.)
2918
Івашківці
(у 1956 – 22 трав. 1957 – село Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.;
трав. 1957–1960 і нині – село Кодим. р-ну Одес. обл.) 4507
Івківці
(у 1956–1960 і нині – село Прилуц. р-ну Чернігів. обл.)
2448
Івки
(у 1956–1960 і нині – село Старосиняв. р-ну Хмельниц. обл.) 1323
Івот
(у 1956–1960 і нині – село Шосткин. р-ну Сум. обл.)
237
Івча
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
1944, 3483
Іза
(у 1956–1960 і нині – село Хуст. р-ну Закарпат. обл.)
4210
Ізмаїл
(у 1956–1960 і нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр Одес. обл.)
9, 626, 2467, 3096,
3227, 4814, 5362
Ізюм
(у 1956–1960 і нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр Харків. обл.)
345, 951, 1455, 3888,
5222, 5223, 5228
852

Ізяслав
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Хмельниц. обл.)
Іллінці
(у 1956–1960 – смт, райцентр Вінниц. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Ілляшівка
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
Інгулець
(у 1956–1960 – місто Криворіз. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – входить у межі м. Кривий Ріг тієї самої обл.)
Інженерне
(у 1956–1960 і нині – село Пологів. р-ну Запоріз. обл.)
Інзівка
(у 1956–1960 і нині – село Примор. р-ну Запоріз. обл.)
Ірдинь
(у 1956–1960 і нині – смт Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Іркліїв
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село, райцентр Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну
тієї самої обл.)

3893, 5008,

5234

2101, 2664, 3762, 4751
2969
396,

3347, 5486

5976
4416
5574

2051, 4147,

4657

Ірмине див. Ірмино
Ірмино
(у 1956–1960 – м. Ірмине, Стаханов. р-ну Ворошиловград. обл.;
нині – м. Ірмино того самого р-ну Луган. обл.)
3258, 4818, 5318, 5440
Іршава
(у 1956–1960 – смт, райцентр Закарпат. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
3663, 4358, 4365, 5334
Іспас
(у 1956–1960 і нині – село Вижниц. р-ну Чернівец. обл.)
2087
Ічня
(у 1956 – 10 трав. 1957 – смт, райцентр Чернігів. обл.;
10 трав. 1957–1960 – місто район. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.; нині – місто, райцентр
тієї самої обл.)
736,
2811, 3608, 4119
Ішунь
(у 1956–1960 – село Красноперекоп. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
2566
Йовсуг див. Євсуг
Йосипівка
(у 1956 – листоп. 1959 – село Златопіл. р-ну Черкас. обл.;
листоп. 1959–1960 і нині – село Новомиргород. р-ну
Кіровоград. обл.)
Йосипівка
(у 1956 – лип. 1957 – село Самгородоц. р-ну Вінниц. обл.;
лип. 1957–1960 і нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)

317

751
853

Йосипівка
(у 1956– 1960 і нині – село Ульянов. р-ну Кіровоград. обл.)
3001
Кабичівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Марків. р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез.1958–1960 і нині – село Марків. р-ну Луган. обл.)
1271
Кагановичі див. Поліське
Кагарлик
(у 1956–1960 – смт, райцентр Київ. обл. нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)

446, 1988, 2988,
4166, 5705

3491,

Кадиевка див. Кадіївка
Кадиївці
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл.) 552
Кадіївка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – місто обл. підпорядкування
Луган. обл.)
500, 508, 524, 540, 1102,
1450, 1468, 1469, 1492,
1498, 3087, 3144, 3145,
3147, 3264, 3275, 3995,
4898, 5130, 5160, 5393,
5586, 5650, 5877, 5899
Кадомка
(у 1956–1960 – село Ржищів. р-ну Київ. обл.;
нині – село Кагарлиц. р-ну тієї самої обл.)
1416
Казанка
(у 1956–1960 – село, райцентр Миколаїв. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
1240, 3966, 5796, 5802,
5831
Каїри
(у 1956–1960 і нині – село Горностаїв. р-ну Херсон. обл.) 1368
Каланчак
(у 1956–1960 – село, райцентр Херсон. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
2924, 3961, 5790, 5791,
5792, 5793
Калачківці
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл.) 4329
Калашники
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
5952
Каленики
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Золотоніс. р-ну тієї самої обл.)
2937
Калинівка
(у 1956–1960 – смт, райцентр Вінниц. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
1662, 3733, 4658
854

Калинівка
(у 1956–1960 і нині – село Жовтнев. р-ну Миколаїв. обл.) 2456
Калинівка
(у 1956–1960 і нині – село Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл.) 2275
Калиновка див. Калинівка Кіровоград. обл.
Калиновиця
(у 1956–1960 і нині – село Варвин. р-ну Чернігів. обл.)
429
Калитинка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джурин.р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Шаргород. р-ну
тієї самої обл.)
1723
Калінінське
(у 1956 – черв. 1958 – село, райцентр Херсон. обл.;
черв. 1958–1960 і нині – смт Великоолександрів. р-ну
тієї самої обл.)
1471, 1589, 1598
Калуш
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування, райцентр
Івано-Франків. обл.)
2956, 3938, 4294, 5733
Кальниболота
(у 1956–1960 і нині – село Новоархангел. р-ну
Кіроавоград. обл.)
1904
Кальник
(у 1956–1960 і нині – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.)
767
Кальник
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
619
Кальченки
(у 1956–1960 і нині – село Білопіл. р-ну Сум. обл.)
1637
див.
Кам’янка
Роздільнян.
р-ну
Одес.
обл.
Каменка
Каменка-Днепровская див. Кам’янка-Дніпровська
Камінь
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
4829
Камінь-Каширський
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Волин. обл.)
1190, 2440, 2867, 3617
Кам’яне
(у 1956–1960 і нині – село Савран. р-ну Одес. обл.)
1541
Кам’янець-Подільський
(у 1956–1960 і нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр Хмельниц. обл.)
3715, 3797, 3858, 3911,
4274, 4593, 4929, 5043,
5698
Кам’яний Брід
(у 1956–1960 – село Лисян. р-ну Черкас. обл.)
4378
Кам’яний Міст
(у 1956–1960 і нині – село Первомайс. р-ну Миколаїв. обл.) 4077
855

Кам’янка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
Кам’янка
(у 1956–1960 і нині – село Апостолів. р-ну Дніпропетр. обл.)
Кам’янка
(у 1956–1960 і нині – село Дворічан. р-ну Харків. обл.)
Кам’янка
(у 1956–1960 і нині – село Ізюм. р-ну Харків. обл.)
Кам’янка
(у 1956 – листоп. 1959 – село Буц. р-ну Черкас. обл.,
листоп. 1959 – 1960 – село Маньків. р-ну тієї ж обл.)
Кам’янка
(у 1956–1960 і нині – село Роздільнян. р-ну Одес. обл.)
Кам’янка
(у 1956–1960 – село Березнів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Кам’янка див. Чорна Кам’янка Черкас. обл.
Кам’янка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Марків. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Кам’янка-Бузька
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Кам’янка-Дніпровська
(у 1956 – 20 верес. 1957 – смт, райцентр Запоріз. обл.;
20 верес. 1957–1960 – місто район. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.; нині – місто, райцентр
тієї самої обл.)
Кам’янки
(у 1956–1960 – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Теплиц. р-ну тієї самої обл.)
Кам’яногірка
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Кам’янське
(у 1956–1960 і нині – село Василів. р-ну Запоріз. обл.)
Кам’янське
(у 1956–1960 і нині – село Іршав. р-ну Закарпат. обл.)
Канава
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
Канів
(у 1956–1960 – місто, райцентр Черкас. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)

856

1481, 2205, 2387, 3522,
4258
4080
4474
4175
735, 785
1147

5941

1792
2794,

3599

1199, 1210, 2268, 3131
5134
2477
5961
4485
5601

562, 3359

Канівщина
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Яблунів. р-ну Чернігів. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Малодівиц. р-ну
тієї самої обл.)
Каноничі
(у 1956–1960 – село Володимирец. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Кантелина
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Дашів. р-ну Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Іллінец. р-ну тієї самої обл.)
Капустинці
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
Капустинці
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Карабутове
(у 1956 – 1 черв. 1960 – село Смілів. р-ну Сум. обл.;
1 черв. 1960 і нині – село Конотоп. р-ну тієї самої обл.)
Карапиші
(у 1956–1960 – село Старченків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Миронів. р-ну тієї самої обл.)
Карапчів
(у 1956–1960 і нині – село Глибоц. р-ну Чернівец. обл.)
Карапчів
(у 1956–1960 – село Вашковец. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Вижниц. р-ну тієї самої обл.)
Карбівка
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Карбоніт
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Попаснян. р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – село того самого р-ну Луган. обл.;
нині – входить у межі м. Золоте того самого р-ну
тієї самої обл.)
Каришків
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Карла Маркса
(у 1956–1960 і нині – село Бердян. р-ну Запоріз. обл.)
Карлівка
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)
Карлівка
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – смт, 13 квіт. 1957–1960 – місто
район. підпорядкування, райцентр Полтав. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Кармалюкове
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Карпилівка
(у 1956–1960 – село Іванків. р-ну Київ. обл.)

193

1636
592
2439
6097

2151
744
391

213
4866

394
1409
1758
281

183, 1266, 3944, 5756
772
1370
857

Карпівка
(у 1956–1960 і нині – село Широків. р-ну Дніпропетр. обл.)
Катеринівка
(у 1956–1960 і нині – село Лозів. р-ну Харків. обл.)
Катеринівка
(у 1956–1960 і нині – село Сахновщин. р-ну Харків. обл.)
Катеринка
(у 1956–1960 і нині – село Первомайс. р-ну Миколаїв. обл.)
Катеринопіль
(у 1956–1960 – село, райцентр Черкас. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)

Катик див. Шахтарськ
Катюжанка
(у 1956–1960 – село Димер. р-ну Київ. обл.;
нині – село Вишгород. р-ну тієї самої обл.)
Каховка
(у 1956 – 4 черв. 1958 – місто, райцентр Херсон. обл.;
4 черв. 1958–1959 – місто район. підпорядкування;
1960 і нині – місто обласного підпорядкування
тієї самої обл.)
Качанівка
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Качківка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Кашперівка
(у 1956–1960 і нині – село Козятин. р-ну Вінниц. обл.)
Кашперівка
(у 1956–1960 і нині – село Тетіїв. р-ну Київ. обл.)
Кегичівка
(у 1956 – 1 лип. 1957 – село, райцентр Харків. обл.;
1 лип. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Келеберда
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Канів. р-ну тієї самої обл.)
Кельменці
(у 1956 – 9 трав. 1960 – село, райцентр Чернівец. обл.;
9 трав. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – смт, райцентр
тієї самої обл.)
Керецьки
(у 1956–1960 і нині – село Сваляв. р-ну Закарпат. обл.)

858

828
1650
1336
4077

1056, 1889, 2028, 2082,
2320, 2386, 2905, 3511,
5097

4985

1301, 1308, 3426, 5561,
5667, 5668, 5669
4787
766
4982
2104, 5700
2614, 3748, 4153, 4718

2755

47, 2359, 3866, 4862,
5063, 5064, 5065
1290

Керч
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)
Керчь див. Керч
Кетрисанівка
(у 1956–1960 – село Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.)
Кидрасівка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Киев див. Київ
Київ
(у 1956–1960 – місто, столиця УРСР;
нині – місто, столиця України)

1200, 3132, 3146, 3272,
5394, 5642

1390,

2943

1884,

5745

20, 25, 85, 99, 104, 147,
155, 228, 401, 499, 528,
529, 557, 612, 628, 849,
932, 942, 964, 1025,
1026, 1027, 1028, 1046,
1106, 1187, 1485, 1486,
1487, 1488, 1489, 1490,
1491, 1555, 1958, 2262,
2370, 2512, 2579, 2674,
2709, 2784, 3091, 3161,
3179, 3195, 3231, 3256,
3263, 3304, 3305, 3307,
3353, 3354, 3385, 3387,
3395, 3396, 3400, 3405,
3457, 3458, 3555, 3594,
3636, 3645, 3702, 3781,
3799, 3801, 3843, 3868,
4001, 4061, 4095, 4293,
4304, 4424, 4441, 4566,
4567, 4581, 4825, 4896,
4897, 4931, 4933, 4949,
5016, 5036, 5037, 5061,
5074, 5078, 5269, 5296,
5308, 5345, 5347, 5356,
5357, 5403, 5425, 5426,
5459, 5473, 5474, 5482,
5484, 5504, 5511, 5516,
5517, 5518, 5528, 5532,
5534, 5538, 5543, 5559,
5560, 5562, 5572, 5583,
5612, 5614, 5624, 5643,
5653, 5670, 5692, 5776,
5910, 6181
859

Кикова
(у 1956–1960 і нині – село Новоград-Волин. р-ну Житомир. обл.) 6141
Килия див. Кілія
Кирдани
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
1525
Кирнасівка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
1407
Кирнички
(у 1956–1960 і нині – село Ізмаїл. р-ну Одес. обл.)
1212
Кировоград див. Кіровоград
Кировск див. Кіровськ
Кировское див. Кіровське
Кислица див. Кислиця
Кислиця
(у 1956–1960 і нині – село Ізмаїл. р-ну Одес. обл.)
1496
Кишеньки
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.;
1962 – у зв’язку з побудовою Дніпродзержин. водосховища,
с. Кишеньки було затоплено, а мешканців села переселено
до с. Світлогірськ Кобеляц. р-ну тієї самої обл.)
3894, 4402, 5231, 5235
Кишин
(у 1956–1960 і нині – село Олев. р-ну Житомир. обл.)
2054
Киянка
(у 1956–1960 – село Барашів. р-ну Житомир. обл.;
нині – село Ємільчин. р-ну тієї самої обл.)
898
Кіблич
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
936
Ківерці
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Волин. обл.)
458, 2812, 3609, 4188,
4560
Ківшовата
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
2637
Кілія
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Одес. обл.)
486, 2247, 2282, 2283,
3165
Кільчень
(у 1956–1960 – село Перещепин. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Новомосков. р-ну тієї самої обл.)
4738
Кімівка
(у 1956–1960 – село Тілігуло-Березан. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – село Березан. р-ну тієї самої обл.)
672
Кіндратівка
(у 1956–1960 – село Хотин. р-ну Сум. обл.;
нині – село Сум. р-ну тієї самої обл.)
1516
Кіндрашівка
(у 1956–1960 і нині – село Куп’ян. р-ну Харків. обл.)
1341
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Кіпті
(у 1956–1960 – село Козелец. р-ну Чернігів. обл.)
Кірове
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
Кірове
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.)
Кірове
(у 1956–1960 і нині – село Оріхів. р-ну Запоріз. обл.)
Кіровка
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Кіровка
(у 1956–1960 і нині – село Криворіз. р-ну Дніпропетр. обл.)
Кіровоград
(у 1956–1960 – місто, обл. центр УРСР;
нині – місто, обласний центр України)

Кіровськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Голубів. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – село
того самого р-ну Луган. обл.; нині – місто обл.
підпорядкування тієї самої обл.)
Кіровське
(у 1956 – 16 верес. 1957 – село, райцентр Крим. обл.;
16 верес. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт, райцентр АР Крим)
Кіцмань
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернівец. обл.)
Клебанівка
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Клебань
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
Клевань
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.;
нині – місто Рівнен. р-ну Рівнен. обл.)

210
4724
5007
1743
6138
2001

830, 1548, 1549, 2313,
2372, 3461, 3859, 4012,
4094, 5044, 5569, 5728,
5730, 6018

18,

839,

3068

1493, 3148, 4099

1252, 1552, 2310, 3450
1638
2836

1128, 1625, 2309, 2611,
3416, 5916

Клембівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
4674
Клесів
(у 1956 – 21 січ. 1959 – смт, райцентр Ровен. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – смт Сарнен. р-ну Рівнен. обл.)
1168
Клинці
(у 1956 – 16 лип. 1959 – село Аджам. р-ну Кіровоград. обл.;
16 лип. 1959–1960 і нині – село Кіровоград. р-ну тієї самої обл.) 2249

861

Клинцы див. Клинці
Клітища див. Порик
Кліцько
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Рудків. р-ну
Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960
і нині – село Городоц. р-ну Львів. обл.)
Клішківці
(у 1956–1960 і нині – село Хотин. р-ну Чернівец. обл.)
Ключарки
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Клячаново
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Княгинине
(у 1956–1960 – село Демидів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Княжа Криниця
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.)
Княжики
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.)
Кобеляки
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Полтав. обл.)
Кобиловолоки
(у 1956 – берез. 1959 – село Буданів. р-ну Терноп. обл.;
берез. 1959–1960 і нині – село Теребовлян. р-ну тієї самої обл.)
Коболчин
(у 1956–1960 і нині – село Сокирян. р-ну Чернівец. обл.)
Кобринова Гребля
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
Кобринове
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
Ковалівка
(у 1956–1960 і нині – село Драбів. р-ну Черкас. обл.)
Ковалівка
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
Ковалівка
(у 1956–1960 – село Гребінків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Васильків. р-ну тієї самої обл.)
Коваленківка
(у 1956–1960 – село Кишеньків. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Кобеляц. р-ну тієї самої обл.)
Ковалиха
(у 1956–1960 і нині – село Смілян. р-ну Черкас. обл.)
Ковель
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Волин. обл.)

862

2837
2911
2075
1673

574
1966
4865
2289, 3040, 3691, 4500,
6156
2927
2821
5925
1816
1509
704,

1840

2997

2879
5590
1556, 3293, 3296, 3300,
3749, 4719

Коврай
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Золотоніс. р-ну тієї самої обл.)
4557
Ков’яги
(у 1956–1960 – село Валків. р-ну Харків. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
218, 1161
Кодаки
(у 1956–1960 і нині – село Васильків. р-ну Київ. обл.)
3016
Кодима
(у 1956–1960 – смт, райцентр Одес. обл.;
нині – місто район. підпорядкування, райцентр тієї самої обл.) 2132, 3506
Кодня
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
497, 1419
Кожарки
(у 1956–1958 – село Чигирин. р-ну Черкас. обл.;
1959–1960 і нині – територія села затоплена водами
Кременчуц. водосховища. Мешканці переселені
до новоствореного с. Рацеве того самого р-ну
тієї самої обл.)
564
Кожухів
(у 1956–1960 – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Літин. р-ну тієї самої обл.)
5955
Кожухівка
(у 1956–1960 і нині – село Васильків. р-ну Київ. обл.)
2422
Козаровичі
(у 1956–1960 – село Димер. р-ну Київ. обл.;
нині – село Вишгород. р-ну тієї самої обл.)
4656
Козацьке
(у 1956–1960 і нині – село Балт. р-ну Одес. обл.)
2819
Козацьке
(у 1956–1960 і нині – село Звенигород. р-ну Черкас. обл.) 2823
Козачки
(у 1956–1960 і нині – село Летичів. р-ну Хмельниц. обл.) 1616
Козелець
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Чернігів. обл.)
3869, 4137, 5083
Козельщина
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Полтав. обл.)
1103, 3411, 4244
Козин
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
січ. 1959–1960 – село Червоноарм. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Радивилів. р-ну Рівнен. обл.)
2685, 3022
Козин
(у 1956–1957 – село Старченків. р-ну Київ. обл.;
1958–1960 – смт того самого р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Обухів. р-ну тієї самої обл.)
4206

863

Козинці
(у 1956–1960 – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Липовец. р-ну тієї самої обл.)
Козіївка
(у 1956–1960 і нині – село Коростишів. р-ну Житомир. обл.)
Козлів
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Козлів
(у 1956–1960 – село, райцентр Терноп. обл.;
нині – смт Козів. р-ну тієї самої обл.)
Козова
(у 1956 – 17 січ. 1958 – село, райцентр Терноп. обл.;
17 січ. 1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Козятин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Вінниц. обл.)
Колісець
(у 1956 – 23 лют. 1959 – село Теофіпол. р-ну Хмельниц. обл.;
23 лют. 1959–1960 – село Мануїл. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Теофіпол. р-ну тієї самої обл. )
Колки
(у 1956–1960 – село Дубров. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Колки
(у 1956–1960 – смт, райцентр Волин. обл.;
нині – смт Маневиц. р-ну тієї самої обл.)
Колоденка
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Колодисте
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Ладижин. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Уман. р-ну тієї самої обл.)
Колодіївка
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Колодруби
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Ходорів. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – село того самого р-ну Львів. обл.;
нині – село Миколаїв. р-ну тієї самої обл.)
Коломак
(у 1956–1958 – село, райцентр Харків. обл.;
1959–1960 – смт Валків. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)

5965
808
2003

2758, 2759, 2764, 3586,
4264
633, 3837, 4997
658, 1397, 2206, 3523

6062
1614

3954, 5773
4769
426

205,

1581

680, 682, 686, 2607,
5706

Коломийчиха
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Сватів. р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – село того самого р-ну Луган. обл.) 2103
864

4189

Коломия
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Колюхів
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
Колядинець
(у 1956–1960 і нині – село Липово-Долин. р-ну Сум. обл.)
Комар див. Старий Комар
Комаргород
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Комарівка
(у 1956 – 28 січ. 1959 – село, райцентр Чернігів. обл.;
28 січ. 1959–1960 і нині – село Борзнян. р-ну тієї самої обл.)
Комарівка
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Коропец. р-ну Терноп. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Монастирис. р-ну
тієї самої обл.)
Комарівка
(у 1956–1960 і нині – село Ізюм. р-ну Харків. обл.)
Комарівка
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Комарівці
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Комарно
(у 1956 – 21 трав. 1959 – м. Комарне, райцентр
Дрогобиц. обл.; 21 трав.1959–1960 – місто район.
підпорядкування Рудків. р-ну
Львів. обл.; нині – місто район. підпорядкування
Городоц. р-ну тієї самої обл.)
Комишня
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Полтав. обл.;
13 квіт. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Миргород. р-ну тієї самої обл.)
Комишуваха
(у 1956 – 21 жовт. 1957 – с. Комишеваха, райцентр
Запоріз. обл.; 21 жовт. 1957–1960 – смт, райцентр
тієї самої обл.; нині – смт Оріхів. р-ну тієї самої обл.)

Комінтерн
(у 1956–1960 і нині – селище Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Комінтернівське
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.; нині – смт,
райцентр Лиман. р-ну тієї самої обл.)
Коммунар див. Комунар

3967, 5803, 5832, 5834,
5839
5601
240

1869
4659

4108
1849
1675
1981, 4911

2813, 3610

1647, 1989, 3492

740, 1022, 2603, 4128,
4447, 4904, 5249, 5734,
5755
4906

4752

865

Компаніївка
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)

2340, 2630, 3701, 4555

Комсомольское див. Комсомольське
Комсомольське
(у 1956 – село Старобешів. р-ну Сталін. обл.;
1957–1960 – місто район. значення, підпорядковане
м. Старобешеве того самого р-ну тієї самої обл.;
нині – місто район. значення того самого р-ну Донец. обл.)

5123

Комсомольське див. Махнівка
Комунар
(у 1956–1960 – село Харциз. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
5585
Конева
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.) 4505
Константиновка див. Костянтинівка
Кононівка
(у 1956–1960 і нині – селище Драбів. р-ну Черкас. обл.)
4160
Конотоп
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)
527, 3643, 3851, 4087,
4287, 5025, 5470
Концеба
(у 1956–1960 і нині – село Савран. р-ну Одес. обл.)
4697
Конюшків
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Бродів. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.) 2023
Копайгород
(у 1956 – 10 верес. 1959 – смт, райцентр Вінниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – смт Бар. р-ну тієї самої обл.) 1918, 2691, 3566
Копачів
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
995
Копилів
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
1273
Копистирин
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.)
368
Копичинці
(у 1956–1960 – місто, райцентр Терноп. обл.;
нині – місто Гусятин. р-ну тієї самої обл.)
630, 1309, 1442
Копіївка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
755
Корделівка
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
5595
Корець
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.;
нині – місто район. підпорядкування, райцентр Рівнен. обл.) 1606, 2373, 2725,
866

Коржі
(у 1956–1960 і нині – село Ромен. р-ну Сум. обл.)
Користь
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Межиріц. р-ну Ровен. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Корец. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Коричинці
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Вовковинец. р-ну
Хмельниц. обл.; 21 січ. 1959–1960 – село Деражнян. р-ну
тієї самої обл.)
Корнин
(у 1956–1960 – село Ровен. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Рівнен. р-ну Рівнен. обл.)
Корнин
(у 1956–1957 – смт, райцентр Житомир. обл.;
1958–1960 і нині – смт Попільнян.р-ну тієї самої обл.)
Коробівка
(у 1956–1960 і нині – село Золотоніс. р-ну Черкас. обл.)
Коровія
(у 1956–1960 – село Чернівец. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Глибоц. р-ну тієї самої обл.)
Королівка
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
Короп
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Чернігів. обл.)
Коропець
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Терноп. обл.;
січ. 1959–1960 – село Монастирис. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Коростень
(у 1956–1960 – місто обл. підпорядкування,
райцентр Житомир. обл.)

2892, 4013, 5914, 6019
199

2894

668
2883

2680
431
4182
1691
3798,

4930

3047, 4279,

4854

2133, 3507, 3707, 4062,
4577, 5679

Коростишів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Житомир. обл.)
2475, 3548
Коротченкове
(у 1956–1960 – с. Погрібки Шосткин. р-ну Сум. обл.;
нині – с. Коротченкове того самого р-ну тієї самої обл.) 4543, 5771
Корсунка
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
2149
Корсунь-Шевченківський
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
2681, 3561,
Корчак
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
4379

4261

867

Корчин
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Сколів. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.) 282
Коршів
(у 1956 – 11 берез. 1959 – село, райцентр Станіслав. обл.;
берез. 1959–1960 – село Коломийс. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село того самого р-ну Івано-Франків. обл.)
595,
2689, 2692,2707,
3567
Корюківка
(у 1956 – 31 берез. 1958 – смт, райцентр Чернігів. обл.;
31 берез. 1958–1960 – місто район. підпорядкування
тієї самої обл., райцентр; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
418, 3763, 4753
Косів
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
2326, 2720, 3575
Косівка
(у 1956–1960 – село Олександрів. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Олександрійс. р-ну тієї самої обл.)
4690
Костомарівка
(у 1956–1960 і нині – село Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.) 1710
Костопіль
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.; нині – місто,
райцентр Рівнен. обл.)
609, 2330, 2795, 3600
Костюківка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Теплиц. р-ну тієї самої обл.) 371
Костянтинівка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.; нині – місто,
райцентр Донец. обл.)
1195, 2468, 3128, 3168,
5455, 5460, 5631, 5632,
5681
Костянтинівка
(у 1956 – 1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
1855
Костянтинівка
(у 1956–1960 і нині – село Смілян. р-ну Черкас. обл.)
211
Котельва
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
707, 2612, 3883, 5208
Котельня див. Стара Котельня
Котівка
(у 1956–1960 і нині – село Радомишл. р-ну Житомир. обл.)
Котовка
(у 1956 – 30 верес. 1958 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
30 верес. 1958–1960 і нині – село Магдалинів. р-ну
тієї самої обл.)
868

3025

4828

Котовськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Одес. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)
Котюжинці
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Кохане
(у 1956–1960 – село Великотокмац. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Токмац. р-ну тієї самої обл. )
Кошилівці
(у 1956–1960 і нині – село Заліщиц. р-ну Терноп. обл.)
Кошляки
(у 1956–1960 – село Новосіл. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Кошманівка
(у 1956–1960 і нині – село Машів. р-ну Полтав. обл.)
Краковець
(у 1956 – трав. 1957 – смт, райцентр Львів. обл.;
трав. 1957 – 1960 і нині – смт Яворів. р-ну тієї самої обл.)
Краматорск див. Краматорськ
Краматорськ
(у 1956–1960 – м. Соцгород обласного підпорядкування
Сталін. обл.; нині – м. Краматорськ
обл. підпорядкування Донец. обл.)

Красенівка
(у 1956–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Красилів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Красилівка
(у 1956–1960 і нині – село Ставищен. р-ну Київ. обл.)
Красіне
(у 1956 – 20 листоп. 1959 – село Криворіз. р-ну
Дніпропетр. обл.;20 листоп. 1959–1960 і нині – село
Софіїв. р-ну тієї самої обл.)
Красляни
(у 1956–1960 і нині – село Прилуц. р-ну Чернігів. обл.)
Красна Слобідка
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
Красне
(у 1956–1960 і нині – село Скадов. р-ну Херсон. обл.)

2395,

3685, 4461

1874
2633
2610

1631
4120

1599

1066, 1067, 2484, 2485,
2486, 3118, 3170, 4066,
4224, 5288, 5323, 5381,
5400, 5408, 5437, 5438,
5446
1752
869,

3381, 4191

2704

4686
1343
4843
1834

869

Красне
(у 1956–1960 – с. Нове Місто Тиврів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – с. Красне того самого р-ну тієї самої обл., але
назва сільради – Новоміська)
Красне
(у 1956 – 4 берез. 1959 – смт, райцентр Львів. обл.;
1959–1960 і нині – смт Буськ. р-ну тієї самої обл.)
Красне Друге див. Германівка
Красний Лиман
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – м. обл. підпорядкування, райцентр Донец. обл.)

2703

5055,

5298

77, 1064, 3407, 4608,
4666, 4727

Красний Луч
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – місто
обл. підпорядкування Луган. обл.)
843, 984, 1065, 1201,
1215, 1223, 1232, 3133,
3201, 4044, 4320, 5382,
5892, 6175
Красні Окни
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село, райцентр Одес. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 3783, 4477, 4856
Красный Луч див. Красний Луч
Красноармейск див. Красноармійськ
Красноармійськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто, райцентр Донец. обл.)
3216, 3219, 3281, 4326,
4410, 4453, 4572, 5418,
5421, 5423, 5465, 5878
Красногвардейское див. Красногвардійське
Красногвардійське
(у 1956 – 25 трав. 1957 – село, райцентр Крим. обл. УРСР;
25 трав. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт, райцентр АР Крим)
1038, 1077, 3116, 4307,
5118
Красногірка
(у 1956–1960 і нині – село Голованів. р-ну Кіровоград. обл.) 1893
Красногорівка
(у 1956–1960 – місто Мар’їн. р-ну Сталін. обл.;
нині – місто того самого р-ну Донец. обл.)
3217, 4417, 5419
Красногоровка див. Красногорівка
Красноград
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)

870

1244, 1253, 3451, 4167

Краснодон
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – місто район. підпорядкування Луган. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
3248, 3278, 4301, 5182,
5322, 5880
Краснокутськ
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Харків. обл.)
198, 2202, 2203, 2204,
3518
Красноперекопск див. Красноперекопськ
Красноперекопськ
(у 1956–1960 – смт, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування, райцентр АР Крим) 2501, 2502, 3177
Краснопілля
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Сум. обл.)
3686, 4157, 4270, 4462,
4492
Краснопіль
(у 1956–1960 і нині – село Чуднів. р-ну Житомир. обл.)
2105
Красносілки
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес.1959–1960 і нині – село Бершад. р-ну тієї самої обл.) 1943
Красносілля
(у 1956 – листоп. 1959 – село Єлизаветград. р-ну
Кіровоград. обл.; листоп. 1959–1960 і нині – село
Олександрів. р-ну Кіровоград. обл.)
1351
Красятичі
(у 1956 – верес. 1959 – село Розважів. р-ну Київ. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – смт Поліс. р-ну тієї самої обл.)
4554
Кременець
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
635, 966, 3388,
3785,
3917, 4860
Кременчук
(у 1956–1960 і нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр Полтав. обл.)
4, 2347, 2505,
3687,
3753, 3867, 4463, 4732,
4737, 5067, 5471
Кремінна
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – місто, райцентр Луган. обл.)
1299, 1310, 3427
Крива Руда
(у 1956–1960 і нині – село Семенів. р-ну Полтав. обл.)
4504
Криве Озеро
(у 1956–1960 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
1659, 2331, 2868, 3618
Кривець
(у 1956–1960 і нині – село Ставищен. р-ну Київ. обл.)
4779
871

Кривий Ріг
(у 1956–1960 – місто, райцентр Дніпропетр. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)

Кривой Рог див. Кривий Ріг
Кривотин
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Кривошиї
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Кривошиїнці
(у 1956–1960 і нині – село Сквир. р-ну Київ. обл.)
Крижопіль
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Вінниц. обл.)
Криківці
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
Крилів
(у 1956–1960 – село Корец. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Кримка
(у 1956–1960 і нині – село Первомайс. р-ну Миколаїв. обл.)
Кринички
(у 1956 – 10 трав. 1958 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
10 трав. 1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Криничне
(у 1956–1960 – село Білгород. р-ну Одес. обл.;
нині – село Болград. р-ну тієї самої обл.)
Криничне
(у 1956–1960 – село Білогір. р-ну Крим. обл. УРСР;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Криничное див. Криничне
Крисине
(у 1956–1960 і нині – село Богодухів. р-ну Харків. обл.)
872

49, 63, 81, 82, 88, 397,
400, 406, 692, 693, 888,
980, 1040, 1522, 2433,
2506, 2507, 2509, 2948,
3206, 3210, 3309, 3314,
3346, 3348, 3377, 3399,
3459, 3538, 3550, 3619,
3654, 3839, 3840, 3907,
3930, 3955, 4091, 4316,
4321, 4352, 5000, 5003,
5158, 5161, 5410, 5416,
5477, 5485, 5488, 5506,
5520, 5524, 5526, 5527,
5529, 5537, 5548, 5565,
5571, 5684, 5774, 5775

1530
1405
4726
4028, 6115
2182
1822
6011

1311, 2198, 3428
166

5086

879

Крищинці
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
Кролевець
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)

1899
1312, 3429, 3487, 4181,
4250

Кропивна
(у 1956–1960 і нині – село Золотоніс. р-ну Черкас. обл.)
278
Кропивна
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
4598
Кропивня
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
5842
Кротенки
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
428
Крошня
(у 1956 – 12 трав. 1958 – село Житомир. р-ну Житомир. обл.;
трав. 1958–1960 – смт того самого р-ну тієї самої обл.;
нині – р-н м. Житомир)
2221
Крукеничі
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село, райцентр Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – село Мостис. р-ну Львів. обл.) 171, 178, 3340
Крута Балка
(у 1956–1960 і нині – село Новосанжар. р-ну Полтав. обл.)
1263
Крюків
(у 1956–1960 і нині – р-н м. Кременчук Полтав. обл.
Газ. виділяють як окремий населений пункт, але згідно
з «Енциклопедією сучасної України» Крюків злився
з м. Кременчук у 1928 р.)
92, 3315, 5479
Ксаверівка
(у 1956–1960 – село Гребінків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Васильків. р-ну тієї самої обл.)
1374
Кудашівка
(у 1956–1960 – село Щорс. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Криничан. р-ну тієї самої обл.)
1588
Кудлаїв
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
2848
Кузнецівка
(у 1956–1960 і нині – село Розів. р-ну Запоріз. обл.)
856
Кузнецкое див. Кузнецьке
Кузнецовка див. Кузнецівка
Кузнецьке
(у 1956–1960 – село Чорномор. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
817
Кузьки
(у 1956–1960 і нині – село Конотоп. р-ну Сум. обл.)
741

873

Кузьмин
(у 1956–1960 і нині – село Красилів. р-ну Хмельниц. обл.)
Кузьмина Гребля
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Ладижин. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Христинів. р-ну
тієї самої обл.)
Кузьминці
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Куйбишеве
(у 1956 – 20 груд. 1957 – село, райцентр Запоріз. обл.;
20 груд. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Куйбишеве
(у 1956–1960 – село, райцентр Крим. обл.;
нині – смт Бахчисарайс. р-ну АР Крим)
Куйбышево див. Куйбишеве
Кукавка
(у 1956 – 4 черв. 1958 – село Яришів. р-ну Вінниц. обл.;
4 черв. 1958–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну
тієї самої обл.)
Кулига
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
Куликів
(у 1956 – 4 берез. 1959 – смт, райцентр Львів. обл.;
4 берез. 1959–1960 і нині – смт Жовків. р-ну
тієї самої обл.)
Куликівка
(у 1956 – 21 листоп. 1960 – село, райцентр Чернігів. обл.;
21 листоп. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – смт, райцентр
тієї самої обл.)
Куликове
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
Куліші
(у 1956–1960 – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Кулябівка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Кумачеве
(у 1956–1960 – село Старобешів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Кумейки
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Купище
(у 1956–1960 і нині – село Коростен. р-ну Житомир. обл.)
Купіль
(у 1956–1960 і нині – село Волочис. р-ну Хмельниц. обл.)
874

1750

2886, 4121
6050

2402, 3879, 5198, 5201,
5204, 5304

1224, 2535, 3140

2830
596

5105

1472, 2869, 3620, 4148
1472
5743
2665
4412
4347
2519
3026

Купновичі
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Рудків. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – село того самого р-ну Львів. обл.;
нині – село Самбір. р-ну тієї самої обл.)
Купчинці
(у 1956–1960 і нині – село Іллін. р-ну Вінниц. обл.)
Купчинці
(у 1956–1960 і нині – село Козів. р-ну Терноп. обл.)
Куп’янськ
(у 1956–1960 і нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр Харків. обл.)
Курави див. Дружелюбівка
Курахівка
(у 1956–1960 – смт Селидов. р-ну Сталін. обл.;
нині – смт того самого р-ну Донец. обл.)
Курахове
(у 1956–1960 – місто Селидов. р-ну Сталін. обл.;
нині – місто Мар’їн. р-ну Донец. обл.)
Курахово див. Курахове
Кураховка див. Курахівка
Курашівці
(у 1956–1960 і нині – село Мурованокуриловец. р-ну
Вінниц. обл.)
Курилівка
(у 1956–1960 і нині – село Куп’ян. р-ну Харків. обл.)
Куровичі
(у 1956–1960 – село Глинян. р-ну Львів. обл.;
нині – село Золочів. р-ну тієї самої обл.)
Курячі Лози
(у 1956–1960 і нині – село Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл.)
Кусиківці
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
Куснища
(у 1956–1960 – село Головнян. р-ну Волин. обл.;
нині – село Любомл. р-ну тієї самої обл.)
Кустівці
(у 1956–1960 і нині – село Полон. р-ну Хмельниц. обл.)
Кустівці
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Кути
(у 1956–1957 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
1958–1960 – смт Косів. р-ну Івано-Франків. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)

5266
591
3046

1349, 2212, 3524, 4259,
4619

1101, 3120, 4225

2520

747
5739

1669
4205
4488
1404
6009

892

2523, 3658, 4337, 4338,
4340
875

Кути
(у 1956–1960 – село Олес. р-ну Львів. обл.,
нині – село Бус. р-ну тієї ж обл.)
Кутин
(у 1956–1960 – село Зарічнян. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Кухарі
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Розважів. р-ну Київ. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Іванків. р-ну тієї самої обл.)
Куча
(у 1956–1960 і нині – село Новоушиц. р-ну Хмельниц. обл.)
Кучинівка
(у 1956–1960 і нині – село Щорс. р-ну Чернігів. обл.)
Кушниця
(у 1956–1960 і нині – село Іршав. р-ну Закарпат. обл.)
Кушугум
(у 1956–1960 і нині – смт Запоріз. р-ну Запоріз. обл.)
Лаврівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Ладижинка
(у 1956–1959 – село, райцентр Черкас. обл.;
1960 і нині – село Уман. р-ну тієї самої обл.)
Лазірки
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.;
нині – село Оржиц. р-ну тієї самої обл.)
Ланна
(у 1956–1960 і нині – село Карлів. р-ну Полтав. обл.)
Ланівці
(у 1956–1960 – смт, райцентр Терноп. обл.;

5995
5918

2990
310
415
5004
738
621
2194,

226,
5066

3516, 5937

725, 2693, 3568,

2877

нині – місто район. підпорядкування, райцентр тієї самої обл.) 51, 52, 55, 70, 1824, 2902,

Ланчин
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.,
нині – смт Надвірнян. р-ну Івано-Франків. обл.)
Лапшин
(у 1956–1960 і нині – село Бережан. р-ну Терноп. обл.)
Лашківка
(у 1956–1960 і нині – село Кіцман. р-ну Чернівец. обл.)
Лебедин
(у 1956–1960 – місто район. підпорядкування, райцентр
Сум. обл.; нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
Лебедин
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл.)

876

3312, 5718
3664, 4359, 4366, 4390
2669
1632

3889, 5224, 6149
4213

Леб’яже
(у 1956–1960 – село Печеніз. р-ну Харків. обл.;
нині – село Чугуїв. р-ну тієї самої обл.)
Левків
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Левківці
(у 1956–1960 – село Шпиків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Тульчин. р-ну тієї самої обл.)
Лемешівка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Лемешівка
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Калинів. р-ну тієї самої обл.)
Ленино див. Леніне
Леніне
(у 1956–1960 і нині – село Радомишл. р-ну Житомир. обл.)
Леніне
(у 1956–1960 – смт, райцентр Крим. обл.;
нині – смт, райцентр АР Крим)
Ленінське
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Ленінське
(у 1956–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Леонівка
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Лепетиха
(у 1956–1960 і нині – село Березнегуват. р-ну Миколаїв. обл.)
Леськи
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Леськове
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.)
Летичів
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Хмельниц. обл.)
Летківка
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
Леухи
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Дашів. р-ну Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Іллінец. р-ну тієї самої обл.)
Лецьки
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Лиман
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Старобіл. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)

1096
3013
2094
669

4851

729

97, 2553, 2554, 3188
2646
1401
2701
4607
4764
1653
1777, 2721, 3576
901
4869

4693

1473

877

Липівка
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Липівка
(у 1956–1960 – село Талалаїв. р-ну Сум. обл.;
нині – село підпорядковане Панасів. сільраді
Липоводолин. р-ну тієї самої обл.)
Липівці
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Перемишлян. р-ну
Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині
того самого р-ну Львів. обл.)
Липецкое див. Липецьке
Липецьке
(у 1956–1960 і нині – село Котов. р-ну Одес. обл.)
Липник
(у 1956–1960 – село Рава-Рус. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Липова Долина
(у 1956–1960 – село, райцентр Сум. обл.; нині – смт,
райцентр того самого р-ну тієї самої обл.)
Липовець
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Липовець
(у 1956–1960 – смт, райцентр Вінниц. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)

471

69

4088

2574
2157

1600, 3468
2179
1957, 1987, 2156, 3488,
5133

Липці
(у 1956 – серп. 1959 – село, райцентр Харків. обл.;
серп. 1959–1960 і нині – село Харків. р-ну тієї самої обл.) 2029, 2562, 2615, 4149, 4553
Лип’янка
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Златопіл. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Шполян. р-ну
тієї самої обл.)
Лип’ятин
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Лиса Гора
(у 1956 – 30 січ. 1959 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
30 січ. 1959–1960 і нині – село Первомайс. р-ну
тієї самої обл.)
Лисець
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.,
нині – смт Тисмениц. р-ну Івано-Франків. обл.)
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2667
1661

411, 3734, 4067, 4643,
4660, 4710

4029,

6116

Лисиничі
(у 1956–1960 – село Винників. р-ну Львів. обл.;
нині – село Пустомитів. р-ну тієї самої обл.)
Лисичанск див. Лисичанськ
Лисичанськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто обл. підпорядкування,
райцентр Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – місто
обл. підпорядкування, райцентр Луган. обл.,
нині – одне з міст Лисичансько-Сєвєродонец. агломерації,
розташоване на території Попаснян. р-ну тієї самої обл.)

Лисянка
(у 1956–1960 – село, райцентр Черкас. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Лисятичі
(у 1956–1960 і нині – село Стрийс. р-ну Львів. обл.)

776

1194, 2583, 3061, 3062,
3198, 3237, 3238, 5152,
5153, 5290, 5388, 5439,
5457, 5644
834, 3958, 4138, 4295,
5779, 5784
6132

Ливадия див. Лівадія
Лихівка
(у 1956 – 24 жовт. 1957 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
24 жовт. 1957–30 верес. 1958 – смт, райцентр
тієї самої обл.; 30 верес. 1958–1960 – смт Верхньодніпров. р-ну
тієї самої обл.; нині – смт П’ятихат. р-ну тієї самої обл.)
1076, 3960, 5788, 5926
Лівадія
(у 1956–1960 – смт Ялтин. р-ну Крим. обл.; нині – смт,
підпорядковане Ялтин. міськраді АР Крим)
113
Ліпляве
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Канів. р-ну тієї самої обл.)
565, 2756
Лісівщина
(у 1956–1960 і нині – село Коростен. р-ну Житомир. обл.)208
Лісниче
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
2174
Лісова Лисіївка
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
2068
Лісовичі
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
243, 1693
Літин
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Вінниц. обл.)
3816, 4957
Літки
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)
4688
Літятин
(у 1956–1960 і нині – село Бережан. р-ну Терноп. обл.)
4133
879

Ліщин
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Ліщинка
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Лобанове
(у 1956–1960 – село Джанкойс. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Лобаново див. Лобанове
Лобойківка
(у 1956–1960 і нині – село Петриків. р-ну Дніпропетр. обл.)
Лозина
(у 1956–1960 – село Івано-Франків. р-ну Львів. обл.;
нині – село Яворів. р-ну тієї самої обл.)
Лозівський
(у 1956 – 5 берез. 1958 – селище Фрунзен. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – селище
того самого р-ну Луган. обл.; нині – смт Слов’яносерб. р-ну
тієї самої обл.)
Лозна
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Лозно-Олександрівка

4527
2219

4100

6039

4983

5623

739

(у 1956 – 5 берез. 1958 – село, райцентр Ворошиловград. обл.; 5
берез. 1958 – 30 верес. 1959 – село, райцентр Луган. обл.;

30 верес. 1959–1960 – село Білолуц. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Білокуракин. р-ну тієї самої обл.)
Лозова
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)
Лозова
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Лозова
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.)
Лозовенька
(у 1956–1960 – село Петров. р-ну Харків. обл.;
нині – село Балаклійс. р-ну тієї самої обл.)
Лозовий Яр
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Лозовский див. Лозівський
Лозувата
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Лозуватка
(у 1956–1960 і нині – село Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл.)
Лозуватка
(у 1956–1960 і нині – село Криворіз. р-ну Дніпропетр. обл.)
Лозуватка
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл. )
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1613, 2694
2277, 3708, 4578
2986
1930

5094
5275

4599
254
4194
1382

Лозуватка
(у 1956–1960 – село Широків. р-ну Дніпропетр. обл.)
Локачі
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Волин. обл.)
Локня
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Ломовате
(у 1956–1960 – село Черкас. р-ну Черкас. обл.; нині – частина
с. Сагунівка того самого р-ну тієї самої обл. Обидва села
у другій половині 1950-х рр. були перенесені на нові місця
у зв’язку з будівництвом Кременчуц. ГЕС)
Лопатин
(у 1956–1960 – смт, райцентр Львів. обл.,
нині – смт Радехів. р-ну тієї самої обл.)
Лосинівка
(у 1956 – 29 верес. 1958 – село, райцентр Чернігів. обл.;
29 верес. 1958–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Ніжин. р-ну тієї самої обл.)
Лосятин
(у 1956–1960 – село Гребінків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Васильків. р-ну тієї самої обл.)
Лохвиця
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Полтав. обл.)
Лошнів
(у 1956–1960 – село Микулинец. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Теребовлян. р-ну тієї самої обл.)
Лубни
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Полтав. обл.)
Луб’янка
(у 1956–1960 і нині – село Бородян. р-ну Київ. обл.)
Луганск див. Луганськ
Луганськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – м. Ворошиловград,
обл. центр УРСР; 5 берез. 1958–1960 м Луганськ,
обласний центр УРСР; нині – місто, обл. центр України)

Луги
(у 1956–1960 і нині – село Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.)
Лугини
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Житомир. обл.)

2053
3711, 4594, 5302
2824,

5771

712
56,

675,

71, 2161

676, 3374, 3925

1714
1135, 1254, 3452, 4037,
4161
1611
3949, 4168, 5763, 5764
4377

23, 41, 946, 3064, 3199,
3200, 3218, 3647, 3764,
3921, 4038, 4039, 4040,
4041, 4042, 4222, 4223,
4291, 4423, 4740, 4741,
4742, 4743, 4754, 4786,
4893, 5336, 5420, 5501
784
3802, 4934, 5666
881

Луговики
(у 1956 – 1 листоп. 1957 – село Каганович. р-ну Київ. обл.;
1 листоп. 1957–1960 і нині – село Поліс. р-ну тієї самої обл.) 270
Лужки
(у 1956–1960 – село Червон. р-ну Сум. обл.;
нині – село Глухів. р-ну тієї самої обл.)
2563
Лузанівка
(у 1956–1960 і нині – село Кам’ян. р-ну Черкас. обл.)
1371
Лука
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.) 2095
Лука
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
1285
Лука
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
2967
Лука
(у 1956–1960 – село Обертин. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село Городенків. р-ну Івано-Франків. обл.)
479
Лука Барська
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
1008
Лука-Мелешківська
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
1411
Лукавці
(у 1956–1960 – с. Луківці Вижниц. р-ну Чернівец. обл.;
нині – с. Лукавці того самого р-ну тієї самої обл.)
2136
Лукашівка
(у 1956–1960 і нині – село Золотоніс. р-ну Черкас. обл.)
4484
Лукашівка
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
1658
Лукашівка
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.) 2783
Лукашівка
(у 1956–1960 – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
4602
Луків
(у 1956 – 23 верес. 1959 – смт, райцентр Волин. обл.;
23 верес. 1959–1960 і нині – смт Турійс. р-ну тієї самої обл.) 127, 132, 604, 3326
Луківці див. Лукавці
Лукім’я
(у 1956–1960 і нині – село Оржиц. р-ну Полтав. обл.)
2698
Лук’янівка
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
4610
Лутовинівка
(у 1956–1960 і нині – село Козельщин. р-ну Полтав. обл.) 3005

882

Лутугине
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Успен. р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958 – 23 верес. 1959 – смт того самого р-ну
Луган. обл.; 23 верес. 1959–1960 – смт Олександрів. р-ну
тієї самої обл.; нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
Луценки
(у 1956–1960 і нині – село Лохвиц. р-ну Полтав. обл.)
Луциківка
(у 1956–1960 – село Ульянів. р-ну Сум. обл.;
нині – село Білопіл. р-ну тієї самої обл.)
Луцьк
(у 1956–1960 – місто, обл. центр Волин. обл. УРСР;
нині – місто, обл. центр Волин. обл. України)

4043, 5869
1326

1388
44, 142, 965, 1688, 1917,
3331, 3791, 4921

Лучинець
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Копайгород. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Муровано-Куриловец. р-ну
тієї самої обл.)
891, 4081
Львів
(у 1956–1960– місто, обл. центр УРСР;
нині – місто, обл. центр України )
105, 124, 125, 968, 1031,
1068, 1070, 1109, 1118,
1123, 2524, 2710, 3202,
3203, 3318, 3323, 3398,
3409, 3552, 3572, 3633,
3634, 3635, 3642, 3849,
4036, 4045, 4046, 4048,
4049, 4050, 4051, 4052,
4053, 4086, 4088, 4246,
4409, 4824, 5005, 5022,
5045, 5079, 5483, 5509,
5530, 5531, 5554
Львов див. Львів
Любар
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Житомир. обл.)
1799, 3484
Любарці
(у 1956–1960 і нині – село Бориспіл. р-ну Київ. обл.)
1937
Любашівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Одес. обл.)
876, 1300, 1313, 1443,
1665
Любеч
(у 1956–1960 – смт, райцентр Чернігів. обл.,
нині – смт Ріпкин. р-ну тієї самої обл.)
3953, 5772
Любешів
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Волин. обл.)
3939, 5735

883

Любимівка
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)
Любинці
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Стрийс. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.)
Любитів
(у 1956–1960 – село підпорядковане Радошин. сільраді
Ковел. р-ну Волин. обл.; нині – село того самого р-ну
тієї самої обл.)
Любовичі
(у 1956–1960 і нині – село Малин. р-ну Житомир. обл.)
Любомирка
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – село Ольгопіл. р-ну Вінниц. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – село Чечельниц. р-ну
тієї самої обл.)
Любомль
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Волин. обл.)
Любша
(у 1956–1960 і нині – село Журавнів. р-ну Львів. обл.)
Лютенька
(у 1956–1960 і нині – село Гадяц. р-ну Полтав. обл.)
Лящівка
(у 1956–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Магдалинівка
(у 1956 – 10 трав. 1958 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
10 трав. 1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Магдалівка
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.,
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Магерів
(у 1956 – 25 верес. 1958 – смт, райцентр Львів. обл.;
верес. 1958–1960 – смт Рава-Руськ. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Мазанка
(у 1956 – 23 верес. 1959 – село Зуйс. р-ну Крим. обл.;
23 верес. 1959–1960 – село Сімфероп. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Мазінки
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Мазурівка
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
Макарів
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Київ. обл.)
Макеевка див. Макіївка
884

544
133

1433
1180

913
2655, 3674, 4395, 4399
1280
2935
991

4030, 6117
59

811, 1033, 1050, 1051

818

2650
4678
2695, 3569, 5142, 5608

Маків
(у 1956–1960 і нині – село Дунаєвец. р-ну Хмельниц. обл.)
Макіївка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування Донец. обл.)

Максимільянівка
(у 1956–1960 – село Мар’їн. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Мала Березанка
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Згурів. р-ну тієї самої обл.)
Мала Білозерка
(у 1956–1960 – село Великобілозер. р-ну Запоріз. обл.,
нині – село Василів. р-ну тієї ж обл.)
Мала Виска
(у 1956 – 14 трав. 1957 – смт, райцентр Кіровоград. обл.;
14 трав. 1957–1960 і нині – місто райцентр тієї самої обл.)

1984

37, 90, 663, 664, 820,
822, 1047, 1075, 1079,
1107, 1221, 1494, 1504,
1559, 1560, 1562, 2298,
2527, 2545, 3065, 3074,
3103, 3149, 3152, 3184,
3204, 3267, 3271, 4054,
4055, 4056, 4057, 4228,
4230, 4236, 4243, 4873,
5289, 5313, 5348, 5365,
5368, 5383, 5395, 5397,
5398, 5405, 5406, 5510,
5615, 5616, 5617, 5630,
5888, 5893
1842
146

912
34, 2679, 3969, 5701,
5805

Мала Вільшанка
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
1360
Мала Ворожба див. Ворожба
Мала Деребчинка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джурин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959, 1960 і нині – село Шаргород. р-ну
тієї самої обл.)
469
Мала Дівиця
(у 1956 – 21 листоп. 1960 – село, райцентр Чернігів. обл.;
листоп. 1960 і нині – смт Прилуц. р-ну тієї самої обл.) 3895, 5236
Мала Добронь
(у 1956–1960 і нині – село Ужгород. р-ну Закарпат. обл.) 6191
Мала Зубівщина
(у 1956–1960 і нині – село Коростен. р-ну Житомир. обл.)716

885

Мала Каратуль
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Мала Киріївка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Мала Лепетиха
(у 1956–1960 і нині – село Великолепетис. р-ну Херсон. обл.)
Мала Мочулка
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Мала Нехвороща
(у 1956–1960 – село, райцентр Нехворощан. р-ну
Полтав. обл.; нині – село Машів. р-ну тієї самої обл.)
Мала Севастьянівка
(у 1956–1960 і нині – село Христинів. р-ну Черкас. обл.)
Мала Снітинка
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
Мала Супоївка
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Згурів. р-ну тієї самої обл.)
Малий Березний
(у 1956–1960 і нині – село Великоберезнян. р-ну
Закарпат. обл.)
Малин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Житомир. обл.)

2091
2187
702
1692
2904
2141
4909

1043,
94

2356, 3841, 4285, 4437,
5012, 5013

Малинівка
(у 1956–1960 і нині – село Малин. р-ну Житомир. обл.)
6033
Малинівка
(у 1956–1958 – с. Гута Літинська Літин. р-ну Вінниц. обл.;
1959–1960 і нині – с. Малинівка того самого р-ну
тієї самої обл.)
4781
Малі Дорогостаї
(у 1956–1960 – село Млинів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
1344
Малі Крушлинці
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
6150
Маломихайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Криничан. р-ну Дніпропетр. обл.) 1610
Маломихайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Покров. р-ну Дніпропетр. обл.)2195
Малоорлівка
(у 1956–1959 – село Єнакієв. р-ну Сталін. обл.;
1959–1960 – село підпорядковане Єнакієв. міськраді
тієї самої обл.; нині – село Шахтар. р-ну Донец. обл.)
2578
Малоорловка див. Малоорлівка
Малореченское див. Малоріченське
886

5033

Малоріченське
(у 1956–1960 – село Алуштин. р-ну Крим. обл.;
нині – село підпорядоване Алуштин. міськраді АР Крим) 1084
Мальчівці
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
3020
Мамалига
(у 1956–1960 і нині – село Новоселиц. р-ну Чернівец. обл.)
1503
Мангуш
(у 1956–1960 – с. Першотравневе, райцентр Сталін. обл.;
нині – смт Мангуш того самого р-ну Донец. обл.)
2236, 2251
Маневичі
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Волин. обл.)
121, 298, 1919, 3321
Манжелія
(у 1956–1960 – село Великокринків. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Глобин. р-ну тієї самої обл.)
2941
Маньківка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
2460
Маньківка
(у 1956–1960 – село, райцентр Черкас. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
348, 935, 3786, 4857,
4861
Маньківці
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
1415
Марганець
(у 1956–1960 і нині – місто обл. підпорядкування
Дніпропетр. обл.)
158, 3333, 3993, 4299,
5875
Мардарівка
(у 1956–1960 – село Ананьїв. р-ну Одес. обл.;
нині – село Котов. р-ну тієї самої обл.)
2672
Маринівка
(у 1956–1960 і нині – село Доманів. р-ну Миколаїв. обл.) 2829
Маринове
(у 1956–1960 і нині – село Березів. р-ну Одес. обл.)
252
Маріуполь
(у 1956–1960 – м. Жданів обл. підпорядкування
Сталін. обл.; нині – м. Маріуполь обл.
підпорядкування Донец. обл.)
11, 12, 13, 653, 654, 655,
656, 657, 944, 1448,
1449, 3099, 3111, 3143,
3225, 3270, 3644, 4093,
4794, 4795, 5363, 5364,
5374, 5392, 5628
Мар’ївка
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
1580

887

Мар’їнка
(у 1956–1960 – смт, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто район. підпорядкування Донец. обл.)
3750, 4720
Марківка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958 – 14 груд. 1960 – село, райцентр Луган. обл.;
14 груд. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
1990, 1999, 2000, 3023,
3493
Марківці
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село підпорядковане Комсомол. сільраді
Козятин. р-ну тієї самої обл.)
6095
Марксове
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
2970
Маркуші
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
5922
Мартинівка
(у 1956–1960 – село Бар. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село підпорядковане Кузьминец. сільраді
того самого р-ну тієї самої обл.)
67
Мартиновичі
(у 1956–1960 – село Поліс. р-ну Київ. обл.;
нині – село в Чорнобил. зоні. Офіційно зняте з обліку у 1999 р. 4084
Мартова
(у 1956–1960 і нині – село Печеніз. р-ну Харків. обл.)
257
Маршенці
(у 1956–1960 і нині – село Новоселиц. р-ну Чернівец. обл.)
393
Мар’янівка
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
6032
Мар’янівка
(у 1956–1960 і нині – село Маловисків. р-ну Кіровоград. обл.) 4907
Мар’янівка
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл.)
873
Мар’янівка
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
6069
Матвіївка
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.;
нині село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)
4559
Матейків
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
1935
Махаринці
(у 1956–1960 і нині – село Козятин. р-ну Вінниц. обл.)
2958
888

Махнівка
(у 1956–1960 – с. Комсомольське, райцентр Вінниц. обл.;
нині – с. Махнівка Козятин. р-ну тієї самої обл.)
Мачухи
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
Машівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Маянів
(у 1956–1960 і нині – село, підпорядковане Ворошилів. сільраді
Тиврів. Р-ну Вінниц. обл.)
Маячка
(у 1956–1960 – село Нехворощан. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Новосанжар. р-ну тієї самої обл.)
Медведевка див. Медведівка
Медведівка
(у 1956–1960 і нині – село Чигирин. р-ну Черкас. обл.)
Медведівка
(у 1956–1960 – село Джанкойс. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Медвин
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
Меденичі
(у 1956 до 21 трав. 1959 – смт, райцентр Дрогобиц. обл.;
трав. 1959 – 23 верес. 1959 – смт, райцентр Львів. обл.;
23 верес. 1959 – 1960 і нині – смт Дрогобиц. р-ну тієї самої обл.)
Меджибіж
(у 1956 – 25 верес. 1959 – смт, райцентр
Меджибіж. р-ну Хмельниц. обл.; 25 верес. 1959–1960
і нині – смт Летичів. р-ну тієї самої обл.)

2838, 3968, 5795, 5804
882, 1644, 5952
1302, 1314, 2483, 3430

68

2150

2046
2572
2222, 2878

1601, 3469

3773, 3913, 4796, 4798,
4800

Межиріч
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Соснов. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Остроз. р-ну Рівнен. обл.)
Межиріччя
(у 1956–1960 і нині – село Сокал. р-ну Львів. обл.)
Межова
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Межів. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Мелехи
(у 1956–1960 і нині – село Чорнухин. р-ну Полтав. обл.)

1342

Мелитополь див. Мелітопіль
Мелихівка
(у 1956–1960 – село Старовірів. р-ну Харків. обл.;
нині – село Нововодолаз. р-ну тієї самої обл.)

5629

2722
395
149, 1169, 3418, 5111

889

Мелиховка див. Мелихівка
Мелітопіль
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Запоріз. обл.)
Мельники
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Іркліїв. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 – село Золотоніс. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Чорнобаїв. р-ну тієї самої обл.)
Мельниця-Подільська
(у 1956 – 23 лип. 1960 – село, райцентр Терноп. обл.;
23 лип. 1960 – 31 груд. 1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Борщів. р-ну тієї самої обл.)
Мена
(у 1956–1960 – смт, райцентр Чернігів. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Менжинське
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.)
Металіст
(у 1956–1960 – селище Амвросіїв. р-ну Сталін. обл.;
нині – селище того самого р-ну Донец. обл.)
Металлист див. Металіст
Мечебилове
(у 1956–1960 – село Петров. р-ну Харків. обл.;
нині – село Барвінків. р-ну тієї самої обл.)
Мечебилово див. Мечебилове
Мечетне
(у 1956–1960 – село Покров. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село підпорядковане Орлів. сільраді
того самого р-ну тієї самої обл.)
Мигалівці
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Мизове
(у 1956–1960 і нині – село Старовижів. р-ну Волин. обл.)
Микитівка див. Горлівка
Микільське
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
Миколаїв
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Миколаїв
(у 1956–1960 – місто, обл. центр УРСР; нині – місто,
обл. центр України)

890

819, 955, 2536, 2565,
3857, 4312, 4885, 5040,
5042, 5549

1724

1851, 3830,

4979

1773, 3477
1955, 2058

4089

2218

4129
4700
6048

1340

2670, 3688,

4464

39, 316, 2290, 2296,
2301, 2339, 2474, 3073,
3266, 3290, 3528, 3696,

4518, 4519, 5310, 5444,
5450, 5451, 5613, 6179

Миколаївка
(у 1956–1960 і нині – село Бердян. р-ну Запоріз. обл.)
2214
Миколаївка
(у 1956–1960 – село Бородін. р-ну Одес. обл.)
2494
Миколаївка
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)2441
Миколаївка
(у 1956–1960 і нині – село Казанків. р-ну Миколаїв. обл.)
1241
Миколаївка
(у 1956–1960 і нині – село Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл.) 554
Миколаївка
(у 1956–1960 і нині – село Лозів. р-ну Харків. обл.)
5593
Миколаївка
(у 1956–1960 – село Миколаїв. р-ну Миколаїв. обл.)
2975
Миколаївка
(у 1956–1960 і нині – село Новомосков. р-ну
Дніпропетр. обл.)
870
Миколаївка
(у 1956–1960 – село Волновас. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
1783
Миколаївка
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – село Тарутин. р-ну тієї самої обл.)
1362, 2906, 3970, 5806,
5833
Миколаївка-Новоросійська
(у 1956–1960 і нині – село Сарат. р-ну Одес. обл.)
4839
Миколо-Бабанка
(у 1956–1960 і нині – село Бобринец. р-ну Кіровоград. обл.) 3000
Миколо-Комишувата
(у 1956–1960 і нині – село Красноград. р-ну Харків. обл.) 5737
Микулинці
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
5240
Микулинці
(у 1956–1960 – смт, райцентр Терноп. обл.;
нині – смт Теребовлян. р-ну тієї самої обл.)
631, 832, 2769, 3592
Миляновичі
(у 1956–1960 і нині – село Турійс. р-ну Волин. обл.)
319
Минківка
(у 1956–1960 і нині – село Валків. р-ну Харків. обл.)
5211
Миргород
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Полтав. обл.)
3950, 5767
Мирівка
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
909, 5144

891

Мирне
(у 1956–1960 – село Мелітоп. р-ну Запоріж. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
Мирноград
(у 1956–1960 – смт Димитрова Красноарм. р-ну Сталін. обл.;
нині – м. Мирноград обл. підпорядкування Донец. обл.)
Миролюбівка
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)
Миролюбівка
(у 1956–1960 – с. Розкопана Могила Житомир. р-ну
Житомир. обл.; нині – с. Миролюбівка
того самого р-ну тієї самої обл.)
Миронівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Миронівка
(у 1956–1960 – смт, нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Миронівський
(у 1956–1960 – смт Артемів. р-ну Сталін. обл.;
нині – смт Бахмут. р-ну Донец. обл.)
Мироновский див. Миронівський
Миропілля
(у 1956–1957 – село, райцентр Сум. обл.; 1958–1960
і нині – село Краснопіл. р-ну тієї самої обл.)
Миротин
(у 1956–1960 і нині – село Здолбунів. р-ну Ровен. обл.)
Мисайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
Митки
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Михайлівка
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Ружичнян. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Ярмолинец. р-ну тієї самої обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Віниц. обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Драбів. р-ну Черкас. обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Кам’ян. р-ну Черкас. обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
892

911
551, 3090, 5358

1283

1083
2979
3940, 5713, 5752, 6129

1111

4176,

4661

2623
775
2096

2027,
3002
474
5721
1687
782
5905

2030

Михайлівка
(у 1956–1959 – село Вороновиц. р-ну Вінниц. обл.;
1959–1960 і нині – село Вінниц. р-ну тієї самої обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 – село Мельнице-Поділ. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Борщів. р-ну тієї самої обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Запоріз. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Михайлівка
(у 1956–1960 – село Тельманів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)

4640
4122

444, 1657, 2723, 2751,
3577, 4033, 6168
1205

Михайловка див. Михайлівка
Михайлевичі
(у 1956–1960 і нині – село Самбір. р-ну Львів. обл.)
762
Михайло-Коцюбинське
(у 1956 – 21 листоп. 1960 – село, райцентр Чернігів. обл.;
21 листоп. 1960 – 31 груд. 1960 – смт, райцентр
тієї самої обл.; нині – смт Чернігів. р-ну тієї самої обл.)
2007,
Михайло-Лукашеве
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)
1113
Михалківці
(у 1956–1960 – село Ружичнян. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – село Ярмолинец. р-ну тієї самої обл.)
1002
Михнів
(у 1956–1960 і нині – село Ізяслав. р-ну Хмельниц. обл.)
4196
Мишковичі
(у 1956–1960 – село Микулинец. р-ну Терноп. обл.;
нині – смт Теребовл. р-ну тієї самої обл.)
4155
Міжгір’я
(у 1956–1960 – смт Волове, райцентр Закарпат. обл.;
нині – смт Міжгір’я райцентр тієї самої обл.)
3298,
Мізоч
(у 1956 – 21 січ. 1959 – смт, райцентр Ровен. обл.;
21 січ. 1959–1960 – смт Здолбунів. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну Рівнен. обл.)
4465
Мізяків
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
670
Мізяківські Хутори
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
1529
Мілове
(у 1956 – 5 березня 1958 – смт, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – смт, райцентр Луган. обл.)
3699,

2012, 3500

3945, 5757

4525, 4529

893

Мінеральне див. Тисаашвань
Міньківці
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Дунаєвец. р-ну тієї самої обл.)
Міньківці
(у 1956–1960 і нині – село Андрушів. р-ну Житомир. обл.)
Міньківці
(у 1956–1960 і нині – село Славут. р-ну Хмельниц. обл.)
Містки
(у 1956 – 5 березня 1958 – село, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 березня 1958–1960 – село Старобіл. р-ну Луган. обл.;
нині – село Сватів. р-ну тієї самої обл.)
Міські Млини
(у 1956–1960 і нині – село підпорядковане Опішнян. сільраді
Опішнян. р-ну Полтав. обл.)
Мітлинці
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Міцівці
(у 1956–1960 і нині – село Дунаєвец. р-ну Хмельниц. обл.)
Млинів
(у 1956 – 7 трав. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
7 трав. 1959–1960 і нині – смт, райцентр Рівнен. обл.)
Млинівці
(у 1956–1960 і нині – село Зборів. р-ну Терноп. обл.)
Могилів
(у 1956–1960 і нині – село Царичан. р-ну Дніпропетр. обл.)
Могилів-Подільський
(у 1956–1960 – місто, райцентр Вінниц. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування, райцентр тієї самої обл.)
Могилівка
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Могильне
(у 1956–1960 і нині – село Гайворон. р-ну Кіровоград. обл.)
Мозоліївка
(у 1956–1960 – село Градиз. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Глобин. р-ну тієї самої обл.)
Моївка
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
Моквин
(у 1956–1960 – село Березнів. р-ну Ровен. обл.; і нині
село того самого р-ну Рівнен обл.)
Мокіївці
(у 1956–1960 – село Гриців. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – село Шепетів. р-ну тієї самої обл.)

894

1959
370
2993

541,

2711

336
249
6087
2338,

3692, 4501

4131
6152

110, 281, 334, 2377,
3334
2100
496,

4523

225
4123
2037,

1615

4350

Мокляки
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)5056
Мокра Калигірка
(у 1956 – село, райцентр Черкас. обл.; 1957–1960
і нині – село Катеринопіл. р-ну тієї самої обл.)
5588, 6022
Молдовка
(у 1956–1960 і нині – село Голованів. р-ну Кіровоград. обл.) 4699
Молниця
(у 1956–1960 – село Глибоц. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Герцаїв. р-ну тієї самої обл.)
5087
Молодецьке
(у 1956–1960 і нині – село Маньків. р-ну Черкас. обл.)
614
Молочне
(у 1956–1960 – село Євпаторійс. р-ну Крим. обл.;
нині – село Сакс. р-ну АР Крим)
1225
Молочное див. Молочне
Монастириська
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Монастирище
(у 1956–1960 – село Лосинів. р-ну Чернігів. обл.;
нині – село Ічнян. р-ну тієї самої обл.)
Монастирище
(у 1956–1960 – смт, райцентр Черкас. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Мончин
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Моринці
(у 1956–1960 і нині – село Звенигород. р-ну Черкас. обл.)
Морочне
(у 1956–1960 – село Зарічнен. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Москаленки
(у 1956–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Москаленки
(у 1956–1960 – село Бородян. р-ну Київ. обл.;
нині – село Богуслав. р-ну тієї самої обл.)
Моспине
(у 1956–1960 – місто район. підпорядкування Сталін. обл.;
нині – місто район. підпорядкування Донец. обл.)
Моспино див. Моспине
Мостиська
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)

2796, 3601, 4267

1345
2700, 2931, 4017, 4144,
6036, 6041
6136
4672
2981
800, 6158

1996

3205, 4058, 4059, 5407

3900, 5254

895

Мостове
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Доманів. р-ну тієї самої обл.)
Мотижин
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
Мочола
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
Мошни
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Мошорине
(у 1956–1960 – село Новопраз. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Знам’ян. р-ну тієї самої обл.)
Мошурів
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
Мощене
(у 1956–1960 і нині – село Гайворон. р-ну Кіровоград. обл.)
Мужієво
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
Музичі
(у 1956–1960 і нині – село Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.)
Мукачеве
(у 1956–1960 – місто, райцентр Закарпат. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)

1573, 2429, 2430, 2434,
3539
2078
6187
711

1786
2885
318
6189
4916

108, 182, 3765, 4169,
4755, 4785

Мурафа див. Жданове
Муровані Курилівці
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Вінниц. обл.)
3640, 4070, 4073
Мусійки
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
1782
Мутин
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
918
Мухівці
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
903
Мушкатівка
(у 1956–1960 і нині – село Борщів. р-ну Терноп. обл.)
4139
Мшанець
(у 1956 – 23 верес. 1959 – село Остропіл. р-ну Хмельниц. обл.;
23 верес. 1959–1960 і нині – село Старо-Синяв. р-ну
тієї самої обл.)
4150
Мшанець
(у 1956–1960 – село Буданів. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Теребовлян. р-ну тієї самої обл.)
4655
М’якохід
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
285
896

Нагачів
(у 1956–1960 і нині – село Яворів. р-ну Львів. обл.)
1698
Надвірна
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
1034, 3805, 4935, 4939
Надежда
(у 1956–1960 і нині – село Сарат. р-ну Одес. обл.)
2531
Надичі
(у 1956–1960 – село Нестеров. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жовків. р-ну тієї самої обл.)
2191
Наливайківка
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
1992
Нападівка
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
4333
Нараївка
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
4334
Нараївка
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
5057
Народичі
(у 1956 – 4 верес. 1958 – село, райцентр Житомир. обл.;
4 верес. 1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
1358, 3852, 5026, 6025
Насташка
(у 1956–1960 і нині – село Рокитнян. р-ну Київ. обл.)
2639
Наталине
(у 1956–1960 і нині – село Красноград. р-ну Харків. обл.) 954
Неділище
(у 1956–1960 – село Барашів. р-ну Житомир. обл.;
нині – село Ємільчин. р-ну тієї самої обл.)
1871
Недобоївці
(у 1956–1960 і нині – село Хотин. р-ну Чернівец. обл.)
1838
Недогарки
(у 1956–1960 – село Олександрів. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Олександрійс. р-ну тієї самої обл.)
4549
Недригайлів
(у 1956 – 30 трав. 1958 – село, райцентр Сум. обл.;
30 трав. 1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 307, 2696, 3570, 4170
Некрасове
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
4483
Нелипівці
(у 1956–1960 і нині – село Кельменец. р-ну Чернівец. обл.)
47
Немерче
(у 1956–1960 – село Копайгород. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Мурованокуриловец. р-ну тієї самої обл.)
1696
Немирів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Вінниц. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
3846, 5019
897

Немирів
(у 1956 – 6 черв. 1957 – смт, райцентр Львів. обл.;
6 черв. 1957–1960 і нині – смт Яворів. р-ну тієї самої обл.)
Немирівка
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Радивилів. р-ну Рівнен. обл.)
Непедівка
(у 1956–1960 і нині – село Козятин. р-ну Вінниц. обл.)
Нестерівка
(у 1956–1960 і нині – село Маньків. р-ну Черкас. обл.)
Нестеров див. Жовква
Нестоита див. Нестоїта
Нестоїта
(у 1956–1960 і нині – село Котов. р-ну Одес. обл.)
Нетребівка
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Нехвороща
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.;
нині – село Новосанжар. р-ну тієї самої обл.)
Нечаєве
(у 1956–1960 – село Златопіл. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Шполян. р-ну тієї самої обл.)
Нечаяне
(у 1956–1960 – село Варварів. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – село Миколаїв. р-ну тієї самої обл.)
Нива Трудова
(у 1956–1960 і нині – село Апостолів. р-ну Дніпропетр. обл.)
Нижанковичі
(у 1956 – 21 трав. 1959 – смт, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959 – верес. 1959 – смт, райцентр Львів. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – смт Старосамбір. р-ну
тієї самої обл.)
Нижнегорский див. Нижньогірський
Нижнє Селище
(у 1956–1960 і нині – село Хуст. р-ну Закарпат. обл.)
Нижні Сірогози
(у 1956–1960 – село, райцентр Херсон. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)

4940
1456
5808
219

2244
780

3766, 4756
1789

4912
1672

4823, 6092

5992

38, 1544, 3983, 5840,
5844

Нижній Бишкін
(у 1956–1960 і нині – село Зміїв. р-ну Харків. обл.)

485

Нижний Бышкин див. Нижній Бишкін
Нижньогірський
(у 1956–1960 – смт, райцентр Крим. обл.;
нині – смт, райцентр АР Крим)

1088, 1220, 2538

898

Нижня Апша
(у 1956–1960 – с. Діброва Тячів. р-ну Закарпат. обл.;
нині – с. Нижня Апша того самого р-ну тієї самої обл.)
4816, 5088
Нижня Дуванка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – село, райцентр Луган. обл.;
нині – смт Сватів. р-ну тієї самої обл.)
189, 191, 2661, 2815,
2860, 5132
Нижня Кринка
(у 1956–1960 – смт Харциз. р-ну Сталін. обл.;
нині – смт підпорядковане Макіїв. міськраді Донец. обл.)
3285, 5585, 5893
Нижняя Крынка див. Нижня Кринка
Нижча Дубечня
(у 1956–1960 – село Вищедубечан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Вишгород. р-ну тієї самої обл.)
Нижча Кропивна
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Нижчі Луб’янки
(у 1956–1960 і нині – село Збараз. р-ну Терноп. обл.)

1920
2106
5928

Никитовка див. Горлівка
Никифорівці
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
2097
Николаев див. Миколаїв
Николаевка-Новороссийская див. Миколаївка-Новоросійська
Никонковичі
(у 1956–1960 і нині – село Пустомитів. р-ну Львів. обл.)
6040
Никополь див. Нікополь
Ницаха
(у 1956–1960 – село Великописарів. р-ну Сум. обл.;
нині – село Тростянец. р-ну тієї самої обл.)
4096
Ничипорівка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
5724
Ніжин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернігів. обл.)
3844, 5017
Нікополь
(у 1956–1960 – місто, райцентр Дніпропетр. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
956, 1823, 2065, 2276,
2438, 2567, 3269, 3659,
3660, 4341, 4342, 4343,
4344, 4345, 4346, 4631,
5006, 5041, 5454, 5626,
5627, 5741
899

Німчине
(у 1956–1960 і нині – залізнична станція Харциз. р-ну
Донец. обл.)
Нова Басань
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село, райцентр Чернігів. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Бобровиц. р-ну
тієї самої обл.)
Нова Вижва
(у 1956–1960 і нині – село Старовижів. р-ну Волин. обл.)
Нова Водолага
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Харків. обл.)
Нова Дмитрівка
(у 1956–1960 і нині – село Золотоніс. р-ну Черкас. обл.)
Нова Дмитрівка
(у 1956–1960 і нині– село Барвінків. р-ну Харків. обл.)
Нова Кам’янка
(у 1956–1960 – село Рава-Рус. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Нова Кам’янка
(у 1956–1960 і нині – село Великоолександрів. р-ну
Херсон. обл.)
Нова Каховка
(у 1956–1960 – місто, райцентр Херсон. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)

Новая Каховка див. Нова Каховка
Нова Маячка
(у 1956 – 8 серп. 1957 – село, райцентр Херсон. обл.;
8 серп. 1957 – 4 черв. 1958 – смт, райцентр тієї самої обл.;
4 черв. 1958–1960 – смт Кахов. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Цюрупин. р-ну тієї самої обл.)
Нова Одеса
(у 1956–1960 – смт, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
Нова Олександрівка
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Згурів. р-ну тієї самої обл.)
Нова Полтавка
(у 1956–1960 – село Олександрів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село Костянтинів. р-ну Донец. обл.)
Нова Прага
(у 1956–1960 – смт, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – смт Олександрійс. р-ну тієї самої обл.)
Нова Ушиця
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Хмельниц. обл.)
900

4444

1072, 1652
1287
723,

2591, 2596, 3556

2043
5048
2831

323
385, 386, 387, 388, 640,
641, 2393, 3080, 3345,
3661, 4348, 4475

412, 1680, 1800, 2887

4801, 4802,

4803

5073

4476
2870, 3621,
4995, 4998

4162

Нова Чортория
(у 1956–1960 і нині – село Любар. р-ну Житомир. обл.)
Нове Давидково
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Нове Місто див. Красне
Нове Село
(у 1956–1959 – село, райцентр Терноп. обл.; 1960
і нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Нове Село
(у 1956–1960 – село Антонін. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – село Ізяслав. р-ну тієї самої обл.)
Нове Тарутино
(у 1956–1960 – село Бородин. р-ну Одес. обл.;
нині – село Тарутин. р-ну тієї самої обл.)
Новое Тарутино див. Нове Тарутино
Новий Буг
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Миколаїв. обл.)

Новий Донбас
(у 1956–1960 – село Добропіл. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Новый Донбасс див. Новий Донбас
Новий Милятин
(у 1956 – 4 берез. 1959 – село, райцентр Львів. обл.;
4 берез. 1959–1960 і нині – село Буськ. р-ну тієї самої обл.)

4207
456

3671, 4392

5971

1152

588, 2635, 3675, 4404,
4405, 4406, 4407, 4495,
4609, 5981
865,

2589, 3108

2697

Новий Пиків див. Пиків
Новий Розділ
(у 1956–1960 – робітн. селище Новий Роздол Миколаїв. р-ну
Львів. обл.; нині – місто обл. підпорядкування
тієї самої обл.)
5049, 5050
Новий Світ
(у 1956–1960 – смт Старо-Бешів. р-ну Сталін. обл.;
нині – смт того самого р-ну Донец. обл.)
4418
Новый Свет див. Новий Світ
Новий Яричів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Львів. обл.;
нині – смт Кам’янка-Бузьк. р-ну тієї самої обл.)
3946, 5758
Нові Петрівці
(у 1956–1960 – село Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.;
нині – село Вишгород. р-ну тієї самої обл.)
95
Нові Прилуки
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
2952

901

Нові Санжари
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Полтав. обл.)
Нові Шепеличі
(у 1956–1960 – село, райцентр Київ. обл.;
нині село входить у Чорнобильську зону відчудження)
Новгород-Сіверський
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернігів. обл.)
Новгородка
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Новгородківка
(у 1956–1960 і нині – село Мелітоп. р-ну Запоріз. обл.)
Новгородковка див. Новгородківка
Новоаврамівка
(у 1956–1960 і нині – село Хорол. р-ну Полтав. обл.)
Новоазовськ
(у 1956–1960 – смт Новоазовське, райцентр Сталін. обл.,
нині – м. Новоазовськ, райцентр Донец. обл.)

227, 2872,

3622

3735, 4664
4018, 6037
62, 2739, 3641,

4074

1155

5748

3251, 5185
Новоазовское див. Новоазовськ
Новоайдар
(у 1956 – 11 лип. 1957 – село, райцентр Ворошиловград. обл.;
11 лип. 1957 – 5 берез. 1958 – смт Ново-Айдар,
райцентр тієї самої обл.; 5 берез. 1958–1959 – смт Ново-Айдар,
райцентр Луган. обл.; 1960 і нині – смт Новоайдар,
райцентр тієї самої обл.)
40, 2154, 2336, 3689,
4466, 4493, 4545, 4563
Новоалександровка
див. Новоолександрівка Ворошиловград. обл.
Новоамвросиевка див. Новоамвросіївське
Новоамвросіївське
(у 1956–1960 – смт Амвросіїв. р-ну Сталін. обл.;
нині – смт того самого р-ну Донец. обл.)
5641
Новоандріївка
(у 1956–1960 – село Волновас. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
1810
Новоархангельськ
(у 1956–1958 – смт Ново-Архангельськ,
райцентр Кіровоград. обл.; 1959–1960
нині – смт Новоархангельськ, райцентр тієї самої обл.) 335, 3335, 4237
Ново-Астрахань
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село, райцентр Ворошиловград. обл.; 5
берез. 1958 – 30 верес. 1959 – село, райцентр Луган. обл.;

30 верес. 1959–1960 і нині – село Кремін. р-ну тієї самої обл.) 179, 3341

902

Нововасилівка
(у 1956 – 10 трав. 1957 – село Ново-Василівка,
райцентр Запоріз. обл.; 10 трав. 1957–1959 – смт Нововасилів.
р-ну тієї самої обл.; 1960 і нині – смт Нововасилівка
Приазов. р-ну тієї самої обл.)
1206, 1521, 1602, 1768,
4561
Нововасилівка
(у 1956–1960 і нині – село Зноб-Новгород. р-ну Сум. обл.;
нині – село Середино-Будс. р-ну тієї самої обл.)
4875
Нововасильевка див. Нововасилівка
Нововолинськ
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – смт Нововолинський Іваничів. р-ну
Волин. обл.; 13 квіт. 1957 – 25 верес. 1958 – місто район.
підпорядкування того самого р-ну тієї самої обл.;
25 верес. 1958–1960 – м. Нововолинськ,
райцентр тієї самої обл.; нині – місто обл.
підпорядкування тієї самої обл.)
Нововолинський див. Нововолинськ
Нововоронцовка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Херсон. обл.)

Новоганнівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Ново-Світлів. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – село
того самого р-ну Луган. обл.; нині – село Краснодон. р-ну
тієї самої обл.)
Ново-Георгіївськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Кіровоград. обл.;
у 1961 р. місто було затоплене Кременчуц. водосховищем,
а мешканців міста переселено до м. Світловодськ
тієї самої обл.)
Новоград-Волинський
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Житомир. обл.)
Новоградківка
(у 1956–1960 і нині – село Овідіопол. р-ну Одес. обл.)
Новоградковка див. Новоградківка
Новогродівка
(у 1956 – 27 верес. 1958 – смт; 27 верес. 1958–1960 –
місто район. підпорядкування Селидів. р-ну Сталін. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування Донец. обл.)
Новогупалівка
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)

1315, 3431, 3992, 5872

1512, 1619, 2613, 2773,
2774, 2775, 2779, 3595,
5076

2944

4662
498, 2357, 3302, 3847,
5020
1086

48, 5476

1462
903

Ново-Дружевка див. Ново-Дружівка
Ново-Дружівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Лисичан. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
2593, 5645
Новоекономічне
(у 1956–1960 – смт Красноармійс. р-ну Сталін. обл.;
нині – смт того самого р-ну Донец. обл.)
1004, 3390, 5462, 5879
Ново-Жданівка див. Жданівка
Ново-Ждановка див. Жданівка
Новоіванівка
(у 1956–1960 і нині – село Красноперекоп. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
837
Новоіванівка
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.)
2146
Новоіванівка
(у 1956–1960 і нині – село Оріхів. р-ну Запоріз. обл.)
2656
Новоіванівка
(у 1956–1960 – село Лозів. р-ну Харків. обл.;
нині – село Близнюків. р-ну тієї самої обл.)
221
Новоіванівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – село Арциз. р-ну тієї самої обл.)
2224, 2237, 2528, 3156
Новоивановка див. Новоіванівка Крим.обл.
Новоивановка див. Новоіванівка Одес. обл.
Новозлатопіль
(у 1956–1960 і нині – село Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл.)
2213
Новолутківка
(у 1956–1960 і нині – село Добровеличків. р-ну
Кіровоград. обл.)
2059
Новомиколаївка
(у 1956 – 10 трав. 1957 – село, райцентр Запоріз. обл.;
10 трав. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 1609, 3736, 4644, 4646,
4663, 4711
Новомиколаївка
(у 1956–1960 і нині – село Скадов. р-ну Херсон. обл.)
1518
Новомиргород
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Кіровоград. обл.)
2597, 3557
Новомихайлівка
(у 1956–1960 – село Красноград. р-ну Харків. обл.)
5811
Новомихайлівка
(у 1956–1960 – село Мар’їн. р-ну Сталін. обл.,
нині – село того ж р-ну Донец. обл.)
972
Новомихайлівка
(у 1956–1960 – село Піщанобрід. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Добровеличків. р-ну тієї самої обл.)
2098
904

Новомлинівка
(у 1956–1960 і нині – село Розів. р-ну Запоріз. обл.)
Новомлиновка див. Новомлинівка
Новомосковськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Дніпропетр. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)

488

78, 2947, 3676,
5146, 5163

4408,

Новоолександрівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Троїц. р-ну
Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – село того самого р-ну
Луган. обл.)
4882
Новоолександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Ананьїв. р-ну Одес. обл.)
1466
Новоолександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Сахновщин. р-ну Харків. обл.)
340
Новоолександрівка
(у 1956–1960 – село Олександрів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
700
Новопетрівка
(у 1956–1960 і нині – село Високопіл. р-ну Херсон. обл.)
1507, 1605
Новопетрівське
(у 1956–1960 і нині – село Новоодес. р-ну Миколаїв. обл.)1709
Новопокровка
(у 1956 – 22 лип. 1960 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
22 лип. 1960 – 31 груд. 1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Солонян. р-ну тієї самої обл.)
4002, 5911
Новопсков
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – смт, райцентр Луган. обл.)
2871
Новосвітлівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – село, райцентр Луган. обл.;
нині – смт Краснодон. р-ну тієї самої обл.)
190, 1603, 3470,
5291
Новоселиця
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернівец. обл.)
2516, 3873, 4434, 5150
Новоселище
(у 1956–1960 і нині – село Золочів. р-ну Львів. обл.)
5870
Новоселівка
(у 1956–1960 і нині – село Березів. р-ну Одес. обл.)
5901
Новосельское див. Новосільське
Новосілка
(у 1956–1960 і нині – село Заліщиц. р-ну Терноп. обл.)

5210

905

Новосілки
(1956–1960 – село Любомл. р-ну Волин. обл.;
нині – село Володимир-Волин. р-ну тієї самої обл.)
Новосілля
(1956–1960 – село Кіцман. р-ну Чернівец. обл.)
Новосільське
(у 1956–1960 – село Чорномор. р-ну Крим. обл.,
нині – село того ж р-ну АР Крим)
Новософіївка
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.)
Новоставці
(у 1956–1960 і нині – село Теофіпол. р-ну Хмельниц. обл.)
Новострілища
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Дрогобиц. обл.; 21 січ.
1959 – 21 трав. 1959 – село Ходорів. р-ну тієї самої обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – село того самого р-ну Львів. обл.)
Новотроїцьке
(у 1956 – 16 січ. 1958 – село, райцентр Херсон. обл.,
16 січ. 1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Новоукраїнка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Кіровоград. обл.)
Новофастів
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Новоэкономическое див. Новоекономічне
Ногайск див. Приморськ
Норинці
(у 1956–1960 і нині – село Народиц. р-ну Житомир. обл.)
Носівка
(у 1956 – 10 листоп. 1960 – село, райцентр Чернігів. обл.;
10 листоп. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – місто, райцентр
тієї самої обл.)
Носівці
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Носківці
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Обазівка
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
Обенижі
(у 1956–1960 – село Турійс. р-ну Волин. обл.; нині – село
підпорядковане Соловичів. сільраді того самого р-ну
тієї самої обл.)
Обертин
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Тлумац. р-ну Івано-Франків. обл.)
Обідне
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
906

6047
2912
817
4632
4835

4757

1620, 2400, 3782, 4830
2435, 3512, 3540
6080

206

2399, 3771, 4277, 4582
6067
5927
60, 2618

1417
2392, 2760, 3587, 4265
900

Облапа
(у 1956–1960 і нині – село Ковел. р-ну Волин. обл.)
Ободівка
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Тростянец. р-ну тієї самої обл.)
Оболонь
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.;
нині – село Семенів. р-ну тієї самої обл.)
Ображіївка
(у 1956–1960 і нині – село Шосткин. р-ну Сум. обл.)
Обтове
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Обухів
(у 1956 – 23 серп. 1958 – село, райцентр Київ. обл.;
23 серп. 1958–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.,
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)
Обуховичі
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
Овадне
(у 1956 – верес. 1958 – село, райцентр Волин. обл.;
верес. 1958–1960 і нині – село Володимир-Волин. р-ну
тієї самої обл.)
Овідіополь
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Овруч
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Житомир. обл.)
Овсюки
(у 1956–1960 і нині – село Гребінків. р-ну Полтав. обл.)
Огіївка
(у 1956–1960 і нині – село Сахновщин. р-ну Харків. обл.)
Оглядів
(у 1956–1960 – село Лопатин. р-ну Львів. обл.;
нині – село Радехів. р-ну тієї самої обл.)
Одеса
(у 1956–1960 – місто, обл. центр УРСР; нині – місто,
обл. центр України)

2458

1875, 2147,

2724

3984, 5841
5996
534, 5780

255, 575, 576,
3471, 4255

1604,

4376

6046
342, 586, 600, 1061,
4068, 4141, 5272
1255, 3295, 3303, 3453
1264
1828
1867

87, 89, 98, 337, 538, 543,
844, 959, 1196, 1202,
1483, 2297, 2375, 2862,
2873, 3053, 3135, 3167,
3208, 3260, 3277, 3316,
3386, 3529, 3623, 3704,
3872, 3924, 4035, 4199,
4288, 4308, 4414, 4419,
907

4420, 4421, 4422, 4592,
4618, 4950, 5113, 5331,
5332, 5413, 5447, 5481,
5490, 5491, 5515, 5544,
5547, 5551, 5619, 5866,
5868, 6180
Одесса див. Одеса
Оженин
(у 1956–1960 – село Остроз. р-ну Ровен. обл.; нині – село
того самого р-ну Рівнен. обл.)
Ожидів
(у 1956–1960 і нині – село Буськ. р-ну Львів. обл.)
Озаринці
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну
Вінниц. обл.)
Озерна
(у 1956–1960 і нині – село Зборів. р-ну Терноп. обл.)
Озеро
(у 1956–1960 – село Володимирец. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Озерянка
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Октябрське
(у 1956 – 25 трав. 1957 – село, райцентр Крим. обл.;
25 трав. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт, Красногвард. р-ну АР Крим)

1825
4192

6137
2938
2914
2842

492, 1092, 1146, 1148,
1149, 1157, 2229, 3126,
5268

Октябрське
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Старомлинів. р-ну Сталін. обл.;
10 верес. 1959–1960 – село Велико-Новосілків. р-ну
тієї самої обл.; нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
2828
Октябрське
(у 1956–1957 – с. Ворошилове Красноград. р-ну Харків. обл.;
1958–1960 і нині – с. Октябрське того самого р-ну
тієї самої обл.)
4411
Октябрьское див. Октябрське
Олевськ
(у 1956–1960 – смт, райцентр Житомир. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
3297, 4014, 6020
Олександрівка
(у 1956 – 26 берез. 1957 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
26 берез. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
358, 4174, 4701,
5912

908

Олександрівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – село, райцентр Луган. обл.; нині – село
Станично-Луган. р-ну тієї самої обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Білозер. р-ну Херсон. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Добровеличків. р-ну Кіровоград. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Лубен. р-ну Полтав. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Овідіопол. р-ну Одес. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Покров. р-ну Дніпропетр. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Шевченків. р-ну Харків. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 і нині – село Ширяїв. р-ну Одес. обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 – село Бородін. р-ну Одес. обл.;
нині – село Тарутин. р-ну тієї самої обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 – село Вознесен. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – село Доманів. р-ну тієї самої обл.)
Олександрівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Сталін. обл.; нині – смт,
райцентр Донец. обл.)
Олександрія
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Кіровоград. обл.)
Олександрія
(у 1956–1959 – село, райцентр Ровен. обл.; 1959–1960 – село
Ровен. р-ну тієї самої обл.; нині – село Рівнен. р-ну
Рівнен. обл.)
Олександро-Шультине
(у 1956–1960 – село Костянтинів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Олексинці
(у 1956–1960 – село Варвин. р-ну Чернігів. обл.; нині – село
Срібнян. р-ну тієї самої обл.)
Олексіївка
(у 1956–1960 – село Олексіїв. р-ну Харків. обл.; нині – село
Первомайс. р-ну тієї самої обл.)

2255, 2491, 3174, 4544
1292
4219
2962
186
116
829
2730
996
1527

2264
2176

5651,

5652

389, 632, 2454, 2780,
3545, 5621

2874, 3596, 3914, 4202

5597
215

1145
909

Оленівка
(у 1956–1960 і нині – село Балт. р-ну Одес. обл.)
Оленівка
(у 1956–1960 і нині – село Борзнян. р-ну Чернігів. обл.)
Оленівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Олесько
(у 1956–1960 – смт, райцентр Львів. обл.;
нині – смт Буськ. р-ну тієї самої обл.)
Олика
(у 1956–1960 – смт, райцентр Волин. обл.;
нині – смт Ківерців. р-ну тієї самої обл.)
Олишівка
(у 1956–1960 – село, райцентр Чернігів. обл.;
нині – смт Чернігів. р-ну тієї самої обл.)
Олімпіадівка
(у 1956–1960 і нині – село Петрів. р-ну Кіровоград. обл.)
Ольгинка
(у 1956–1959 – смт, райцентр Сталін. обл.;
верес. 1959–1960 – смт Волновас. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну Донец. обл.)
Ольгопіль
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – село, райцентр Вінниц. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – село Чечельниц. р-ну
тієї самої обл.)
Ольховатка див. Вільхуватка
Ольшаниця
(у 1956–1960 і нині – село Рокитнян. р-ну Київ. обл.)
Оляниця
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
Ометинці
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Оникіїво
(у 1956–1960 і нині – село Маловисків. р-ну Кіровоград. обл.)
Онопріївка
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
Онуфріївка
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.; нині – cмт,
райцентр тієї самої обл.)
Опішня
(у 1956–1960 – смт, райцентр Полтав. обл.;
нині – смт Зіньків. р-ну тієї самої обл.)

910

2052
5225
6142

1708, 2024, 2592, 2598,
2678, 3558, 5277
4758
410,

3350

4190

1784, 4003, 5913, 6005

1731, 1907, 2853, 5237

2185
2071
2788
4774
960

1316, 3432

336, 2396, 3737, 4665

Ополонівка
(у 1956–1960 – село Лебедин. р-ну Сум. обл.;
нині – приєднане до села Гринцеве того самого р-ну
тієї самої обл.)
Оране
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
Оратів
(у 1956–1960 – село, райцентр Вінниц. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Орджонікідзе
(у 1956–1960 і нині – місто обласного підпорядкування
Дніпропетр. обл.)
Оржиця
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Оржів
(у 1956 – 22 серп. 1959 – село Ровен. р-ну Ровен. обл.;
22 серп. 1959–1960 і нині – смт Рівнен. р-ну Рівнен. обл.) 532
Оринин
(у 1956 – 23 верес. 1959 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну
тієї самої обл.)
Орілька
(у 1956–1960 і нині – село Лозів. р-ну Харків. обл.)
Оріхів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Запоріз. обл.)
Оріхівка
(у 1956–1960 і нині – село Лубен. р-ну Полтав. обл.)
Оріхівка
(у 1956–1960 – село Оріхів. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Приазов. р-ну тієї самої обл.)
Оріхово-Василівка
(у 1956–1960 – село Артемів. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Орлик див. Старий Орлик
Орлинці див. Великі Орлинці
Орлівка
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Віниц. обл.)
Орлівщина
(у 1956–1960 і нині – село Новомосков. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Орловка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Сум. обл.)
Оросієво
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)

1539
908

2816,
940,

3611, 5135
3384

1317, 3433, 4171, 4251

3971, 5807
726
2863, 2875, 3054, 3624,
4124
5589
1418

3004

1361
2517
2571
6202
911

Осипенко див. Бердянськ
Оситняжка
(у 1956–1960 і нині – село Ново-Миргород. р-ну
Кіровоград. обл.)
Осична
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
Осіївка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Осова
(у 1956–1960 – село Дубровиц. р-ну Ровен. обл.; нині – село
того самого р-ну Рівнен. обл.)
Остапівка
(у 1956–1960 і нині – село Варвин. р-ну Чернігів. обл.)
Остапківці
(у 1956–1960 – село Гвоздец. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село Коломийс. р-ну Івано-Франків. обл.)
Остер
(у 1956–1960 – місто, райцентр Чернігів. обл.;
нині – місто Козелец. р-ну тієї самої обл.)
Острів
(у 1956–1960 – село Забуз. р-ну Львів. обл.;
нині – село Сокал. р-ну тієї самої обл.)
Острівець
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Острівщина
(у 1956–1960 і нині – село Близнюків. р-ну Харків. обл.)
Островерхівка
(у 1956–1960 і нині – село Зміїв. р-ну Харків. обл.)
Острог
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування Рівнен. обл.)
Острожець
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Млинів. р-ну тієї самої обл.)

788
5592
361

187
665
3039

3709, 4273,
937
721
3007
750

1318, 1814, 2312, 3434

3806, 4941

Остропіль див. Старий Остропіль
Отиневичі
(у 1956–1960 – село Ходорів. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жидачів. р-ну тієї самої обл.)
Отинія
(у 1956–1960 – смт Отиня, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Отинія Коломийс. р-ну Івано-Франків. обл.)

2765, 2766,

Отиня див. Отинія
Охрімівка
(у 1956–1960 і нині – село Вовчан. р-ну Харків. обл.)

1259

912

4579

6098

3589

Охрімівка
(у 1956–1960 і нині – село Якимів. р-ну Запоріз. обл.)
Охтирка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)
Очаків
(у 1956–1960 – смт, райцентр Миколаїв. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)

4691
4759

505, 2761, 3519, 3991,
4780, 5867

Очеретня
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
1921
Очеретувате
(у 1956–1960 і нині – село Магдалинів. р-ну Дніпропетр. обл.) 4831
Очеретянка
(у 1956–1960 і нині – село Червоноарм. р-ну
Житомир. обл.)
1780
Павлівка
(у 1956–1960 і нині – село Арциз. р-ну Одес. обл.)
4876
Павлівка
(у 1956–1960 і нині – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.)
1281, 2664
Павлівка
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
2959
Павлівка
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
1007
Павлівка
(у 1956–1960 – село Ново-Покров. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Солонян. р-ну тієї самої обл.)
5598
Павловка див. Павлівка
Павлоград
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Дніпропетр. обл.)
Павлопілля
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.)
Пагурець
(у 1956–1960 і нині – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.)
Паланка
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Паланка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
Паланка
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Пантазіївка
(у 1956–1960 – село Новопраз. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Знам’ян. р-ну тієї самої обл.)
Панфили
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)

3677, 4425, 4426, 4427,
5243, 5297, 5895
2004
439
6118
475
343
366
2223
913

Парасковія
(у 1956–1960 і нині – село Кегичів. р-ну Харків. обл.)
Парижская Комуна, г. им. Парижской комуны
див. Перевальськ
Пархомівка
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
Пархомівка
(у 1956–1960 і нині – село Краснокут. р-ну Харків. обл.)
Пархомовка див. Пархомівка
Паршиків
(у 1956–1960 і нині – село Баришів. р-ну Київ. обл.)
Пастирське
(у 1956–12 листоп. 1959 – село Златопіл. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 – село Ново-Миргород. р-ну
Кіровоград. обл.; нині – село Смілян. р-ну Черкас. обл.)
Пашківка
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
Педоси
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Пеньківка
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
Пеньківка
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.)
Первозванівка
(у 1956–1960 і нині – село Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл.)
Первомаївка
(у 1956–1960 і нині – село Великорогачин. р-ну Херсон. обл.)
Первомайск див. Первомайськ
Первомайский див. Первомайський
Первомайское див. Первомайське
Первомайськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 – смт, райцентр Луган. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)
Первомайськ
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Миколаїв. обл.)
Первомайськ
(у 1956–1960 – село Первомайс. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Маловисків. р-ну тієї самої обл.)
Первомайське
(у 1956 – 15 жовт. 1959 – село, райцентр Крим. обл. УРСР;
15 жовт. 1959–1960 і нині – смт, райцентр АР Крим)
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2017

2569, 2643
1171

261

6165
5147
1717
3042
6159
1895
175

611,

3280, 5883

2349, 3774, 4804
150

1087, 1230, 1497, 2248,
3234, 4102, 5120, 5121

Первомайський
(у 1956–1960 – смт Олексіїв. р-ну Харків. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
Перевальськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – м. Паризька Комуна Комунар. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – місто,
того самого р-ну Луган. обл.; нині – м. Перевальськ,
райцентр тієї самої обл.)
Переволочна
(у 1956–1960 і нині – село Прилуц. р-ну Чернігів. обл.)
Перегінськ
(у 1956 – 11 берез. 1959 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
11 берез. 1959–1960 і нині – смт Рожнятів. р-ну
Івано-Франків. обл.)
Перегонівка
(у 1956–1960 і нині – село Голованів. р-ну Кіровоград. обл.)
Перейма
(у 1956–1960 і нині – село Балт. р-ну Одес. обл.)
Перекіп
(у 1956–1960 і нині – село Валків. р-ну Харків. обл.)
Перекопівка
(у 1956–1960 і нині – село Ромен. р-ну Сум. обл.)
Перемишляни
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
Перемога
(у 1956–1960 і нині – село Баришів. р-ну Київ. обл.)
Перемога
(у 1956–1960 – с. Переможне Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – с. Перемога Козятин. р-ну тієї самої обл.)
Переможне див. Перемога Вінниц. обл.
Переможне
(у 1956–1960 і нині – село Якимів. р-ну Запоріз. обл.)
Перепис
(у 1956–1960 і нині – село Городнян. р-ну Чернігів. обл.) 4082
Переселення
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Переспа
(у 1956–1960 і нині– село Рожищен. р-ну Волин. обл.)
Перехрестівка
(у 1956–1960 і нині – село Ромен. р-ну Сум. обл.)
Перехрестове
(у 1956–1960 і нині – село Фрунзів. р-ну Одес. обл.)
Перечин
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Закарпат. обл.)

2257, 3159, 4227

3221, 4552
3019

138, 139, 140, 3330
468,

4558

1626
5933
4468
2470, 3738, 3972, 4704
2641

5978

5794

1898
2089
6081
438
3301, 4455, 4456, 4489,
4494, 4513
915

Перещепине
(у 1956–1960 – смт, райцентр Дніпропетр. обл.;
нині – місто район. підпорядкування Новомосков. р-ну
тієї самої обл.)
Переяслав-Хмельницький
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Перше Травня
(у 1956–1960 і нині – село Верхньодніпров. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Перше Травня
(у 1956–1960 і нині – село Софіїв. р-ну Дніпропетр. обл.)
Першотравенка
(у 1956–1960 і нині – село Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл.)
Першотравневе
(у 1956–1960 і нині – село Долин. р-ну Кіровоград. обл.)
Першотравневе
(у 1956–1960 – село Коломац. р-ну Харків. обл.)
Першотравневе див. Мангуш
Першотравневое див. Мангуш
Песець
(у 1956–1960 і нині – село Новоушиц. р-ну Хмельниц. обл.)
Петраківка
(у 1956–1960 і нині – село Катериноп. р-ну Черкас. обл.)
Петрашівка
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Петрашівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Петриківка
(у 1956 – 24 трав. 1957 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
24 трав. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Петриківка
(у 1956–1960 і нині – село Криворіз. р-ну Дніпропетр. обл.)
Петриківці
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Петримани
(у 1956–1960 і нині – село Мурованокуриловец. р-ну
Вінниц. обл.)
Петрівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт, райцентр Верхнєтеплов. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – смт,
райцентр того самого р-ну Луган. обл.;
нині – смт Станично-Луган. р-ну тієї самої обл.)
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547, 2851, 2861, 3612,
5285
563, 1430, 2220, 3435,
4252, 4612, 5781, 5980
4583
1181
1177
5070
493

2666
745
2086
2980
3, 3947, 4515, 5761
445

4078
1367

3230, 4890

Петрівка
(у 1956–1960 і нині – село Березів. р-ну Одес. обл.)
1258
Петрівка
(у 1956–1960 і нині – село Комінтернів. р-ну Одес. обл.)
1368
Петрівка
(у 1956–1960 – село Красногвард. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
1156
Петрівка
(у 1956–1960 – село Бородін. р-ну Одес. обл.;
нині – село Іванів. р-ну тієї самої обл.)
4887
Петрівка
(у 1956–1960 і нині – село Красноград. р-ну Харків. обл.) 5951
Петрівка
(у 1956–1960 – село Сиваш. р-ну Херсон. обл.;
нині – село Генічес. р-ну тієї самої обл.)
2626
Петровка див. Петрівка
Петрівка-Роменська
(у 1956 – 6 січ. 1957 – село, райцентр Полтав. обл.;
січ. 1957–1960 і нині – село Гадяц. р-ну тієї самої обл.) 4733
Петрівське
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Старомлинів. р-ну Сталін. обл.;
верес. 1959–1960 – село Волновас. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
4775
Петрівське
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
1870
Петрівське
(у 1956–1960 – село, райцентр Харків. обл.;
нині – село Балаклійс. р-ну тієї самої обл.)
1431, 3436
Петро-Михайлівка
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)
864
Петрове
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
1912, 1985, 1994, 3489
Петрове
(у 1956–1960 – село Софіїв. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село підпорядковане Софіїв. селищній раді
того самого р-ну тієї самої обл.)
1587
Петропавлівка
(у 1956–1960 і нині – село Куп’ян. р-ну Харків. обл.)
2939
Петропавлівка
(у 1956 – 16 серп. 1957 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
16 серп. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 1993, 3694, 4516, 4987

917

Печеніги
(у 1956 – 1 лип. 1957 – село, райцентр Харків. обл.;
1 лип. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Чугуїв. р-ну тієї самої обл.)
Печеніжин
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт, Коломийс. р-ну Івано-Франків. обл.)
Печера
(у 1956–1960 – село Шпиків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Тульчин. р-ну тієї самої обл.)
Пиків
(у 1956–1960 і нині – Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Пилипець
(у 1956–1960 і нині – село Міжгір. р-ну Закарпат. обл.)
Пилипів
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)
Пилипівка
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
Пилипи-Борівські
(у 1956–1960 – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Томашпіл. р-ну тієї самої обл.)
Пилипче
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Баришів. р-ну тієї самої обл.)
Пилява
(у 1956–1960 і нині – село Старосиняв. р-ну Хмельниц. обл.)
Пилява
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
Пинязевичі див. Українка
Пирятин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Полтав. обл.)
Писарівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Писарівка
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Писарівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Пищики
(у 1956–1960 і нині – село Сквир. р-ну Київ. обл.)
Підбуж
(у 1956 – 11 трав. 1957 – село, райцентр Дрогобиц. обл.; 11
трав. 1957 – 21 трав. 1959 – смт, райцентр тієї самої обл.;
21 трав. 1959–1960 – смт, райцентр Львів. обл.;
нині – смт Дрогобиц. р-ну тієї самої обл.)
Підвиноградів
(у 1956–1960 і нині – село Виноградів. р-ну Закарпат. обл.)
918

357, 666, 667, 673, 674

2852
6073
897, 4850
2121
2963
5977

2737
1163
4958
5809

123, 3322, 4143
1927
4762
1922
757

4820
4486

Підвисоке
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
Підвисоке
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – село Новоархангел. р-ну тієї самої обл.)
Підволочиськ
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Терноп. обл.)
Підгайці
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Підгайчики
(у 1956–1960 – село Гвоздец. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село Коломийс. р-ну Івано-Франків. обл.)
Підгірне
(у 1956–1960 і нині – село Тарутин. р-ну Одес. обл.)
Підгірці
(у 1956–1960 і нині – село Бродів. р-ну Львів. обл.)
Підгорівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Старобіл. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960
і нині – село того самого р-ну Луган. обл.)
Підзамче
(у 1956–1960 – село Червоноарм. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Радивилів. р-ну Рівнен. обл.)
Підкамінь
(у 1956 – 21 трав. 1959 – смт, райцентр Дрогобиц. обл.;
трав. 1959 – 24 верес. 1959 – смт, райцентр Львів. обл.;
24 верес. 1959–1960 і нині – смт Бродів. р-ну тієї самої обл.)
Підлиман
(у 1956–1960 і нині – село Борів. р-ну Харків. обл.)
Підлісний Ялтушків
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Підлуби
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Підруддя
(у 1956–1960 і нині – село Овруц. р-ну Житомир. обл.)
Пії
(у 1956–1960 – село Ржищів. р-ну Київ. обл.;
нині – село Миронів. р-ну тієї самої обл.)
Пинчуки
(у 1956–1960 – село Гребінків. р-ну Київ. обл.,
нині – село Васильків. р-ну тієї ж обл.)
Пірнове
(у 1956–1960 – село Вище-Дубечан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Вишгород. р-ну тієї самої обл.)
Піски
(у 1956–1960 і нині – село Баштан. р-ну Миколаїв. обл.)

3015

2444
422,
2080,

2890, 3973, 5822
3807, 4942

6055
973
1400

1971

1568

3800, 4932, 6093
1629
1748
2644
427
3017

1374
2865, 3625
2834
919

Піски
(у 1956–1960 і нині – село Горохів. р-ну Волин. обл.)
2668
Піски
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
4694
Піски-Радьківські
(у 1956–1960 і нині – село Борів. р-ну Харків. обл.)
1324
Пісочне
(у 1956–1960 і нині – село Миколаїв. р-ну Львів. обл.)
1756
Піщана
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – село, райцентр Одес. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – село Балт. р-ну тієї самої обл.) 2632, 2742, 2752
Піщана
(у 1956–1960 – село Савран. р-ну Одес. обл.)
2099
Піщана
(у 1956–1960 і нині – село Білоцерків. р-ну Київ. обл.)
5962
Піщане
(у 1956–1960 і нині – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.)
2996
Піщане
(у 1956–1960 і нині – село Кременчуц. р-ну Полтав. обл.) 1379
Піщане
(у 1956–1960 і нині – село Решетилів. р-ну Полтав. обл.)
5091
Піщаний Брід
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – село Добровеличків. р-ну тієї самої обл.)
1757
Піщаниця
(у 1956–1960 і нині – село Овруц. р-ну Житомир. обл.)
1385
Піщанка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Вінниц. обл.)
1689, 3700, 4151, 4528
Піщів
(у 1956–1958 – село Ярун. р-ну Житомир. обл.;
1958–1960 і нині – село Новоград-Волин. р-ну
тієї самої обл.)
4670
Плахо-Петрівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Білокуракин. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
4908
Плахтеевка див. Плахтіївка
Плахтіївка
(у 1956–1960 і нині – село Сарат. р-ну Одес. обл.)
5081
Плесецьке
(у 1956–1960 і нині – село Васильків. р-ну Київ. обл.)
1681
Плешкані
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Золотоніс. р-ну тієї самої обл.)
1567

920

Плисків
(у 1956–1960 – село, райцентр Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
Плоска
(у 1956 – січ. 1959 – село Верб. р-ну Ровен. обл.;
січ. 1959–1960 – село Дубнів. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Дубен. р-ну Рівнен. обл.)
Плотича
(у 1956–1960 – село Великоглибочец. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Терноп. р-ну тієї самої обл.)
Плугів
(у 1956–1960 і нині – село Золочів. р-ну Львів. обл.)
Плужне
(у 1956–26 верес. 1959 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
26 верес. 1959–1960 і нині – село Ізяслав. р-ну тієї самої обл.)
Пльохів
(у 1956–1960 – село Михайло-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл.;
нині – село Чернігів. р-ну тієї самої обл.)
Побережна
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
Побійна
(у 1956–1960 і нині – село Жашків. р-ну Черкас. обл.)
Погоріла див. Дружба
Погоріла
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Погребище
(у 1956–1960 – смт, райцентр Вінниц. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Погребки див. Ярове
Погребки див. Коротченкове
Погребняки
(у 1956–1960 – село Оболон. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Семенів. р-ну тієї самої обл.)
Погрібки див. Коротченкове
Подгорное див. Підгірне
Поділове
(у 1956–1960 – село Кролевец. р-ну Сум. обл.;
нині – входить у межі м. Кролевець Сум. обл.)
Подорожнє
(у 1956–1960 і нині – село Стрийс. р-ну Львів. обл.)
Покровка
(у 1956–1960 – село Краснокут. р-ну Харків. обл.;
нині – село Коломац. р-ну тієї самої обл.)
Покровское див. Покровське

2762, 3588

1751
4177
933, 4538

1779, 3831, 4990
5948
602
733
1414

1010, 1701, 3391

341

156, 160
1960

2617

921

Покровська Багачка
(у 1956 – січ. 1957 – село, райцентр Полтав. обл.;
січ. 1957–1960 і нині – село Хорол. р-ну тієї самої обл.)
Покровське
(у 1956 – 25 верес. 1958 – село,
райцентр Ворошиловград. обл.;
25 верес. 1958–1960 і нині – село Троїц. р-ну Луган. обл.)
Покровське
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.)
Покровське
(у 1956–1960 і нині – село Ново-Архангел. р-ну
Кіровоград. обл.)
Покровське
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Дніпропетр. обл.)
Покровське
(у 1956–1960 – с. Жовтневе Мен. р-ну Чернігів. обл.;
нині – с. Покровське того самого р-ну тієї самої обл.)
Поливанівка
(у 1956–1960 і нині – село Магдалинів. р-ну Дніпропетр. обл.)
Полиці
(у 1956–1960 і нині – село Камінь-Кашир. р-ну Волин. обл.)
Поличинці
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)
Поліське
(у 1956 – 1 листоп. 1957 – смт Кагановичі Перші Київ обл.;
1 листоп. 1957–1960 – смт Поліське, райцентр тієї самої обл.;
нині – Чорнобил. зона відчудження, населення
остаточно відселено у 1993 р.)
Полкова Микитівка
(у 1956–1960 і нині – село Богодухів. р-ну Харків. обл.)
Половинкине
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Старобіл. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Пологи
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Запоріз. обл.)
Пологи
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Пологи-Вергуни
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Пологи-Яненки
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
922

5749, 5821

4541
1861
2018
3902, 4502, 5256, 5258,
5286
1812
6166
1942

1551

3666, 4385, 5579
698

5964
1736, 2216, 2217, 3525
1369

1533

1574

Полонне
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Хмельниц. обл.)
Полтава
(у 1956–1960 – місто, обл. центр УРСР;
нині – місто обл. центр України)

3044, 3626, 4268

1447, 2287, 2288, 2864,
3045, 3055, 3444, 3527,
3627, 3637, 3678, 3703,
4065, 4403, 4413, 4438,
4569, 5533, 5539,

Полупанівка
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
824
Польова Лисіївка
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
5136
Помоклі
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.) 1179
Поморяни
(у 1956 – 25 верес. 1958 – смт, райцентр Львів. обл.;
25 верес. 1958–1960 і нині – смт Золочів. р-ну тієї самої обл.) 2715, 2732
Пониква
(у 1956–1960 і нині – село Бродів. р-ну Львів. обл.)
4079
Пониковиця
(у 1956–1960 і нині – село Бродів. р-ну Львів. обл.)
1876
Понінка
(у 1956–1960 і нині – смт Полон. р-ну Хмельниц. обл.)
3923, 5611
Понорниця
(у 1956–1960 – село, райцентр Чернігів. обл.;
нині – смт Короп. р-ну тієї самої обл.)
1808, 3890, 5221, 5226
Попасна
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – місто, райцентр Луган. обл.)
3220, 4546, 4570, 5898
Попасная див. Попасна
Попасне
(у 1956–1960 – село Перещепин. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село Новомосков. р-ну тієї самої обл.)
Попельнасте
(у 1956–1960 – село Олександрів. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Олександрійс. р-ну тієї самої обл.)
Попівка
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Попівка див. Жовтневе
Попівці
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Попівці
(у 1956–1960 – село Летичів. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – село Волочис. р-ну тієї самої обл.)

1095
1853
1355

473

1817
923

Попільня
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Житомир. обл.)
Попово
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
Поповичі
(у 1956–1960 і нині – село Ковел. р-ну Волин. обл.)
Порик
(у 1956–1960 – с. Клітища Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.;
нині – с. Порик того самого р-ну тієї самої обл.)
Поріччя
(у 1956–1960 і нині – село Веселинів. р-ну Миколаїв. обл.)
Пороги
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Поромівка
(у 1956–1960 і нині – село Володарсько-Волин. р-ну
Житомир. обл.)
Порошково
(у 1956–1960 і нині – село Перечин. р-ну Закарпат. обл.)
Порубне див. Тереблече
Поташ
(у 1956–1960 і нині – село Маньків. р-ну Черкас. обл.)
Поташня
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Потіївка
(у 1956–1960 – село Білоцерків. р-ну Київ. обл.)
Потіївка
(у 1956–1959 – село, райцентр Житомир. обл.;
1960 і нині – село Радомишл. р-ну тієї самої обл.)
Потік
(у 1956–1960 – село Старченків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Миронів. р-ну тієї самої обл.)
Потічок
(у 1956–1960 і нині – село Решетилів. р-ну Полтав. обл.)
Потоки
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Потоки
(у 1956–1960 і нині – село Катеринопіл. р-ну Черкас. обл.)
Почаїв
(у 1956–1960 – смт, райцентр Терноп. обл.;
нині – місто Кременец. р-ну тієї самої обл.)
Почапинець
(у 1956–1960 – село Літин. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Жмерин. р-ну тієї самої обл.)
Правдівка
(у 1956–1960 і нині – село Ярмолинец. р-ну Хмельниц. обл.)

924

3722,

4208, 4634

6206
2734

455
5813
907
1272
5972

4125
283
6088
4991

4497
872
2845
6027
597,

4728
1624

627, 3361

Прачі
(у 1956–1960 і нині – село Борзнян. р-ну Чернігів. обл.)
Преображенка
(у 1956–1960 і нині – село Чаплин. р-ну Херсон. обл.)

1901
1515

Приазовское див. Приазовське
Приазовське
(у 1956 – 10 трав. 1957 – село, райцентр Запоріз. обл.;
10 трав. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
234, 2233, 2586,
Прибірськ
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
1477
Прибужани
(у 1956–1960 і нині – село Вознесен. р-ну Миколаїв. обл.) 1711
Привілля
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Троїц. р-ну Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – смт того самого р-ну Луган. обл.) 5173
Приволье див. Привілля
Привільне
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Баштан. р-ну тієї самої обл.)
Привільне
(у 1956–1960 – село Солонян. р-ну Дніпропетр. обл.)
Привольное див. Привільне
Придніпровськ
(у 1956–1960 – місто Дніпропетр. обл.;
нині – входить у межі м. Дніпропетровськ)
Придніпровське
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Придніпровське
(у 1956–1960 і нині – село Чорнобаїв. р-ну Черкас. обл.)
Прилбичі
(у 1956–1960 і нині – село Яворів. р-ну Львів. обл.)
Прилуки
(у 1956–1960 – місто, райцентр Чернігів. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
Приморское див. Приморське
Приморськ
(у 1956–1960 – смт Ногайськ, райцентр Запоріз. обл.;
нині – місто Приморськ, райцентр тієї самої обл.)

3196

2231, 2820, 4805
957

647, 3372,

5498

971
4702
5100

1073, 3410, 3710, 4580

236,
2246, 2292, 2299,
2498, 2499, 3176, 4101,
4197, 5174

925

Приморське
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Сталін. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Новоазов. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Пристроми
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Пробіжна
(у 1956–1959 – село, райцентр Терноп. обл.;
у 1960 і нині – село Чортків. р-ну тієї самої обл.)
Провалля
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Свердлов. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Пролетарск див.Полетарськ
Пролетарськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто Лисичан. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – місто
того самого р-ну Луган. обл.;
нині – включене до складу м. Лисичанськ)
Протопопівка
(у 1956–1960 і нині – село Олександрійс. р-ну
Кіровоград. обл.)
Протопопівка
(у 1956–1960 – село Петров. р-ну Харків. обл.;
нині – село Балаклійс. р-ну тієї самої обл.)
Протопоповка див. Протопопівка
Прядівка
(у 1956–1960 і нині – село Царичан. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Прямобалка
(у 1956–1960 і нині – село Арциз. р-ну
Одес. обл.)
Пугачівка
(у 1956–1960 і нині – село Млинів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Пужайкове
(у 1956–1960 – село Савран. р-ну Одес. обл.;
нині – село Балт. р-ну тієї самої обл.)
Пулино-Гута
(у 1956–1960 і нині – село Червоноарм. р-ну Житомир. обл.)
Пульмо
(у 1956–1960 і нині – село Шац. р-ну Волин. обл.)
Пустоварівка
(у 1956–1960 і нині – село Сквир. р-ну Київ. обл.)
926

4826, 4827

504
4782

4540

1036, 5153, 5431

6135

815

1569
1204

5095
580
1941
2188
5985

Пустовійти
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Пустовійтівка
(у 1956–1960 і нині – село Ромен. р-ну Сум. обл.)
Пустовіти
(у 1956–1960 – село Старченків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Миронів. р-ну тієї самої обл.)
Пустогород
(у 1956–1960 – село Червон. р-ну Сум. обл.;
нині – село Глухів. р-ну тієї самої обл.)
Пустомити
(у 1956–1960 – смт, райцентр Львів. обл.;
нині – місто район. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
Путивль
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)
Путила
(у 1956–1960 – село, райцентр Чернівец. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Пухівка
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)
Пятихатка див. П’ятихатка
П’ятигори
(у 1956–1960 і нині – село Тетіїв. р-ну Київ. обл.)
П’ятихатка
(у 1956 – 1960 – село Октябр. р-ну Крим. обл.;
нині – село Красногвард. р-ну АР Крим)
П’ятихатки
(у 1956–1960 і нині – село, райцентр Дніпропетр. обл.)
П’ятківка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Рава-Руська
(у 1956–1960 – місто, райцентр Львів. обл.; нині – місто
район. підпорядкування Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Рагівка
(у 1956–1960 і нині – село Поліс. р-ну Київ. обл.)
Радгоспне
(у 1956–1960 – село Красноперекоп. р-ну Крим. обл.;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Радехів
(у 1956–1960 і нині – село Любомл. р-ну Волин. обл.)
Радехів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)

5736
1811
938

1142

826,
2575,

1055, 3402
3193, 4229

1293, 1294, 1295, 3420,
4874
1702

2884, 6147

2539
977, 3848, 4286, 4725,
5021
2426

3853, 4535, 5023, 5027
4832
4880
1933
1434, 1444, 1934, 3437
927

Радивилів
(у 1956–1960 – смт Червоноармійськ, райцентр Ровен. обл.;
нині – смт Радивилів, райцентр Рівнен. обл.)
Радинка
(у 1956–1960 і нині – село Поліс. р-ну Київ. обл.)
Радомишль
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Житомир. обл.)
Радошин
(у 1956–1960 і нині – село Ковел. р-ну Волин. обл.)
Радсад
(у 1956–1960 – село Варварів. р-ну Миколаїв. обл.;
нині – селище Миколаїв. р-ну тієї самої обл.)
Раздоловка див. Роздолівка
Раківщина
(у 1956–1960 і нині – село Овруц. р-ну Житомир. обл.)
Райківщина
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Ракошино
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Ратне
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Волин. обл.)
Ратуша
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Рафайлівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Ровеньков. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – село
того самого р-ну Луган. обл.; нині – село
Антрацитів. р-ну тієї самої обл.)
Рафайловка див.Рафайлівка
Рафалівка
(у 1956 – 18 груд. 1957 – село, райцентр Ровен. обл.;
18 груд. 1957–1960 і нині – смт Володимирец. р-ну
Рівнен. обл.) 324, 330
Рахів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Закарпат. обл.)
Рахни
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Дашів. р-ну Вінниц. обл.;
21 січ. 1959 – 1960 і нині – село Гайсин. р-ну
тієї самої обл.)
Рахни
(у 1956–1960 – село Шпиків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Гайсин. р-ну тієї самої обл.)
Рахни-Польові
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)

928

2348, 3756, 4736
272
952, 2360, 3880, 5202
1380

5029

2077
1044
1892, 5575
2673, 3559
5863

1089

3884, 5217

1911

1384
2443

Реклинець
(у 1956–1960 – село Забуз. р-ну Львів. обл.;
нині – село Сокал. р-ну тієї самої обл.)
Рени див. Рені
Рені
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Одес. обл.)

2102

625, 1239, 3095, 3255,
4431

Реутинці
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
2180
Рецюківщина
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – селище Драбів. р-ну тієї самої обл.)
6068
Решетилівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Полтав. обл.)
2115, 3513
Ржищів
(у 1956–1960 – місто, райцентр Київ. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)
3974, 5823
Рибчинці
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
5923
Риб’янцеве
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Новопсков. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
2729
Рижавка
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
1332
Рижанівка
(у 1956–1960 і нині – село Звенигород. р-ну Черкас. обл.) 2015
Рижівка
(у 1956–1960 і нині – село Білопіл. р-ну Сум. обл.)
860
Рыжовка див. Рижівка
Рівне
(у 1956–1960 – м. Ровно, обл. центр УРСР;
нині – м. Рівне, обл. центр України)
812, 1082, 2306, 2355,
2367, 3378, 3832, 3975,
4532, 4992, 5824, 5829,
5917
Рівне
(у 1956–1960 – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Мурованокуриловец. р-ну тієї самої обл.)
6121
Рівне
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – село Новоукраїн. р-ну тієї самої обл.)
3865, 5062
Рідківці
(у 1956–1960 – село Садгір. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Новоселиц. р-ну тієї самої обл.)
1337
929

Ріжки
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
Ріпки
(у 1956 – 10 берез. 1958 – село, райцентр Чернігів. обл.;
10 берез. 1958–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Річки
(у 1956–1960 і нині – село Білопіл. р-ну Сум. обл.)
Ровеньки
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – місто,
райцентр Луган. обл.; нині – місто
обл. підпорядкування Луган. обл.)
Ровно див. Рівне
Рогізка
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
Рогізна
(у 1956–1960 – село Садгір. р-ну Чернівец. обл.;
нині – входить у межі м. Чернівці)
Рогізно
(у 1956–1960 і нині – село Яворів. р-ну Львів. обл.)
Рогатин
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Родатичі
(у 1956–1960 і нині – село Городоц. р-ну Львів. обл.)
Родниківка
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Рожище
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Рожів
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
Рожковичи див. Рожковичі
Рожковичі
(у 1956–1960 і нині – село Середино-Буд. р-ну Сум. обл.)
Рожни
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)
Рожнятів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.; нині – смт,
райцентр Івано-Франків. обл.)
Рожнятівка
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Розваж
(у 1956–1960 – село Остроз. р-ну Ровен. обл.; нині – село
того самого р-ну Рівнен. обл.)
930

1363

3819,

4965

1517

325, 3078, 6060, 6061

4329

1829
1905
1435,

3438

1719
2913

3739,

4705

5082

235
5819
598,
293

1684

3362

Розважів
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село, райцентр Київ. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Іванків. р-ну тієї самої обл.) 264, 3723, 4635
Роздільна
(у 1956 – 8 трав. 1957 – смт, райцентр Одес. обл.;
8 трав. 1957–1960 і нині – місто район. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
326, 331, 2976, 4076,
5720, 6111
Роздолівка
(у 1956–1960 – село Артемів. р-ну Сталін. обл.; нині – село
того самого р-ну Донец. обл.)
4899
Роздольне
(у 1956–1960 – село, райцентр Крим. обл.; нині – смт,
райцентр АР Крим)
380, 3077
Роздольное див. Роздольне
Роздори
(у 1956–1960 і нині – село Синельників. р-ну
Дніпропетр. обл.)
4636
Розівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Запоріз. обл.)
1577, 1578, 3463, 4445
Розквіт
(у 1956–1960 і нині – село Березів. р-ну Одес. обл.)
75
Розкопана Могила див. Миролюбівка
Розкопане
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
1980, 2741
Розсішки
(у 1956–1960 і нині – село Христинів. р-ну Черкас. обл.)
1021
Розтоки
(у 1956–1960 – село Вижниц. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Путил. р-ну тієї самої обл.)
1534
Рокитне
(у 1956–1960 і нині – село Кременчуц. р-ну Полтав. обл.)
5919
Рокитне
(у 1956–1960 і нині – село Нововодолаз. р-ну Харків. обл.)
2880
Рокитне
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Київ. обл.)
1668, 2138, 3508
Рокитне
(у 1956–1960 – смт, райцентр Ровен. обл.; нині – смт,
райцентр Рівнен. обл.)
2371, 3299, 6001
Рокосів
(у 1956–1960 і нині – село Хуст. р-ну Закарпат. обл.)
1429
Роксолани
(у 1956–1960 і нині – село Овідіопол. р-ну Одес. обл.)
3024
Романів
(у 1956–1960 і нині – село Луц. р-ну Волин. обл.)
1403
931

Романів див. Дзержинськ Житомир. обл.
Романівка
(у 1956–1960 і нині – село Новоград-Волин. р-ну
Житомир. обл.)
Романівка
(у 1956–1960 і нині – село Тальнів. р-ну Черкас. обл.)
Романівка
(у 1956–1960 – село Дзержин. р-ну Житомир. обл.;
нині – село Романів. р-ну тієї самої обл.)
Ромашки
(у 1956–1960 і нині – село Рокитнян. р-ну Київ. обл.)
Ромни
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)
Росава
(у 1956–1960 – село Старченків. р-ну Київ. обл.;
нині – село Миронів. р-ну тієї самої обл.)
Росохуватець
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село підпорядковане Супрунів. сільраді
Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Росоша
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Росоша
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Роставиця
(у 1956–1960 і нині – село Ружин. р-ну Житомир. обл.)
Ротмистрівка
(у 1956 – січ. 1957 – смт, райцентр Черкас. обл.;
січ. 1957–1960 – смт Смілян. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну тієї самої обл.)
Рубані
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
Рубанівка
(у 1956–1960 і нині – село Великолепетис. р-ну
Херсон. обл.)
Рубежное див. Рубіжне
Рубіжне
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто обл. підпорядкування
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – місто
обл. підпорядкування Луган. обл.)
Рубченки
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
Руда
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
932

881
4600

1878
457
2343, 3716, 4275, 4615
253

1173
441
5660
2785

1790, 2727, 4793, 5590
2965

4556

2493, 2556, 3189, 5401
274

1475

Руде Село
(у 1956–1960 і нині – село Володар. р-ну Київ. обл.)
Рудки
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – місто, райцентр Львів. обл.;
нині – місто Самбір. р-ну тієї самої. обл.)
Рудня-Городище
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Ружин
(у 1956–1960 – село, райцентр Житомир. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Ружичанка
(у 1956–1960 – село Ружичнян. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – село Хмельниц. р-ну тієї самої обл.)
Ружична
(у 1956–1960 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – приєднано до м. Хмельницький)
Руновщина
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
Русава
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Русалівка
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Бук. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Маньків. р-ну
тієї самої обл.)
Русанів
(у 1956–1960 і нині – село Бровар. р-ну Київ. обл.)
Русскоивановка див. Руськоіванівка
Руська Поляна
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Руське Поле
(у 1956–1960 і нині – село Тячів. р-ну Закарпат. обл.)
Руськоіванівка
(у 1956–1960 – село Старокозац. р-ну Одес. обл.;
нині – село Білгород-Дністров. р-ну тієї самої обл.)
Ряснопіль
(у 1956–1960 і нині – село Березів. р-ну Одес. обл.)
Саварка
(у 1956–1960 і нині – село Богуслав. р-ну Київ. обл.)
Савинці
(у 1956 – 25 серп. 1959 – село, райцентр. Харків. обл.;
25 серп. 1959–1960 і нині – смт Балаклійс. р-ну
тієї самої обл.)
Савинці
(у 1956–1960 і нині – село Миргород. р-ну Полтав. обл.)

1278

327, 3343, 3667, 4361
5058

2363, 3896, 5230, 5244
2850

2428, 3808, 4943
1260, 1580
781

5261
362

1331
3048

2274
1461
6065

1593, 1762
4075

933

Савинці
(у 1956–1960 і нині – село Рокитнян. р-ну Київ. обл.)
Савинці
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
Саврань
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Одес. обл.;
13 квіт. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)

6104
266

921, 924, 3027, 3382,
4768, 5148

Сагунівка
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
616
Садгора
(у 1956–1960 – місто, райцентр Чернівец. обл.;
нині – входить у межі м. Чернівці)
332, 372, 2473
Садки
(у 1956–1960 і нині – село Бердичів. р-ну Житомир. обл.) 1427
Садки
(у 1956–1960 – село Теребовлян. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Шум. р-ну тієї самої обл.)
5084
Садківці
(у 1956–1960 – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Шаргород. р-ну тієї самої обл.)
1386
Садко-Острова
(у 1956–1960 – село Шпиків. р-ну Вінниц. обл.)
265
Сазонівка
(у 1956–1960 і нині – село Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл.) 1032
Саїнки
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
1969
Саки
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)
115, 1091, 2260, 2541,
2580, 2581, 2587, 3197
Салаші
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Рава-Рус. р-ну Дрогобиц. обл.;
трав. 1959–1960 і нині – село Яворів. р-ну Львів. обл.) 2070
Саливонки
(у 1956–1960 – село Гребінків. р-ну Київ. обл.,
нині – село Васильків. р-ну тієї самої обл.)
2702
Салтикова Дівиця
(у 1956–1960 і нині – село Куликів. р-ну Чернігів. обл.)
6076
Салькове
(у 1956–1960 – село Гайворон. р-ну Кіровоград. обл.,
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
5959
Сальник
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
2158
Сальниця
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
2953
934

Самбір
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)

1110, 2404, 3122, 3976,
5825

Самбор див. Самбір
Самгородок
(у 1956 – листоп. 1957 – село, райцентр Вінниц. обл.;
листоп. 1957–1960 і нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.) 271, 2675
Самгородок
(у 1956–1960 і нині – село Сквир. р-ну Київ. обл.)
309
Самійлівка
(у 1956–1960 і нині – село Великорогачин. р-ну
Херсон. обл.)
1432
Самовиця
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Іркліїв. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 – село Чорнобаїв. р-ну
тієї самої обл.; нині – затоплене Кременчуц. водосховищем) 1401
Саражинці
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
1540
Сарата
(у 1956 –1960 і нині – смт, райцентр Одес. обл.)
2242, 3245, 5169, 5170,
5171
Сарни
(у 1956–1960 – місто, райцентр Ровен. обл.; нині – місто,
райцентр Рівнен. обл.)
3864, 5059
Сарни
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну
Черкас. обл.)
1572
Сасинівка
(у 1956–1960 і нині – село Пирятин. р-ну Полтав. обл.)
2897
Сатанів
(у 1956 – 23 верес. 1959 – смт, райцентр Хмельниц. обл.;
23 верес. 1959–1960 і нині – смт Городоц. р-ну
тієї самої обл.)
1763
Саханське
(у 1956–1960 і нині – село Ширяїв. р-ну Одес. обл.)
1
Сахновщина
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Харків. обл.)
2410, 2424, 3534, 4260
Свалява
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Закарпат. обл.)
1938, 2855, 3613, 5089,
5090
Сваркове
(у 1956–1960 і нині – село Глухів. р-ну Сум. обл.)
2235
Сварково див. Сваркове
Сватове
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр
935

Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – місто,
райцентр Луган. обл.)

1542, 2946, 3012, 3018,
3891, 5227

Свердловск див. Свердловськ
Свердловськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958–1960 і нині – місто, райцентр Луган. обл.)
814, 1222, 1234, 1236,
2542, 3142, 4319, 4324,
4454, 4819
Свитинці
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
2833
Світле
(у 1956–1960 – село Добропіл. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
5620
Світловодськ
(у 1956–1960 – робітн. селище Хрущов Кіровоград. обл.;
нині – м. Світловодськ обласного підпорядкування
тієї самої обл.)
2504, 2508, 3549, 3741,
4276, 4662, 5402
Світязь
(у 1956–1960 і нині – село Шац. р-ну Волин. обл.)
1746
Свобода
(у 1956–1960 і нині – село Берегів. р-ну Закарпат. обл.)
2786, 6208
Севастополь
(у 1956–1960 – місто Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)
114, 3066, 3233, 5103,
5117, 5311, 5445
Северинівка
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
916
Северинівка
(у 1956–1960 і нині – село Іванів. р-ну Одес. обл.)
2634
Северинівка
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
2418
Северный див. Сєвєрний
Северодонецк див. Сєвєродонецьк
Секретарка
(у 1956–1960 і нині – село Кривоозер. р-ну Миколаїв. обл.)
64
Селець
(у 1956–1960 – село Дубровиц. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
2032
Селидівка див. Селидове
Селидове
(у 1956 – листоп. 1956 – с. Селидівка райцентр Сталін. обл.;
листоп. 1956–1960 – місто, райцентр тієї самої обл.;
нині – м. Селидове обласного підпорядкування Донец. обл.) 553, 651, 1436, 3439
936

Селище
(у 1956–1960 і нині – село Літин. р-ну Вінниц. обл.)
477
Селище
(у 1956–1960 – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.;
нині село Тиврів. р-ну тієї самої обл.)
1788
Селище
(у 1956–1960 – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)
852
Селянщина
(у 1956–1960 і нині – село Черняхів. р-ну Житомир. обл.) 4526
Селятин
(у 1956–1960 і нині – село Путил. р-ну Чернівец. обл.)
4920
Семенівка
(у 1956–1960 і нині – село Арбузин. р-ну Миколаїв. обл.) 2989
Семенівка
(у 1956–1960 і нині – село Криничан. р-ну Дніпропетр. обл.) 6082
Семенівка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Полтав. обл.)
1446, 3443
Семенівка
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Обухів. р-ну тієї самої обл.)
5968
Семенівка
(у 1956 – 31 трав. 1958 – смт, райцентр Чернігів. обл.;
31 трав. 1958–1960 – місто район. підпорядкування,
райцентр тієї самої обл.)
662
Семеновка див. Семенівка
Семереньки
(у 1956–1960 і нині – село Торчин. р-ну Волин. обл.)
Семеринське
(у 1956–1960 і нині – село Локачів. р-ну Волин. обл.)
Семисотка
(у 1956–1960 – село Ленін. р-ну Крим. обл.; нині – село
того самого р-ну АР Крим)
Сенкевичівка
(у 1956 – 3 січ. 1959 – село, райцентр Волин обл.;
3 січ. 1959–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Горохів. р-ну тієї самої обл.)
Сенча
(у 1956–1960 – село, райцентр Полтав. обл.; нині – село
Лохвиц. р-ну тієї самої обл.)
Сеньківка
(у 1956–1960 і нині – село Бориспіл. р-ну Київ. обл.)
Сенькове
(у 1956–1960 і нині – село Куп’ян. р-ну Харків. обл.)

4986
1402

230

4083
3049, 3056, 3628, 4503,
4679
1785
4470

937

Серби
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Сербинівці
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Сербичани
(у 1956–1960 і нині – село Сокирян. р-ну Чернівец. обл.)
Сербо-Слобідка
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Сергії
(у 1956–1960 і нині – село Путил. р-ну Чернівец. обл.)
Сергіївка
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Андріїв. р-ну
Сталін. обл.; 21 січ. 1959–1960 – село Красноарм. р-ну
тієї самої обл.; нині – село Слов’ян. р-ну Донец. обл.)
Сердегівка
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл.)
Серебринці
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)
Серебрія
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Серебрія
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)
Середи
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Середина Буда
(у 1956–1960 – смт, райцентр Сум. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Серединка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Середкевичі
(у 1956–1960 – с. Улицько-Середкевичі Рава-Рус. р-ну
Львів. обл.; нині – с. Середкевичі Яворів. р-ну
тієї самої обл.)
Середнє
(у 1956–1960 і нині – село Ужгород. р-ну Закарпат. обл.)
Сестринівка
(у 1956–1960 і нині – село Козятин. р-ну Вінниц. обл.)
Сеферівка
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Сєверний
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Краснодон. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – смт
того самого р-ну Луган. обл.; нині – смт,
підпорядковане Краснодон. міськраді тієї самої обл.)

938

5975
5106
2616
760
1484

1151,1954, 5993
4611
1381
1974
460
4211

2252, 3157
5238

402
112
2084
472

4351

Сєвєродонецьк
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Лисичан. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958 – 27 берез. 1958 – смт
того самого р-ну Луган. обл.; 27 берез. 1958–1960 – місто
район. підпорядкування того самого р-ну Луган. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)
Сиваське
(у 1956 – 13 груд. 1960 – с. Сиваші, райцентр Херсон. обл.;
13 груд. 1960 і нині – смт Сиваське Новотроїц. р-ну
тієї самої обл.)
Сингаївка
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл.)
Сидоренкове
(у 1956–1960 і нині – село Валків. р-ну Харків. обл.)

233, 3079,

5351

1819, 3769, 4790, 5077,
5661
495, 1677
4721

Симферополь див. Сімферополь
Синевир
(у 1956–1960 і нині – село Міжгір. р-ну Закарпат. обл.)
5744
Синельникове
(у 1956–1960 – місто, райцентр Дніпропетр. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування тієї самої обл.)
373, 2961, 3336
Синів
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Тучин. р-ну Ровен. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Гощан. р-ну Рівнен. обл.) 4204
Синівка
(у 1956 – 10 черв. 1957 – село, райцентр Сум. обл.;
10 черв. 1957–1960 і нині – село Липоводолин. р-ну
Сум. обл.)
922, 2628, 4142
Синьки
(у 1956–1960 і нині – село Ульянів. р-ну Кіровоград. обл.) 1392
Сирове
(у 1956–1960 і нині – село Врадіїв. р-ну Миколаїв. обл.)
2073
Ситківці
(у 1956 – 21 січ. 1959 – смт, райцентр Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – смт Немирів. р-ну тієї самої обл.) 1936, 2789
Сичівка
5939
(у 1956–1960 і нині – село Христинів. р-ну Черкас. обл.)
Сіверськ
(у 1956 – верес. 1959 – м. Яма, райцентр Сталін. обл.;
верес. 1959–1960 – місто Артемів. р-ну тієї самої обл.;
нині – м. Сіверськ район. підпорядкування Донец. обл.)
607, 2858, 3366, 3616,
4537, 4905
Сімаківка
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
2991

939

Сімферополь
(у 1956–1960 – місто, центр Крим. обл. УРСР;
нині – місто, столиця АР Крим)

Сінгури
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Сінне
(у 1956 – 7 черв. 1957 – село Миропіл. р-ну Сум. обл.;
7 черв. 1957–1960 і нині – село Краснопіл. р-ну
тієї самої обл.)
Скадовськ
(у 1956–1960 – смт, райцентр Херсон. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Скала-Подільська
(у 1956 – 21 січ. 1959 – смт, райцентр Терноп. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – смт Борщів. р-ну тієї самої обл.)
Скалат
(у 1956–1960 – місто, райцентр Терноп. обл.; нині – місто
Підволочис. р-ну тієї самої обл.)

Скаржинці
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Сквира
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Скельки
(у 1956–1960 і нині – село Василів. р-ну Запоріз. обл.)
Скибин
(у 1956–1960 і нині – село Жашків. р-ну Черкас. обл.)
Скибинці
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
Скитка
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Скобелеве
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Володимирів. р-ну
Миколаїв. обл.; 21 січ. 1959–1960 і нині – село Казанків. р-ну
тієї самої обл.)

940

841, 1191, 2510, 2511,
2513, 2514, 2515, 3180,
3181, 3228, 3551, 4817,
5010
5991

242, 260

408, 483,

3351

634, 4533, 5034

203, 207, 404, 420, 430,
587, 636, 714, 718, 833,
884, 1635, 1639, 1831,
1835, 1839, 1963, 2039,
2042, 2619, 2770, 2916,
2917, 3985, 4506, 4534,
5096, 5845, 5846, 5944,
5947
4371
2390, 2743, 3578
1319
2826
1873
993

6045

Сколе
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
3779, 4821
Слабин
(у 1956–1960 – село Михайло-Коцюбин. р-ну Чернігів. обл.;
нині – село Чернігів. р-ну тієї самої обл.)
1339
Славна
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
5921
Славське
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село, райцентр Дрогобиц. обл.;
трав. 1959 – верес. 1959 – село, райцентр Львів. обл.;
верес. 1959–1960 – село Сколів. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
3740, 4706
Славянск див. Слов’янськ
Слатине
(у 1956 – село, 1957–1960 і нині – смт Дергачів. р-ну
Харків. обл.)
5817
Сліди
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)1526
Сліди
(у 1956–1960 – село Шпиків. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
752
Тиврів. р-ну тієї самої обл.)
Слобідка
(у 1956–1960 і нині – село Коростишів. р-ну Житомир. обл.)4836
Слобідка
(у 1956–1960 і нині – село Новоушиц. р-ну Хмельниц. обл.) 572
Слобода
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
4383
Слобода
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
783
Слобода Кустовецька
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
1275
Слобода Підлісівська
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
1164
Слобода-Шаргородська
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.)
315
Слобода-Яришівська
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.) 440
Слободо-Петрівка
(у 1956–1960 і нині – село Гребінків. р-ну Полтав. обл.)
1910
Слободище
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Дашів. р-ну Вінниц. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Іллінец. р-ну тієї самої обл.)
5958

941

Слободкобалківка
(у 1956–1960 – село Великотокмац. р-ну Запоріз. обл.)
Словечне
(у 1956–1960 – село, райцентр Житомир. обл.;
нині – село Овруц. р-ну тієї самої обл.)
Слов’янськ
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто обл. підпорядкування,
райцентр Донец. обл.)

Слоут
(у 1956–1960 і нині – село Глухів. р-ну Сум. обл.)
Смереків
(у 1956–1960 – село Нестеров. р-ну Львів. обл.; нині – село
Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Смирнове
(у 1956–1960 і нині – село Куйбишев. р-ну Запоріз. обл.)
Смідин
(у 1956–1960 і нині – село Старовижів. р-ну Волин. обл.)
Сміла
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
Сміле
(у 1956 – 1 черв. 1960 – село, райцентр Сум. обл.;
1 черв. 1960 – і нині – село Ромен. р-ну тієї самої обл.)
Смолин
(у 1956–1960 – село Рава-Рус. р-ну Львів. обл.;
нині – село Яворів. р-ну тієї самої обл.)
Смотрич
(у 1956 – 7 січ. 1960 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
січ. 1960 – 31 груд. 1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Дунаєвец. р-ну тієї самої обл.)
Снежное див. Сніжне
Сніжків
(у 1956–1960 і нині – село Валків. р-ну Харків. обл.)
Сніжна
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Сніжне
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування Донец. обл.)

942

1352

799, 2334, 3679,
4439, 4442

4195,

19, 1228, 2281, 3069,
3164, 3235, 3236, 5127,
5128, 5129, 5391, 5429
5723

1742
4910
2113
1120, 3412, 3987, 4060,
4064, 4154, 5851
3905,

5262

2070

1948

1775
284
399, 1078, 1104, 1193,
2551, 3186, 3257, 4322,
5464, 5882

Снітків
(у 1956–1960 і нині – село Мурованокуриловец. р-ну
Вінниц. обл.)
443
Снятин
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
2116, 3514, 3910, 5307
Снячів
(у 1956–1960 і нині – село Сторожинец. р-ну Чернівец. обл.)2076
Соболівка
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
5330
Соболівка
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл.)
713
Советский див. Совєтський
Совєтський
(у 1956–1960 – смт, райцентр Крим. обл.; нині – смт,
райцентр АР Крим)
2253, 3158, 4097, 4900
Совхозное див. Радгоспне
Сокаль
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
2744, 3579, 3877, 3996,
5897
Сокиринці
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
1972
Сокиринці
(у 1956–1960 – село Варвин. р-ну Чернігів. обл.;
нині – село Срібнян. р-ну тієї самої обл.)
4981
Сокиряни
(у 1956–1960 – містечко, райцентр Чернівец. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
1794, 1949, 3490, 4179,
4508, 5009
Сокіл
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
2968
Сокіл
(у 1956–1960 і нині – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.)
4980
Сокілець
(у 1956–1960 і нині – село Козятин. р-ну Вінниц. обл.)
2978
Сокілка
(у 1956–1960 – село Кишеньків. р-ну Полтав. обл.
село розділяє річка Ворскла, тому нині с. Лівобережна Сокілка
належить Вільховат. сільраді, а с. Правобережна Сокілка –
Лучків. сільраді Кобеляц. р-ну Полтав. обл.)
2888
Сокільники
(у 1956–1960 і нині – село Пустомитів. р-ну Львів. обл.)
6054
Соколів
(у 1956–1960 – село Золотопотіц. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Бучац. р-ну тієї самої обл.)
1844
943

Соколівка
(у 1956–1960 і нині – село Крижопіл. р-ну Вінниц. обл.)
Соколівка
(у 1956–1960 – село Маньків. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Жашків. р-ну тієї самої обл.)
Соколова
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Солобківці
(у 1956 – 7 черв. 1957 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
7 черв. 1957–1960 і нині – село Ярмолинец. р-ну
тієї самої обл.)
Сологубівка
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
Соломіївка
(у 1956–1960 – село Дубровиц. р-ну Ровнен. обл.;
нині село – того самого р-ну Рівнен. обл.)
Солоне
(у 1956 – 5 берез. 1960 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
5 берез. 1960 – 31 груд. 1960 і нині – смт, райцентр
тієї самої обл.)
Солониця
(у 1956–1960 – село Лубен. р-ну Полтав. обл.;
нині село підпорядковане Засул. сільраді того самого р-ну
тієї самої обл.)
Солотвино
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Богородчан. р-ну Івано-Франків. обл.)
Сопошин
(у 1956–1960 – село Нестеров. р-ну Львів. обл.;
нині – село Жовків. р-ну тієї самої обл.)
Сороки-Львівські
(у 1956–1960 – село Брюховиц. р-ну Львів. обл.;
нині – село Пустомитів. р-ну тієї самої обл.)
Соснівка
(у 1956 – 7 трав.1958 – с. Соснове, райцентр Ровен. обл.;
7 трав. 1959–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Соснівка Березнів. р-ну Рівнен. обл.)
Сосниця
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Чернігів. обл.)
Соснова
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Соснове див. Соснівка
Сосонка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)

944

5177

1642
6130

1651, 5245
1929
4722

1740, 3977, 5826

5960

2790, 3597
1926

2177

2361,

3881, 5203

3978,

4296, 5827

3010

2846

Сотниківка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Софіївка
(у 1956 – 24 трав. 1957 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
24 трав. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Софіївка
(у 1956–1960 і нині – село Новомиколаїв. р-ну
Запоріз. обл.)
Софіївка
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Згурів. р-ну тієї самої обл.)
Софіївка
(у 1956–1960 і нині – село Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл.)
Софіївка
(у 1956–1960 – село Ново-Миргород. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Новоукраїн. р-ну тієї самої обл.)
Софіївка
(у 1956–1960 і нині – село Первомайс. р-ну Миколаїв. обл.)
Софіївка
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Соцгород див. Краматорськ
Спас
(у 1956–1960 і нині – село Рожнятів. р-ну Станіслав. обл.)
Спичинці
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Погребищен. р-ну тієї самої обл.)
Співаківка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Новоайдар. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Сподахи
(у 1956–1960 і нині – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.)
Срібне
(у 1956–1960 – село, райцентр Чернігів. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Стави
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Ставище
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Київ. обл.)
Ставки
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Бершад. р-ну
тієї самої обл.)
Ставчани
(у 1956–1960 і нині – село Новоушиц. р-ну Хмельниц. обл.)

308

1950, 1953, 2384, 3485,
5180
2601
928
1881

1576
2114
4604

3041

1406

2266
1291
168, 731, 3885, 5218
289
2366, 3959, 5785, 5786

910
572
945

Стадниця
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Сталино див. Донецьк
Сталінка див. Червонозаводське
Сталіно див. Донецьк
Сталінське див. Жовтневе Дніпропетр. обл.
Станичне
(у 1956–1960 і нині – село Нововодолаз. р-ну Харків. обл.)
Станіслав див. Івано-Франківськ
Станіславчик
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – село, райцентр Вінниц. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – село Жмерин. р-ну
тієї самої обл.)
Станіславчик
(у 1956–1960 і нині – село Ставищан. р-ну Київ. обл.)
Станица Луганская див. Станиця Луганська
Станиця Луганська
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт, райцентр
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – смт,
райцентр Луган. обл.)
Станишівка
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.)
Станишівка
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
Станція ім. Шевченка див. Сміла
Стара Вижівка
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Волин. обл.;
13 квіт. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Стара Гнилиця
(у 1956–1960 і нині – село Чугуїв. р-ну Харків. обл.)
Стара Котельня
(у 1956–1960 і нині – село Андрушів. р-ну Житомир. обл.)
Стара Прилука
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Стара Синява
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Хмельниц. обл.)
Стара Ушиця
(у 1956–1960 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – смт Кам’янець-Поділ. р-ну тієї самої обл.)
Старая Гнилица див. Стара Гнилиця
Старе
(у 1956–1960 і нині – село Бориспіл. р-ну Київ. обл.)

946

364

1778

590, 4220,

4443

2844

861,

5371

4845
2164

2638, 3915, 4007, 6012
229
2184, 5143
749
1774, 3833,

4330

4847

4993

Старий Дашів
(у 1956–1960 – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.;
нині – частина с. Дашів того самого р-ну тієї самої обл.) 3021
Старий Комар
(у 1956–1960 – село Великоновосілків. р-ну Сталін. обл.;
нині – частина с. Комар того самого р-ну тієї самої обл.)232
Старий Крим
(у 1956 – 23 верес. 1959 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
верес. 1959–1960 – місто Кіров. р-ну тієї самої обл.;
нині – місто того самого р-ну АР Крим)
2261, 2495, 3175, 4098
Старий Орлик
(у 1956–1960 – село Кишеньків. р-ну Полтав. обл.;
нині – частина с. Орлик Кобеляц. р-ну тієї самої обл.)
709
Старий Остропіль
(у 1956–1959 – с. Остропіль, райцентр Хмельниц. обл.;
1960 – село Староконстянтинів. р-ну тієї самої обл.;
нині – с. Старий Остропіль того самого р-ну тієї самої обл.)180, 2925, 3342, 6127
Старий Пиків див. Пиків
Старий Салтів
(у 1956–1960 – село, райцентр Харків. обл.;
нині входить у межі м. Харків)
Старий Самбір
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – місто, райцентр Львів. обл.;
нині – місто район. підпорядкування, райцентр
тієї самої обл.)
Старий Скалат
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Старі Безрадичі
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
Старі Маяки
(у 1956–1960 і нині – село Ширяїв. р-ну Одес. обл.)
Старі Соколи
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
Старобешеве
(у 1956 – 20 черв. 1958 – с. Старо-Бешево, райцентр
Сталін обл.; 20 черв.1958–1960 – смт, райцентр
тієї самої обл.; нині – смт Старобешеве,
райцентр Донец. обл.)
Старобешево див. Старобешеве
Старобільськ
(у 1956 – 5 берез. 1958 – місто, райцентр
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – місто,
райцентр Луган. обл.)

2818, 3809, 4936, 4944

1185,

3834, 4248

344
6044
4547
1671

1501, 3247, 4103, 5181

2329,

2767, 3590
947

Старовишневецьке
(у 1956–1960 і нині – село Синельників. р-ну
Дніпропетр. обл.)
Староверовка див. Старовірівка
Старовірівка
(у 1956–1959 – село, райцентр Харків. обл.;
1960 і нині – село Нововодолаз. р-ну тієї самої обл.)
Староказачье див. Старокозаче
Старокозаче
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – село Білгород-Дністров. р-ну тієї самої обл.)
Старокостянтинів
(у 1956–1960 – місто, райцентр Хмельниц. обл.;
нині – місто обласного підпорядкування, райцентр
тієї самої обл.)
Старомихайлівка
(у 1956–1960 – село Мар’їн. р-ну Сталін. обл.; нині – смт
того самого р-ну Донец. обл.)
Старомлинівка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село, райцентр Сталін. обл.;
10 верес. 1959–1960 – село Великоновосілків. р-ну
Сталін. обл.; нині – село того самого р-ну Донец. обл.)

5759

2576, 2577

162, 3246,

3941, 5751, 5950
5138

5193

Старомлиновка див. Старомлинівка
Старосілля
(у 1956–1960 і нині – село Андрушів. р-ну Житомир. обл.)
2108
Старосілля
(у 1956–1960 і нині – село Городищен. р-ну Черкас. обл.) 796
Старосільці
(у 1956–1960 і нині – село Коростишів. р-ну Житомир. обл.)2421
Старостине
(у 1956–1960 і нині – село Роздільнян. р-ну Одес. обл.)
1591
Старостинці
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.) 6125
Старошийка
(у 1956–1960 і нині – село Житомир. р-ну Житомир. обл.) 433
Старый Комарь див. Старий Комар
Старый Крим див. Старий Крим
Стеблівка
(у 1956–1960 і нині – село Хуст. р-ну Закарпат. обл.)
480
Стебні
(у 1956–1960 і нині – село Путил. р-ну Чернівец. обл.)
2949
Степанівка
(у 1956–1960 і нині – село Бурин. р-ну Сум. обл.)
2162
Степанівка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
5596
948

5172

Степанівка
(у 1956–1960 і нині – село Ємільчин. р-ну Житомир. обл.)
Степанівка
(у 1956–1960 і нині – село Краснокут. р-ну Харків. обл.)
Степанівка
(у 1956–1960 і нині – село Теплиц. р-ну Вінниц. обл.)
Степанівка
(у 1956–1960 – село Степанів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Здолбунів. р-ну Рівнен. обл.)
Степанки
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Степань
(у 1956–1960 – село, райцентр Ровен. обл.; нині – село
Сарнен. р-ну Рівнен. обл.)
Степашки
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Степногірськ
(у 1956–1960 – с. Сухоіванівське Василів. р-ну Запоріз. обл.;
нині – смт Степногірськ того самого р-ну тієї самої обл.)
Степок
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
Стецівка
(у 1956–1960 і нині – село Чигирин. р-ну Черкас. обл.)
Стіна
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Стовбина Долина
(у 1956–1960 і нині – село Новосанжар. р-ну Полтав. обл.)
Стовп’яги
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
Стольне
(у 1956 – 30 листоп. 1960 – село Березнян. р-ну
Чернігів. обл.; 30 листоп. 1960 і нині – село Мен. р-ну
тієї самої обл.)
Сторожинець
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернівец. обл.)

Стоянів
(у 1956–1960 і нині – село Радехів. р-ну Львів. обл.)
Страбичово
(у 1956–1960 і нині – село Мукачів. р-ну Закарпат. обл.)
Стратіївка
(у 1956–1960 і нині – село Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.)
Стриганці
(у 1956–1960 – село Тисмениц. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село того самого р-ну Івано-Франків. обл.)

276
1818
5674

2898
2915
2325, 2706, 3571
2973

1052
5966
4864
66
6099
4844

1640
1478, 2800, 2856, 3614,
3820, 3918, 4428, 4432,
4966, 5283
1973
1465
1679

3035
949

Стрижавка
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Стрижавка
(у 1956–1960 і нині – село Ставищен. р-ну Київ. обл.)
Стрижівка
(у 1956–1960 і нині – село Любар. р-ну Житомир. обл.)
Стрий
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр
Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині – місто,
райцентр Львів. обл.)

2021
2671
2960

530, 1608, 2013, 2332,
3050, 3355, 3629, 5309,
5810

Стрілки
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 січ. 1959 – 21 трав. 1959 – село Старосамбір. р-ну
тієї самої обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині – село
того самого р-ну Львів. обл.)
4960
Струга
(у 1956–1960 і нині – село Новоушиц. р-ну Хмельниц. обл.) 4959
Струмок
(у 1956–1960 і нині – село Татарбунар. р-ну Одес. обл.)
5326
Струсів
(у 1956 – берез. 1959 – село, райцентр Терноп. обл.;
берез. 1959–1960 і нині – село Теребовлян. р-ну
тієї самої обл.)
2369,
Струтинка
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
2728
Студена
(у 1956–1960 і нині – село Піщан. р-ну Вінниц. обл.)
5929
Студеники див. Жовтневе
Студениця
(у 1956–1960 і нині – село Коростишів. р-ну Житомир. обл.)312
Студенок
(у 1956–1960 – село Червон. р-ну Сум. обл.; нині – село
Глухів. р-ну тієї самої обл.)
1018
Ступник
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
241
Суботів
(у 1956–1960 і нині – село Чигирин. р-ну Черкас. обл.)
2933
Суботівка
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)1386,
Суворівське див. Суворовське

950

5856

1902

Суворове
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Одес. обл.;
21 січ. 1959–1960 – село Ізмаїл. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
2256, 4815
Суворово див. Суворове
Суворовське
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
1284
Сугаки
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)1175
Судак
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)
2543, 3229, 4878
Суданка
(у 1956–1960 – село Олексіїв. р-ну Харків. обл.;
нині – село Первомайс. р-ну тієї самої обл.)
1229
Судилків
(у 1956–1960 і нині – село Шепетів. р-ну Хмельниц. обл.) 1805
Судіївка
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
882
Судова Вишня
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – місто Мостис. р-ну Львів. обл.)
548, 4397, 4401
Сулимівка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
2109
Суми
(у 1956–1960 – місто, обл. центр УРСР; нині – місто,
обл. центр України)
250, 328, 416, 1807,
2745, 3344, 3580, 3929,
4238, 4242, 4263, 5564,
5683, 5695, 5920
Сумівка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
4868
Супоївка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
582
Супрунівка
(у 1956–1960 і нині – село Полтав. р-ну Полтав. обл.)
4765
Сусідовичі
(у 1956 – 21 трав. 1959 – село Добромил. р-ну
Дрогобиц. обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині – село
Старосамбір. р-ну Львів. обл.)
746
Сутиски
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
6151
Сутоган див. Біле
Суха Маячка
(у 1956–1960 – село Кобеляц. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Новосанжар. р-ну тієї самої обл.)
5602
951

Сухинівка
(у 1956–1960 і нині – село Кобеляц. р-ну Полтав. обл.)
Сухоіванівське див. Степногірськ
Сушки
(у 1956–1960 – село Гельмязів. р-ну Черкас. обл.;
нині – село Канів. р-ну тієї самої обл.)
Сушківка
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Сущани
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Сьомаки
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Таврийское див. Таврійське
Таврійське
(у 1956–1960 – село Красноперекоп. р-ну Крим. обл. УРСР;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Таврія
(у 1956–1960 – село Великотокмац. р-ну Запоріз. обл.;
нині – село Токмац. р-ну тієї самої обл.)
Тайкури
(у 1956–1960 – село Здолбунів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село Рівнен. р-ну Рівнен. обл.)
Талалаївка
(у 1956 – 27 лют. 1958 – село, райцентр Сум. обл.;
27 лют. 1958–1960 і нині – смт, райцентр Чернігів. обл.)

679

1566
1325
4633
354

4879
454

1519
1347, 2140, 2318, 3509,
4257

Тальне
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
571, 3906, 5263
Тараканів
(у 1956–1960 і нині – село Дубнів. р-ну Рівнен. обл.)
2014
Тараси
(у 1956–1960 – село Поліс. р-ну Київ. обл.;
нині – ліквідоване, відселене внаслідок аварії на ЧАЕС)
1372
Тарасівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Троїц. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
2606
Тарасівка
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
1399
Тарасівка
(у 1956–1960 і нині – село Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) 2799
Тарасівка
(у 1956–1960 і нині – село Новгородків. р-ну Кіровоград. обл.) 5969
Тарасівка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
2178
952

Тарасівка
(у 1956–1960 – село Пирятин. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Гребінків. р-ну тієї самої обл.)
197
Тараски
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
439
Тараща
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
484
Тарноруда
(у 1956–1960 і нині – село Волочис. р-ну Хмельниц. обл.) 650
Тарутине
(у 1956 – 15 серп. 1957 – село, райцентр Одес. обл.;
15 серп. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 3252, 4877, 5187, 5188,
5190, 5191, 5192
Тарутино див. Тарутине
Татарбунари
(у 1956–1960 – смт, райцентр Одес. обл.;
нині – місто, райцентр тієї самої обл.)
1218, 2227, 2588, 5335
Татарбунары див.Татарбунари
Таужне
(у 1956–1960 і нині – село Гайворон. р-ну Кіровоград. обл.) 594
Ташань
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну Київ. обл.) 462
Ташлик
(у 1956–1960 і нині – село Смілян. р-ну Черкас. обл.)
1879
Текуча
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
2207
Телепине
(у 1956–1960 і нині – село Кам’ян. р-ну Черкас. обл.)
4551
Теліжинці
(у 1956–1960 і нині – село Ізяслав. р-ну Хмельниц. обл.)
414
Теліжинці
(у 1956–1960 і нині – село Тетіїв. р-ну Київ. обл.)
1896
Теофіополь
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Хмельниц. обл.)
2814
Теофіпілка
(у 1956–1960 і нині – село Козів. р-ну Терноп. обл.)
4369
Теплівка
(у 1956–1960 – село Гребінків. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Пирятин. р-ну тієї самої обл.)
1264
Теплик
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Вінниц. обл.)
244, 3810, 4945
Теплица див.Теплиця
Теплиця
(у 1956–1960 і нині – село Арциз. р-ну Одес. обл.)
559
953

Тереблече
(у 1956–1960 – с. Порубне Глибоц. р-ну Чернівец. обл.;
нині – с. Тереблече того самого р-ну тієї самої обл.)
Теребовля
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Теремно
(у 1956–1960 – село, райцентр Волин. обл.;
нині – входить у межі м. Луцьк тієї самої обл.)
Терешки
(у 1956–1960 і нині – село Бар. р-ну Вінниц. обл.)
Терешки
(у 1956–1960 і нині – село Шполян. р-ну Черкас. обл.)
Терешпіль
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)
Терни
(у 1956–1960 – село Краснолиман. р-ну Сталін. обл.;
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
Тернівка
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Тернівка
(у 1956–1960 і нині – село Крижопіл. р-ну Вінниц. обл.)
Тернівка
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)
Тернове
(у 1956–1960 і нині – село Добровеличків. р-ну Кіровоград. обл.)
Терновиця
(у 1956–1960 і нині – село Яворів. р-ну Львів. обл.)
Тернопіль
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР;
нині – місто, обласний центр України)
Терпіння
(у 1956–1960 і нині – село Мелітоп. р-ну Запоріз. обл.)
Тетіїв
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Тиврів
(у 1956–1960 і нині – cмт, райцентр Вінниц. обл.)

2909
3051,

3630, 5299

4984,

5028, 5303

4400
1274
773

915
2041
461
5344
2057
5746

128, 135, 3328
2245
1730, 2676, 3560, 4130
299, 1398, 3719, 4624

Тилігуло-Березанка див. Березанка
Тиманівка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
363
Тирлівка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
верес. 1959–1960 і нині – село Бершад. р-ну тієї самої обл.)1532
Тисаашвань
(у 1956–1960 – с. Мінеральне Ужгород. р-ну Закарпат. обл.;
нині – с. Тисаашвань того самого р-ну тієї самої обл.)
6209
954

Тисівці
(у 1956–1960 – село Сторожинец. р-ну Чернівец. обл.,
нині – село Тисовець того ж р-ну тієї ж обл.)
Тисмениця
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Тисовець див. Тисівці
Титарівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Старобіл. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Тишківка
(у 1956 – черв. 1957 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
черв. 1957–1960 і нині – село Добровеличків. р-ну
тієї самої обл.)
Тишківці
(у 1956–1960 – село Городенків. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село того самого р-ну Івано-Франків. обл.)
Тіньки
(у 1956–1960 і нині – село Чигирин. р-ну Черкас. обл.)
Тлумач
(у 1956–1960 – місто, райцентр Станіслав. обл.;
нині – місто, райцентр Івано-Франків. обл.)
Тоболи
(у 1956–1960 і нині – село Камінь-Кашир. р-ну Волин. обл.)
Товста
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Вільшан. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Городищен. р-ну
тієї самої обл.)
Товсте
(у 1956–1960 – смт, райцентр Терноп. обл.;
нині – смт Заліщиц. р-ну тієї самої обл.)
Товстеньке
(у 1956–1960 і нині – село Чортків. р-ну Терноп. обл.)
Токи
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
Токмак
(у 1956–1960 – м. Великий Токмак, райцентр Запоріз. обл.;
нині – м. Токмак, райцентр тієї самої обл.)

Томаківка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Дніпропетр. обл.)

2076

1058, 3403,

4193

2974

1054, 2380
1286
2726

593, 1765,

3473

2083

1815
1005, 1011, 1012, 3392
4136

1964
795, 887, 1506, 2449,
2452, 2463, 2464, 3543,
5301, 5519, 5525
5229

955

Томашівка
(у 1956 – 1 черв. 1960 – село Смілів. р-ну Сум. обл.;
1 черв. 1960 і нині – село Недригайлів. р-ну тієї самої обл.) 1931
Томашівка
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
1377
Томашпіль
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Вінниц. обл.)
2405, 4025, 6107
Топали
(у 1956–1960 – село Червоноокнян. р-ну Одес. обл.;
нині – село Красноокнян. р-ну тієї самої обл.)
1520
Топарівка
(у 1956–1960 – село Лохвиц. р-ну Полтав. обл.)
2036
Топильна
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Вільшан. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Шполян. р-ну
тієї самої обл.)
2682
Топільне
(у 1956–1960 і нині – село Рожищен. р-ну Волин. обл.)
277
Топільниця
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Стрілків. р-ну Дрогобиц. обл.;
21 січ. 1959 – 21 трав. 1959 – село Старосамбір. р-ну
тієї самої обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині – село
того самого р-ну Львів. обл.)
259
Тополи див. Тополі
Тополі
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Троїц. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
Топорів
(у 1956–1960 і нині – село Бус. р-ну Львів. обл.)
Торез
(у 1956–1960 – м. Чистякове обл. підпорядкування
Сталін. обл.; нині – м. Торез обл. підпорядкування
Донец. обл.)

Торське
(у 1956–1960 і нині – село Заліщиц. р-ну Терноп. обл.)
Торчин
(у 1956–1960 – смт, райцентр Волин. обл.;
нині – смт Луцьк. р-ну тієї самої обл.)
Торчин
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл., нині – село,
підпорядковане Сулків. сільраді Хмільниц. р-ну)

956

5175
1880

152, 407, 519, 520, 2555,
3085, 3086, 3284, 4452,
5051, 5122, 5647, 5889,
5896
2903
1766, 1769, 3474

2155

Трибухівці
(у 1956–1960 і нині – село Бучац. р-ну Терноп. обл.)
975
Триліси
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
2209, 2602
Трипілля
(у 1956–1960 і нині – село Обухів. р-ну Київ. обл.)
4771
Троицкое див. Троїцьке Ворошиловград. обл.
Троицкое див. Троїцьке Одес. обл.
Троїцьке
(у 1956 – 11 лип. 1957 – село, райцентр
Ворошиловоград. обл.; 11 лип. 1957 – 5 берез. 1958 – смт,
райцентр тієї самої обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – смт,
райцентр Луган. обл.)
1186, 2033, 4539, 5194
Троїцьке
(у 1956–1960 і нині – село Біляїв. р-ну Одес. обл.)
2533
Троїцьке
(у 1956–1960 і нині – село Любашів. р-ну Одес. обл.)
4478, 5625
Троковичі
(у 1956–1960 і нині – село Черняхів. р-ну Житомир. обл.) 1885
Тростянець
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)
2391, 2747, 2754, 2922,
3582, 5707
Тростянець
(у 1956–1960 і нині – село Ічнян. р-ну Чернігів. обл.)
1016
Тростянець
(у 1956–1960 і нині – село Ківерців. р-ну Волин. обл.)
6000
Тростянець
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
1914
Тростянець
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
1686
Тростянець
(у 1956 – 6 лип. 1957 – село; 6 лип. 1957–1960 і нині – смт,
райцентр Вінниц. обл.)
3754, 4734
Тростянець див. Великий Тростянець Полтав. обл.
Тростянчик
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
899
Трохимівка
(у 1956–1960 і нині – село Іванів. р-ну Херсон. обл.)
2777
Троянів
(у 1956 – 29 листоп. 1957 – село, райцентр Житомир. обл.;
29 листоп. 1957–1960 і нині – село Житомир. р-ну
тієї самої обл.)
2183,
Троянка
(у 1956–1960 і нині – село Голованів. р-ну Кіровоград. обл.) 1976
Трушки
(у 1956–1960 і нині – село Білоцерків. р-ну Київ. обл.)
1699

2857

957

Тубільці
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Тузли
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.; нині – село
Татарбунар. р-ну тієї самої обл.)
Тузлы див. Тузли
Тульчин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Вінниц. обл.)
Тупичів
(у 1956–1958 – село, райцентр Чернігів. обл.;
1959–1960 і нині – село Городнян. р-ну тієї самої обл.)
Турбів
(у 1956 – 10 верес. 1959 – смт, райцентр Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – смт Липовец. р-ну
тієї самої обл.)

4203

5157

2323, 2462, 2465, 3546

3668, 4388,

5282

245, 1288, 2069, 5702,
5932, 6123

Турівка
(у 1956–1960 і нині – село Згурів. р-ну Київ. обл.)
4776
Турівка
(у 1956–1960 – село Скалат. р-ну Терноп. обл.; нині – село
Підволочис. р-ну тієї самої обл.)
5946
Турійськ
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Волин. обл.)
3856, 5030, 5035
Турія
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Златопіл. р-ну Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – село Новомиргород. р-ну
Кіровоград. обл.)
2112
Турка
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
3942, 5305, 5753
Тур’я Пасіка
(у 1956–1960 і нині – село Перечин. р-ну Закарпат. обл.)
2088
Тучин
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Ровен. обл.;
січ. 1959 –1960 і нині – село Гощан. р-ну Рівнен. обл.) 1845, 5854
Тхорівка
(у 1956–1960 і нині – село Сквир. р-ну Київ. обл.)
6021
Тягун
(у 1956–1960 і нині – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.)
2658
Тячів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Закарпат. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
3951, 5765, 5766, 5768,
5769
Угловата
(у 1956–1960 і нині – село Христинів. р-ну Черкас. обл.)
1832

958

Угринь
(у 1956–1960 і нині – село Чортків. р-ну Терноп. обл.)
423
Удайці
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село Яблунів. р-ну Чернігів. обл.;
січ. 1959–1960 і нині – село Прилуц. р-ну тієї самої обл.) 1510
Уди
(у 1956–1960 і нині – село Золочів. р-ну Харків. обл.)
4883
Уды див. Уди
Удовиченки
(у 1956–1960 і нині – село Зіньків. р-ну Полтав. обл.)
2
Ужгород
(у 1956–1960 – місто, обласний центр Закарпат. обл. УРСР;
нині – місто обласний центр Закарпат. обл. України)
831, 1124, 1125, 1951,
3124, 3244, 3414, 3486,
3649, 3860, 4302, 4303,
4531, 5046, 5149, 5168,
6194, 6195, 6196, 6198,
6199, 6201, 6211
Узин
(у 1956–1960 – смт, райцентр Київ. обл.; нині – місто
Білоцерків. р-ну тієї самої обл.)
4026, 5716, 6108, 6143
Українка
(у 1956–1960 – с. Пинязевичі Малин. р-ну Житомир. обл.;
нині – с. Українка того самого р-ну тієї самої обл.)
801
Українка
(у 1956–1960 – село Червоноармійс. р-ну Запоріж. обл.;
нині – село Вільнян. р-ну тієї самої обл.)
4559
Уладівка
(у 1956–1960 – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Літин. р-ну тієї самої обл.)
4467
Уланів
(у 1956–1960 – село, райцентр Вінниц. обл.; нині – село
Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
1354, 2446, 3541
Улицько-Середкевичі див. Середкевичі
Ульяновка
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.,
нині – село Олександрійс. р-ну тієї ж обл.)
Ульяновка
(у 1956–1960 і нині – село Гребінків. р-ну Полтав. обл.)
Улянівка
(у 1956 – 9 серп. 1957 – село, райцентр Сум. обл.;
9 серп. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт Білопіл. р-ну тієї самої обл.)

2625, 4031, 4110, 6112,
6161
2827

585,

599, 3363

959

Умань
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
Уплатне
(у 1956–1960 і нині – село Близнюків. р-ну Харків. обл.)
Урало-Кавказ
(у 1956 – 5 берез.1958 – смт Краснодон. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – смт
того самого р-ну Луган. обл.; нині – смт, підпорядковане
Краснодон. міськраді тієї самої обл.)
Усівка
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.; нині – село
Згурів. р-ну тієї самої обл.)
Успенівка
(у 1956–1960 і нині – село Гуляйпіл. р-ну Запоріз. обл.)
Успенка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт, райцентр Ворошиловград. обл.;
5 берез. 1958 – 23 верес. 1959 – смт, райцентр Луган. обл.;
23 верес. 1959 – 1960 – смт Олександрів. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Лутугин. р-ну тієї самої обл.)
Устилуг
(у 1956 – січ. 1957 – місто, райцентр Волин. обл.;
січ. 1957–1960 і нині – місто Володимир-Волин. р-ну
тієї самої обл.)

792, 958, 963, 1045,
3401, 3927, 4140, 5671
417

513

1721
159

1231,

3141

5675

Устимівка див. Устинівка
Устинівка
(у 1956–1960 – село Устимівка, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – смт Устинівка, райцентр тієї самої обл.)
2403, 3926, 5658
Усть-Путила
(у 1956–1960 і нині – село Путил. р-ну Чернівец. обл.)
2949
Усть-Чорна
(у 1956–1960 і нині – смт Тячів. р-ну Закарпат. обл.)
3928, 5676
Устя
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
6031
Устя
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну
Хмельниц. обл.)
5663
Устя-Зелене
(у 1956–1960 і нині – село Монастирис. р-ну Терноп. обл.)
2895
Уховецьк
(у 1956–1960 і нині – село Ковел. р-ну Волин. обл.)
6030
Ушкалка
(у 1956–1960 і нині – село Великорогачис. р-ну Херсон. обл.) 919
Ушомир
(у 1956–1960 і нині – село Коростен. р-ну Житомир. обл.)
4550

960

Фарбоване
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Фастів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
Фастівець
(у 1956–1960 і нині – село Фастів. р-ну Київ. обл.)
Фащевка див. Фащівка
Фащівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Ворошилов. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – смт
того самого р-ну Луган. обл.; нині – смт Перевал. р-ну
тієї самої обл.)
Федосіївка
(у 1956–1960 і нині – село Компаніїв. р-ну Кіровоград. обл.)
Феневичі
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
Феодосия див. Феодосія
Феодосія
(у 1956–1960 – місто, райцентр Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)
Флорине
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Фронтівка
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
Фрунзе
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Слов’яносерб. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – смт
того самого р-ну Луган. обл.)
Фрунзе
(у 1956–1960 і нині – село Новомосков. р-ну
Дніпропетров. обл.)
Фрунзівка
(у 1956–1960 – село, нині – смт, райцентр Одес. обл.)
Фрунзівка див. Захарівка

2417
3690, 4271, 4490, 5680
1132

813
5963
2659

3222, 4564
1704
1787

1117, 3123
2135
5685, 5686

Ханженкове
(у 1956–1960 – смт Макіїв. р-ну Сталін. обл.,
нині – смт підпорядковане Макіїв. міськраді Донец. обл.) 3283, 3286, 4542, 5466, 5887,
5894
Ханженково див. Ханженкове
Харків
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР;
нині – місто обласний центр України)
5, 502, 503, 517, 637,
638, 660, 929, 1023,
1024, 1029, 1037, 1119,
961

1122, 1237, 1451, 1482,
1499, 1505, 1523, 1553,
1554, 2305, 2365, 2378,
2379, 2496, 2688, 3059,
3083, 3150, 3212, 3262,
3289, 3352, 3365, 3368,
3369, 3397, 3413, 3419,
3456, 3460, 3564, 3632,
3646, 3697, 3788, 3871,
3886, 3922, 3931, 3932,
3979, 3994, 4180, 4239,
4247, 4254, 4272, 4292,
4317, 4520, 4521, 4840,
4842, 4848, 5109, 5110,
5219, 5273, 5341, 5342,
5343, 5417, 5448, 5480,
5489, 5494, 5495, 5503,
5505, 5513, 5514, 5521,
5535, 5542, 5545, 5550,
5553, 5557, 5563, 5566,
5567, 5573, 5677, 5687,
5688, 5689, 5690, 5691,
5828, 5876, 6177, 6178
Харківці
(у 1956–1960 і нині – село Пирятин. р-ну Полтав. обл.)
Харпачка
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Харцизьк
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.; нині – місто
обласного підпорядкування Донец. обл.)
Харцызск див. Харцизьк
Харьков див. Харків
Хатнє
(у 1956–1960 і нині – село Великобурлуц. р-ну Харків. обл.)
Хвостівці
(у 1956–1960 – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.;
нині – частина с. Ковалівка того самого р-ну тієї самої обл.)
Херсон
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР; нині – місто,
обласний центр України)

Хижинці
(у 1956–1960 і нині – село Лисян. р-ну Черкас. обл.)

962

877
2973, 5906

848,

3249, 4891, 5183

5787

5934
109,
2466, 2791, 3261,
3547, 3655, 3933, 4004,
4327, 5314, 5339, 5568,
5693, 5694, 6002
202

Хирів
(у 1956 – 6 черв. 1957 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
6 черв. 1957 – 21 трав. 1959 – місто Добромил. р-ну
тієї самої обл.; 21 трав. 1959–1960 і нині – місто
район. підпорядкування Старосамбір. р-ну Львів. обл.)
Хлівчани
(у 1956 – 27 черв. 1958 – село Рава-Рус. р-ну Львів. обл.;
27 черв. 1958–1960 – село Забуз. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Сокал. р-ну тієї самої обл.)
Хмельницький
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР; нині – місто,
обласний центр України)
Хмельове
(у 1956–1960 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
нині – село Маловисків. р-ну тієї самої обл.)
Хмельовик
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.; нині – село
Баришів. р-ну Київ. обл.)
Хмільник
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Вінниц. обл.)
Хмільно
(у 1956–1960 – село Лопатин. р-ну Львів. обл.; нині – село
Радехів. р-ну тієї самої обл.)
Ходорів
(у 1956 – 21 трав. 1959 – місто, райцентр Дрогобиц. обл.;
21 трав. 1959–1960 – місто, райцентр Львів. обл.; нині – місто
район. підпорядкування Жидачів. р-ну тієї самої обл.)
Ходорків
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – село Корнин. р-ну Житомир. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – село Попільнян. р-ну
тієї самої обл.)
Холми
(у 1956–1960 – село, райцентр Чернігів. обл.; нині – селище
Корюків. р-ну тієї самої обл.)
Холодівка
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
Холодіївка
(у 1956–1960 – село Верхньодніпров. р-ну Дніпропетр. обл.;
нині – село П’ятихат. р-ну тієї самої обл.)
Хоменки
(у 1956–1960 і нині – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.)
Хомутець
(у 1956–1960 і нині – село Миргород. р-ну Полтав. обл.)
Хоньківці
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)

141

1854
86, 3770, 3817, 4792,
4963
2025, 2170, 3501

2942
3934, 5696
1887

2768, 3591

1395

3901, 5255
6077
5930
1424
931
356
963

Хорішки
(у 1956–1960 і нині – село Козельщин. р-ну Полтав. обл.) 2936,
Хорол
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Полтав. обл.)
3887,
Хоростків
(у 1956–1960 і нині – село Гусятин. р-ну Терноп. обл.)
43
Хорохорин
(у 1956–1960 – село Торчин. р-ну Волин. обл.; нині – село
Луц. р-ну тієї самої обл.)
3030
Хорупань
(у 1956–1960 – село Млинів. р-ну Ровен. обл.; нині – село
того самого р-ну Рівнен. обл.)
1654
Хотин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернівец. обл.)
3814,
Хотів
(у 1956–1960 і нині – село Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) 1915
Хотінь
(у 1956–1960 – село, райцентр Сум. обл.; нині – смт
Сум. р-ну тієї самої обл.)
4872
Хоцьки
(у 1956–1960 і нині – село Переяслав-Хмельниц. р-ну
Київ. обл.)
1722
Христинівка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
3815,
Хрінівка
(у 1956–1960 – село Чернівец. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Іллінец. р-ну тієї самої обл.)
1728
Хрущов див. Світловодськ
Худоліївка
(у 1956–1960 – село Оболон. р-ну Полтав. обл., нині – село
Семенів. р-ну тієї самої обл.)
Худяки
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
Хуст
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Закарпат. обл.)
Хустянка
(у 1956–1960 – село Смілів. р-ну Сум. обл.; нині – село
Бурин. р-ну тієї самої обл.)

4692
4126, 5220

4961

4962

5864
4370
321, 2716, 2748, 2843,
3583, 5280
5994

Хутір Комаровецький див. Гайове
Хухра
(у 1956–1960 і нині – село Охтир. р-ну Сум. обл.)
2908
Царичанка
(у 1956 – 16 серп. 1957 – село, райцентр Дніпропетр. обл.;
16 серп. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 2797, 3720, 4625, 4627,
5015
964

Цвіклівці
(у 1956–1960 і нині – село Кам’янець-Поділ. р-ну Хмельниц. обл.) 1476
Цебрикове
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – смт Великомихайлів. р-ну тієї самої обл.)
3755, 4735
Цебрівка
(у 1956–1960 – село Забуз. р-ну Львів. обл.; нині – село
Сокал. р-ну тієї самої обл.)
1277
Цекинівка
(у 1956–1960 і нині – село Ямпіл. р-ну Вінниц. обл.)
2660
Цибулів
(у 1956–1960 – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.;
нині – смт того самого р-ну тієї самої обл.)
1821, 2699, 5080
Цумань
(у 1956–1960 – смт, райцентр Волин. обл.; нині – смт
Ківерців. р-ну тієї самої обл.)
1923, 3811, 4947
Цюрупинськ
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Херсон. обл.)
2328, 2763, 3787
Чабанівка
(у 1956 – 5 берез. 1958 – село Новоайдар. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 і нині – село
того самого р-ну Луган. обл.)
1940
Чагів
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
5957
Чагор
(у 1956–1960 – село
Чернівец. р-ну Чернівец. обл.;
нині – село Глибоц. р-ну тієї самої обл.)
4777
Чапаєвка
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
4766
Чапаєвка
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
1970
Чапаєвка
(у 1956–1960 – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Жмерин. р-ну тієї самої обл.)
2648
Чапаєве
(у 1956–1960 – село Кегичів. р-ну Харків. обл.; нині – смт
того самого р-ну тієї самої обл.)
6131
Чапаєво
(у 1956–1960 – село Сак. р-ну Крим. обл. УРСР;
нині – село Первомайс. р-ну АР Крим)
491
Чаплинка
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Херсон. обл.)
212, 1338, 3742, 4647,
4707
Чаплі
(у 1956–1960 і нині – село Старосамбір. р-ну Львів. обл.)
2111
Чапліївка
(у 1956–1960 і нині – село Шосткин. р-ну Сум. обл.)
4870
965

Часів Яр
(у 1956–1960 – місто, райцентр Сталін. обл.; нині – місто
район. підпорядкування Донец. обл.)
Часов Яр див. Часів Яр

962, 3112, 4353, 5377

Чемерівці
(у 1956 – 27 серп. 1959 – село, райцентр Хмельниц. обл.;
27 серп. 1959–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 2048, 3721, 4152, 4620,
4626
Червона Гребля
(у 1956–1960 і нині – село Чечельниц. р-ну Вінниц. обл.)
1676
Червона Кам’янка
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Кіровоград. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Олександрійс. р-ну
тієї самої обл.)
1997, 3494
Червона Слобода
(у 1956–1960 і нині – село Бурин. р-ну Сум. обл.)
2985
Червона Слобода
(у 1956–1960 і нині – село Черкас. р-ну Черкас. обл.)
2620, 5943
Червоне
(у 1956–1960 – село Бершад. р-ну Вінниц. обл., нині – село
Гайворон. р-ну Кіровоград. обл.)
4698
Червоне
(у 1956–1960 – село, райцентр Червон. р-ну Сум. обл.)
1150, 2240, 3948, 5762,
6086
Червоний Оскіл
(у 1956–1960 і нині – село Ізюм. р-ну Харків. обл.)
920
Червоний Ранок
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
4212
Червоний Чабан
(у 1956–1960 і нині – село Каланчац. р-ну Херсон. обл.)
6053
Червоноармейское див. Червоноармійське Одес. обл.
Червоноармійськ
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Житомир. обл.)
1585, 2314, 3464
Червоноармійськ Ровен. обл. див. Радивилів
Червоноармійське
(у 1956–1960 – село Баришів. р-ну Київ. обл.)
5703
Червоноармійське
(у 1956–1960 і нині – село Болград. р-ну Одес. обл.)
2250
Червоноармійське див. Вільнянськ
Червоноград
(у 1956–1960 і нині – місто обласного підпорядкування
Львів. обл.)
Червонозаводське
(у 1956–1960 – с. Сталінка Лохвиц. р-ну Полтав. обл.;
нині – м. Червонозаводське район. підпорядкування
того самого р-ну тієї самої обл.)
966

74, 3308

5714

Червонознам’янка
(у 1956–1960 – село Кременчуц. р-ну Полтав. обл.;
нині – село Карлів. р-ну тієї самої обл.)
Черевки
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.; нині – село
Згурів. р-ну тієї самої обл.)
Черемошне
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Черепашинці
(у 1956–1960 і нині – село Калинів. р-ну Вінниц. обл.)
Черкаси
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР; нині – місто,
обласний центр України)

Чернелиця
(у 1956 – 6 черв. 1957 – село, райцентр Станіслав. обл.;
черв. 1957–1960 – село Городенків. р-ну тієї самої обл.;
нині – село того самого р-ну Івано-Франків. обл.)
Чернелівка
(у 1956–1960 і нині – село Красилів. р-ну Хмельниц. обл.)
Чернещина
(у 1956–1960 і нині – село Зачепилів. р-ну Харків. обл.)
Чернин
(у 1956–1960 і нині – село Таращан. р-ну Київ. обл.)
Чернівці
(у 1956–1960 – село, райцентр Вінниц. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Чернівці
(у 1956–1960 – місто, обласний центрУРСР; нині – місто,
обласний центр України)

Чернігів
(у 1956–1960 – місто, обласний центр УРСР; нині – місто,
обласний центр України)

Чернігівка
(у 1956 – 20 верес. 1957 – село, райцентр Запоріз. обл.;
20 верес. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Черновиці
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.)

2921
1131
4668
1365

926, 2397, 3650, 3743,
3990, 4200, 4298, 4305,
4313, 4708, 5068, 5098,
5857, 5858, 5859, 5860

687
3038
2148
4682

1437, 1728, 3440
80, 2333, 2350, 2394,
3406, 3672, 3789, 3861,
4393, 4429, 4436, 4917,
5047, 5337, 5546, 5555,
5861
42, 535, 536, 537, 3356,
3775, 4240, 4278, 4806,
4807, 5338, 5340, 5556
1663, 2683, 2686, 2687,
2957, 3563
1733
967

Черноморское див. Чорноморське
Чернявка
(у 1956–1960 – село Плисків. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Оратів. р-ну тієї самої обл.)
Чернятин
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Чернятинці
(у 1956–1960 – село Уланів. р-ну Вінниц. обл.; нині – село
Хмільниц. р-ну тієї самої обл.)
Чернятка
(у 1956 – 10 верес. 1959 – село Джулин. р-ну Вінниц. обл.;
10 верес. 1959–1960 і нині – село Бершад. р-ну тієї самої обл.)
Черняхів
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
Черняхів
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Житомир. обл.)
Черняхівка
(у 1956–1960 і нині – село Яготин. р-ну Київ. обл.)
Черняхівка
(у 1956–1960 – село Кіровоград. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село підорядковане Соколів. сільраді
того самого р-ну тієї самої обл.)
Чесники
(у 1956–1960 – село Рогатин. р-ну Станіслав. обл.;
нині – село того самого р-ну Івано-Франків. обл.)
Четвертинівка
(у 1956–1960 і нині – село Тростянец. р-ну Вінниц. обл.)
Чечельник
(у 1956–1960 – село, райцентр Вінниц. обл.; нині – смт,
райцентр тієї самої обл.)
Чигирин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
Чинадійово
(у 1956 – 11 трав. 1959 – село Сваляв. р-ну Закарпат. обл.;
трав. 1959–1960 – смт того самого р-ну тієї самої обл.;
нині – смт Мукачів. р-ну тієї самої обл.)
Чистогалівка
(у 1956–1960 – село Чорнобил. р-ну Київ. обл.; нині – село
ліквідоване, населення переселене в с. Гавронщина
Макарів. р-ну тієї самої обл.)
Чистопіль
(у 1956–1960 і нині – село П’ятихат. р-ну Дніпропетр. обл.)
Чистякове див. Торез
Чистяково див. Торез
968

6023
1856

2055
6079
287,

1182

1683, 2143, 2144, 2319,
3510
369

288
1718
4841

1013, 1041, 2117, 2854,
3033, 3515
1438, 2382, 3404, 3441

5242

181
5102

Чкалове
(у 1956 – 4 черв. 1958 – село Калінін. р-ну Херсон. обл.;
4 черв. 1958–1960 і нині – село Великоолександрів. р-ну
тієї самої обл.)
Чкаловка
(у 1956–1960 і нині – село Криворіз. р-ну Дніпропетр. обл.)
Човно-Федорівка
(у 1956–1960 – село Опішнян. р-ну Полтав. обл.,
нині – село Зіньків. р-ну тієї самої обл.)
Чонгар
(у 1956–1960 і нині – село Генічес. р-ну Херсон. обл.)
Чоп
(у 1956–1960 – місто район. підпорядкування Ужгород. р-ну
Закарпат. обл.; нині – місто обласного підпорядкування
тієї самої обл.)
Чоповичі
(у 1956 – 28 листоп. 1957 – смт, райцентр Житомир. обл.;
28 листоп. 1957–1960 і нині – смт Малин. р-ну
тієї самої обл.)
Чорна
(у 1956 – черв. 1957 – село, райцентр Одес. обл.;
черв. 1957–1960 і нині – село Красноокнян. р-ну
тієї самої обл.)
Чорна Кам’янка
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – с. Кам’янка Буцьк. р-ну
Черкас. обл.; 12 листоп. 1959–1960 і нині – с. Чорна Кам’янка
Маньків. р-ну тієї самої обл.)
Чорний Острів
(у 1956– село, 1957–1960 – смт, райцентр Хмельниц. обл.,
нині – смт Хмельниц. р-ну тієї ж обл.)
Чорний Потік
(у 1956–1960 і нині – село Іршав. р-ну Закарпат. обл.)
Чорнобаївка
(у 1956–1960 – село Херсон. р-ну Херсон. обл.,
нині – село Білозер. р-ну тієї самої обл.)
Чорнобай
(у 1956–1960 – село, райцентр Черкас. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
Чорнобиль
(у 1956–1960 – місто, райцентр Київ. обл.;
нині – місто Іванків. р-ну тієї самої обл.
Відселене внаслідок аварії на ЧАЕС)
Чорногузи
(у 1956–1960 і нині – село Вижниц. р-ну Чернівец. обл.)
Чорноморка
(у 1956–1960 і нині – село Очаків. р-ну Миколаїв. обл.)

1335
5609

1172
1776

5865

1439

1986

785
2199, 3521, 4446
1978

1514
313, 478, 1422, 2193,
2705, 5101

3058, 3631
1261
1946
969

Чорноморське
(у 1956 – 25 трав. 1957 – село, райцентр Крим. обл. УРСР;
25 трав. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт, райцентр АР Крим)
Чорнухи
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Полтав. обл.)
Чортків
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
Чугуев див. Чугуїв
Чугуїв
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Харків. обл.)
Чуднів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Житомир. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
Чуків
(у 1956–1960 – село Брацлав. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
Чулаківка
(у 1956–1960 і нині – село Голопристан. р-ну Херсон. обл.)
Чутове
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – с. Чутово, райцентр Полтав. обл.;
13 квіт. 1957–1960 і нині – смт Чутове, райцентр тієї самої обл.)
Шабастівка
(у 1956–1960 і нині – село Монастирищен. р-ну Черкас. обл.)
Шабо
(у 1956–1960 і нині – село Білгород-Дністров. р-ну Одес. обл.)
Шаланки
(у 1956–1960 і нині – село Виноградів. р-ну Закарпат. обл.)
Шалигине
(у 1956 – 11 берез. 1959 – село, райцентр Сум. обл.;
11 берез. 1959–1960 і нині – смт Глухів. р-ну тієї самої обл.)
Шалыгино див. Шалигине
Шамраївка
(у 1956–1960 і нині – село Сквир. р-ну Київ. обл.)
Шандра
(у 1956–1960 – село Ржищів. р-ну Київ. обл., нині – село
Миронів. р-ну тієї самої обл.)
Шарівка
(у 1956–1960 – село Новопраз. р-ну Кіровоград. обл.;
нині – село Олександрів. р-ну тієї самої обл.)
Шарапанівка
(у 1956–1960 і нині – село Крижопіл. р-ну Вінниц. обл.)
Шаргород
(у 1956–1960 – смт, райцентр Вінниц. обл.; нині – місто,
райцентр тієї самої обл.)
970

2272, 3162
322, 1791,

3478

1841, 3669, 4362, 4389

1214, 2488, 3171, 4888
2345, 3744,

4709

768
2609
769,

1645, 3052

216
2530
6184

1208, 3134

510, 1991
759

145
1425

923, 3383

Шарки
(у 1956–1960 і нині – село Рокитнян. р-ну Київ. обл.)
Шахворостівка
(у 1956–1960 і нині – село Миргород. р-ну Полтав. обл.)
Шахтарськ
(у 1956–1960 –
місто районного підпорядкування,
райцентр Сталін. обл.; нині – м. Шахтарськ обласного
підпорядкування, райцентр Донец. обл.)

301
2876

523, 696, 941, 1108,
1217, 3101, 3109, 3121,
3138, 4015, 5386, 6024

Шахтарське
(у 1956–1960 – село Великоновосілків. р-ну Сталін. обл.,
нині – село того самого р-ну Донец. обл.)
1153
Шахтерск див. Шахтарськ
Шахтерское див. Шахтарське
Шацьк
(у 1956 – 13 квіт. 1957 – село, райцентр Волин. обл.;
13 квіт. 1957–1960 – смт, райцентр тієї самої обл.;
нині – смт, Любомл. р-ну тієї самої обл.)
681, 685, 1924, 3375
Шевченкове
(у 1956 – 1 лип. 1957 – село, райцентр Харків. обл.;
1 лип. 1957–1960 і нині – смт, райцентр Харків. обл.)
333, 374, 375, 1694
Шевченкове
(у 1956–1960 і нині – село Звенигород. р-ну Черкас. обл.) 5750
Шевченкове
(у 1956–1960 і нині – село Кілійс. р-ну Одес. обл.)
2234
Шевченково див. Шевченкове
Шелудьківка
(у 1956–1960 і нині – село Зміїв. р-ну Харків. обл.)
Шендерів
(у 1956–1960 – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.,
нині – село Тиврів. р-ну тієї самої обл.)
Шепетівка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Хмельниц. обл.)
Шепетовка див. Шепетівка
Шершні
(у 1956–1960 і нині – село Тиврів. р-ну Вінниц. обл.)
Ширмівка
(у 1956–1960 і нині – село Погребищен. р-ну Вінниц. обл.)
Широка Гребля
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Широка Гребля
(у 1956–1960 і нині – село Хмільниц. р-ну Вінниц. обл.)

4218
5599
188, 4008, 5902, 6013

1398, 4778
450
917
1928

971

Широке
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Дніпропетр. обл.)

939, 3751, 4548, 4729,
6103

Широке
(у 1956–1960 і нині – село Софіїв. р-ну Дніпропетр. обл.) 2134, 4216
Широке
(у 1956–1960 – хутір Широкий Веселів. р-ну Запоріз. обл.,
нині – с. Широке того самого р-ну тієї самої обл.)
239
Широкое див. Широке

Широколанівка
(у 1956 – черв. 1957 – село, райцентр Миколаїв. обл.;
черв. 1957–1960 і нині – село Веселинів. р-ну тієї самої обл.)442, 4491
Ширяєве
(у 1956–1960 – село, райцентр Одес. обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
1059, 1060, 1062, 1063,
1803, 6139
Шишаки
(у 1956–1960 – село, нині – смт, райцентр Полтав. обл.)
1329, 2807, 3615, 5209
Шишаки
(у 1956–1960 і нині – село Хорол. р-ну Полтав. обл.)
1939
Шишкине
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – село Витязів. р-ну Кіровоград. обл.;
листоп. 1959–1960 – село Бобринец. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Новоукраїн. р-ну тієї самої обл.)
1707
Шляхова
(у 1956–1959 – село Джулин. р-ну Віннниц. обл.,
1959–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
2992
Шолохове
(у 1956–1960 і нині – село Нікопол. р-ну Дніпропетр. обл.)
1586
Шом
(у 1956–1960 – с. Деренковець Берегів. р-ну Закарпат. обл.;
нині – c. Шом того самого р-ну тієї самої обл.)
6192, 6214
Шостаківка
(у 1956–1960 – село Шаргород. р-ну Вінниц. обл.,
нині – ввійшло у межі м. Шаргород)
1093
Шостка
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Сум. обл.)
1030, 1289, 1420, 3454,
4253
Шпендівка
(у 1956–1960 – село Узин. р-ну Київ. обл.;
нині – село Кагарлиц. р-ну тієї самої обл.)
303
Шпиків
(у 1956–1960 – село, райцентр Вінниц. обл.;
нині – смт Тульчин. р-ну тієї самої обл.)
786, 3717, 4616
Шпилі
(у 1956–1960 і нині – село Іванків. р-ну Київ. обл.)
4948
972

Шпитьки
(у 1956–1960 і нині – село Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) 96, 1184
Шпола
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Черкас. обл.)
184, 2471, 4019, 4183,
6042
Шрамківка
(у 1956 – 12 листоп. 1959 – смт, райцентр Черкас. обл.;
12 листоп. 1959–1960 і нині – смт Драбів. р-ну тієї самої обл.) 5715, 6003
Штепівка
(у 1956 – черв. 1957 – село, райцентр Сум. обл.;
черв. 1957–1960 і нині – село Лебедин. р-ну тієї самої обл.)
1543, 6162
Штомпелівка
(у 1956–1960 і нині – село Хорол. р-ну Полтав. обл.)
185
Шубівка
(у 1956–1960 і нині – село Кагарлиц. р-ну Київ. обл.)
2787
Шумськ
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Терноп. обл.)
1166, 2749, 2900, 3584
Шура Копіївська
(у 1956–1960 і нині – село Тульчин. р-ну Вінниц. обл.)
906
Щасливе
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
890
Щастя
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Верхньотеплів. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – смт
того самого р-ну Луган. обл.; нині – місто
того самого р-ну тієї самої обл.)
154, 3373
Щербані
(у 1956–1960 і нині – село Вознесен. р-ну Миколаїв. обл.) 2835
Щигліївка
(у 1956–1960 і нині – село Коростишів. р-ну Житомир. обл.) 1428
Щирець
(у 1956 – лют. 1959 – смт, райцентр Львів. обл.;
берез. 1959, 1960 і нині – смт Пустомитів. р-ну тієї самої обл.) 2772, 3011, 4530
Щорс
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Чернігів. обл.)
4034, 6169, 6170
Щорськ див. Божедарівка
Щучинці
(у 1956–1960 і нині – село Жмерин. р-ну Вінниц. обл.)
Эсхар див. Есхар
Юрівка
(у 1956–1960 – село Комсомол. р-ну Вінниц. обл.,
нині – село Козятин. р-ну тієї самої обл.)
Юрьевка див. Юр’ївка

803

4603

973

Юр’ївка
(у 1956 – 24 трав. 1957 – село, райцентр Дніпропетр. обл;
трав. 1957 – 21 січ. 1959 – смт, райцентр тієї самої обл.;
січ. 1959–1960 – смт Павлоград. р-ну тієї самої обл.;
нині – смт, райцентр тієї самої обл.)
764, 1133
Юр’ївка
(у 1956–1960 – село Бородин. р-ну Одес. обл.;
нині – село Тарутин. р-ну тієї самої обл.)
2243
Юр’ївське
(у 1956–1960 і нині – село Юр’їв. р-ну Дніпропетр. обл.)
5141
Юрківка
(у 1956–1960 і нині – село Звенигород. р-ну Черкас. обл.) 601, 1081
Юрківка
(у 1956–1960 і нині – село Ставищан. р-ну Київ. обл.)
6106
Юрківці
(у 1956 – січ. 1959 – село Ситковец. р-ну Вінниц. обл.;
січ. 1959–1960 – село Брацлав. р-ну тієї самої обл.;
нині – село Немирів. р-ну тієї самої обл.)
5984
Юрченкове
(у 1956–1960 і нині – село Печеніз. р-ну Харків. обл.)
248
Юшківці
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
4770
Яблунів
(у 1956–1960 – село Копичин. р-ну Терноп. обл.;
нині – село Гусятин. р-ну тієї самої обл.)
5241
Яблунів
(у 1956–1960 – смт, райцентр Станіслав. обл.;
нині – смт Косів. р-ну Івано-Франків. обл.)
3767, 4784
Яблунівка
(у 1956 – 21 січ. 1959 – село, райцентр Чернігів. обл.;
21 січ. 1959–1960 і нині – село Прилуц. р-ну тієї самої обл.) 1998,
3495
Яблунівка
(у 1956–1960 і нині – село Лисян. р-ну Черкас. обл.)
1333
Яблучне
(у 1956–1960 і нині – село Великописарів. р-ну Сум. обл.)
201
Яворів
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Львів. обл.)
129, 136, 3329, 4536
Яготин
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Київ. обл.)
671, 3838, 4372, 4999,
5699, 6094
Якимівка
(у 1956 – 21 жовт. 1957 – село, райцентр Запоріз. обл.;
21 жовт. 1957–1960 і нині – смт, райцентр тієї самої обл.) 2280, 2585, 3898, 4290,
5250, 5251
Якимівка
(у 1956–1960 і нині – село Оратів. р-ну Вінниц. обл.)
1571
974

Яковлівка
(у 1956–1960 і нині – село Лозів. р-ну Харків. обл.)
Якубівка
(у 1956–1960 і нині – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.)
Якушинці
(у 1956–1960 і нині – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.)
Яланець
(у 1956–1960 і нині – село Бершад. р-ну Вінниц. обл.)
Яланець
(у 1956–1960 і нині – село Томашпіл. р-ну Вінниц. обл.)
Ялосовецьке
(у 1956–1960 і нині – село Хорол. р-ну Полтав. обл.)
Ялта
(у 1956–1960 – місто обласного підпорядкування Крим. обл. УРСР;
нині – місто республік. підпорядкування АР Крим)
Яма див. Сіверськ
Ямпіль
(у 1956–1960 і нині – місто, райцентр Вінниц. обл.)
Ямпіль
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Сум. обл.)
Ямполь див. Ямпіль
Яноші
(у 1956–1960 – с. Іванівка Берегів. р-ну Закарпат. обл.;
нині – с. Яноші того самого р-ну тієї самої обл.)
Янушпіль
(у 1956 – 1 груд. 1957 – смт, райцентр Житомир обл.;
1 груд. 1957–1960 і нині – смт Чуднів. р-ну тієї самої обл.)
Яремча див. Яремче
Яремче
(у 1956–1960 – смт Яремча Станіслав. обл.; нині – місто
обласного підпорядкування Івано-Франків. обл.)
Ярешки
(у 1956–1960 – село Березан. р-ну Київ. обл.;
нині – село Баришів. р-ну тієї самої обл.)
Яри
(у 1956–1960 – село Немирів. р-ну Вінниц. обл.;
нині– с. Ковалівка того самого р-ну тієї самої обл.)
Яринівка
(у 1956–1960 – село Березнів. р-ну Ровен. обл.;
нині – село того самого р-ну Рівнен. обл.)
Яришів
(у 1956–1958 – райцентр Вінниц. обл., 1958–1960
і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)

2050
3031
4496
2079
4675
4596

509, 2293, 2521, 2522,
3182, 6182

3656, 4331, 4673
4022, 4300, 4886, 6059

6188

1134, 5252

3821, 4967
2074

2192
5938
5754,
1463, 3943, 975

Яришівка
(у 1956–1960 – село Вінниц. р-ну Вінниц. обл.;
нині – село Тиврів. р-ну тієї самої обл.)
Ярке поле
(у 1956–1960 – село Кіров. р-ну Крим. обл. УРСР;
нині – село того самого р-ну АР Крим)
Яркое поле див. Ярке Поле
Ярмолинці
(у 1956–1960 і нині – село Гайсин. р-ну Вінниц. обл.)
Ярмолинці
(у 1956–1960 і нині – смт, райцентр Хмельниц. обл.)
Ярове
(у 1956–1960 – с. Погребки Кролевец. р-ну Сум. обл.;
нині – с. Ярове того самого р-ну тієї самої обл.)
Яроповичі
(у 1956–1960 і нині – село Андрушів. р-ну Житомир. обл.)
Ярославець
(у 1956–1960 і нині – село Кролевец. р-ну Сум. обл.)
Яруга
(у 1956–1960 і нині – село Могилів-Поділ. р-ну Вінниц. обл.)
Ярунь
(у 1956 – трав. 1958 – село, райцентр Житомир. обл.;
трав. 1958–1960 і нині – село Новоград-Волин. р-ну
тієї самої обл.)
Ясенів
(у 1956–1960 і нині – село Бродів. р-ну Львів. обл.)
Ясеновка див. Ясинувата
Ясенівський
(у 1956 – 5 берез. 1958 – смт Ясенівка Ровеньків. р-ну
Ворошиловград. обл.; 5 берез. 1958–1960 – смт
того самого р-ну Луган. обл.; нині – смт Ясенівський,
підпорядковане Ровеньків. міськраді тієї самої обл.)
Ясенівці
(у 1956–1960 і нині – село Золочів. р-ну Львів. обл.)
Ясенки
(у 1956–1960 і нині – село Липовец. р-ну Вінниц. обл.)
Ясиноватая див. Ясинувата
Ясинувата
(у 1956–1960 – місто і залізнич. станція, підпорядковані
Сталін. міськраді Сталін. обл.; нині – місто
обласного підпорядкування, райцентр Донец. обл.)
Ясіня
(у 1956–1960 і нині – смт Рахів. р-ну Закарпат. обл.)
Ясногородка
(у 1956–1960 і нині – село Єланец. р-ну Миколаїв. обл.)
976

2652

2267

1366
4032, 6113, 6163
5771
1734
5973
2629

2750
511

4325, 4895
1579, 2604
4599

3291, 5469, 5582, 6183
5747
4853

Ясногородка
(у 1956–1960 і нині – село Макарів. р-ну Київ. обл.)
Яструбине
(у 1956–1960 – сел. Хотин. р-ну, нині – село
Сум. р-ну Сум. обл.)
Яструбинці
(у 1956–1960 і нині – село Іллінец. р-ну Вінниц. обл.)
Яськи
(у 1956–1960 і нині – село Біляїв. р-ну Одес. обл.)
Яськівці
(у 1956–1960 – село Ружичнян. р-ну Хмельниц. обл.;
нині – село Деражнян. р-ну тієї самої обл.)
Ятранівка
(у 1956–1960 і нині – село Уман. р-ну Черкас. обл.)
Яхники
(у 1956–1960 і нині – село Лохвиц. р-ну Полтав. обл.)
Яцьки
(у 1956–1960 і нині – село Васильків. р-ну Київ. обл.)

2982

1690
591
615
6155
722
58
577

ПОКАЖЧИК МОВ ВИДАННЯ

Українська

1–5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20, 23–35, 41– 79, 81 – 86, 91 –
96,
98 – 106, 108 –112, 117 – 151, 153, 154, 156, 158 – 160,
167 – 228, 240 – 324, 326 – 375, 385, 386, 389, 394 – 484,
493 – 498, 502 – 507, 510, 511, 514, 525, 526, 528 – 530,
532 – 538, 542 – 548, 552, 554, 560 – 605, 607, 609, 612 –
617, 619 – 621, 624, 627 – 643, 647 – 652, 665 – 694, 697
– 812, 824 – 829, 831 – 835, 844, 849, 851 – 853, 864, 866
– 940, 942, 950 – 954, 956 – 961, 963 – 966, 968 – 972, 974

– 980, 985 – 1016, 1020 – 1037, 1040, 1041, 1043 – 1046,
1050 – 1064, 1068 – 1076, 1082, 1083, 1093 – 1098, 1103,
1105 – 1107, 1112 – 1114, 1116, 1118 – 1123, 1125– 1140,
1160 – 1166, 1168 – 1190, 1237, 1240 – 1447, 1454 – 1466,

1470 – 1477, 1481 – 1491, 1505 – 1555, 1563 – 2223, 2285
– 2289, 2301 – 2466, 2469 – 2473, 2475 – 2478, 2483,
2504 – 2511, 2517 – 2519, 2523, 2524, 2590 – 3059, 3063,
3292 – 4037, 4045 – 4049, 4060 – 4065, 4067, 4069 –4088,
4093 – 4095, 4108 – 4196, 4199 – 4223, 4232 – 4300, 4302
– 4305, 4311 – 4315, 4321, 4327 – 4350, 4357– 4408, 4414,

Російська

4419 – 4422, 4425 – 4427, 4437 – 4449, 4451, 4452, 4455
– 4538, 4547 – 4551, 4554 – 4562, 4567 – 4569, 4573 –
4580, 4582 – 4785, 4787 – 4793, 4796 – 4807, 4810 –
4813, 4820 – 4825, 4828 – 4837, 4840 – 4872, 4874, 4901
– 5080, 5082 – 5084, 5089 – 5091, 5095 – 5102, 5104 –
5106, 5108 – 5113, 5115 , 5116, 5130, 5132 – 5151, 5177,
5178, 5180, 5195 – 5266, 5270 – 5287, 5291 – 5307, 5309,
5327, 5330, 5333, 5334, 5336 – 5338, 5340 – 5342, 5344,
5471 – 5580, 5584, 5588 – 5605, 5608 – 5612, 5614, 5619
– 5621, 5624, 5625, 5635 – 5637, 5643, 5651, 5652, 5654
– 5658, 5660 – 5667, 5670 – 5680, 5683 – 5696, 5698 –
5861, 5863 – 5865, 5867, 5868, 5870 – 5877, 5895 – 5897,
5901, 5903 – 6170, 6180
6, 12–15, 18, 19, 21, 22, 36–40, 87–90, 97, 107, 113 – 116,
152, 155, 157, 161 – 166, 229 – 239, 325, 376 – 384, 387,
388, 485 – 492, 499 – 501, 508, 509, 512, 513, 515 – 524,
527, 531, 539 – 541, 549 – 551, 555 – 559, 606, 608, 610,
611, 618, 622, 623, 625, 626, 644 – 646, 653 – 664, 695,
696, 813 – 823, 830, 836 – 843, 845 – 848, 850, 854 – 863,
865, 941, 943 – 949, 955, 962, 967, 973, 981 – 984, 1017 –
1081, 1084 – 1092, 1099 – 1102, 1104, 1108 – 1111, 1115,

Болгарська
Молдавська
Румунська
Угорська

1117, 1124, 1141 – 1159, 1167, 1191 – 1236, 1238, 1448
– 1453, 1467 – 1469, 1492 – 1504, 1556 – 1562, 2225 –
2255, 2257 – 2284, 2290 – 2300, 2467, 2468, 2474, 2479 –
2482, 2484 – 2503, 2512 – 2515, 2520 – 2522, 2525 –
2551, 2553 – 2589, 3060 – 3062, 3064 – 3291, 4038 –
4044, 4050 – 4059, 4066, 4068, 4089 – 4092, 4096 – 4107,
4197, 4198, 4224 – 4231, 4301, 4306 – 4310, 4316 – 4320,
4322 – 4326, 4351 – 4356, 4409 – 4413, 4415 – 4418,
4423, 4424, 4450, 4453, 4454, 4539 – 4546, 4552, 4553,
4563 – 4566, 4570 – 4572, 4581, 4786, 4794, 4795, 4808,
4809, 4814, 4815, 4817 – 4819, 4826, 4827, 4838, 4839,
4873, 4875 – 4900, 5081, 5085, 5086, 5092 – 5094, 5103,
5107, 5114, 5117 – 5129, 5131, 5152 – 5176, 5179, 5181 –
5186, 5189 – 5194, 5267 – 5269, 5288 – 5290, 5308, 5310
– 5326, 5331, 5332, 5335, 5339, 5343, 5345 – 5470, 5581 –
5583, 5585 – 5587, 5606, 5607, 5613, 5615 – 5618, 5622,
5623, 5626 – 5634, 5638 – 5642, 5644 – 5650, 5653, 5659,
5668, 5669, 5681, 5682, 5697, 5862, 5866, 5869, 5878 –
5894, 5898 – 5900, 5902, 6171 – 6179, 6181 – 6183
553, 2224, 2552, 5187, 5188
9, 80, 390, 391, 392, 393, 1239, 1478, 1480, 1503,
2256, 2516, 4816, 5328, 5329
5087, 5088
6184–6216
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Будівком
БМУ
ВКП(б)

–
–
–

ВЛКСМ

–

ВНО
ВР
ВРЗ
ГВФ
ГРЭС
ГЭС
Дзержинскстрой

–
–
–
–
–
–
–

ДЗМО

–

Днепроспецсталь

–

Днепрострой

–

Дніпробуд

–

ДОК

–

Дорпрофсож

–

Дорпрофспілка
ДРЕС
ДТСААФ УРСР

–
–
–

Запорожалюминстрой

–

Запорожсталь
зк
зпк

–
–
–
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будівельний комітет
будівельно-монтажне управління
Всероссийская Коммунистическая партия
(большевиков); Всеросійська Комуністична
партія (більшовиків)
Всесоюзный Ленинский Коммунистический
Союз Молодежи
Відділ народної освіти
Верховна Рада
вагоноремонтный завод
гражданский воздушный флот
государственная районная электростанция
гидроэлектростанция
Дзержинский государственный
строительный трест
Днепропетровский завод металлургического
оборудования
Днепропетровский сталеплавильный завод
высококачественных и специальных сталей
Государственное строительное управление
Днепровской гидроэлектростанции
Державне будівельне управління
Дніпровської гідроелектростанції
деревообрабатывающий
комбінат;
деревообробний комбінат
Дорожный комитет профсоюза рабочих
железнодорожного транспорта
Дорожна профспілка
державна районна електростанція
Всесоюзне ордена Червоного Прапора
Добровільне товариство сприяння армії,
авіації та флоту Української Радянської
Соціалістичної Республіки
Запорожский алюминиево-строительный
трест
Запорожский металлургический комбинат
заводской комитет; заводський комітет
заводской партийный комитет; заводський
партійний комітет

КП

–

КПРС
КПУ

–
–

ЛКСМ

–

ЛКСМУ

–

ЛТТУ

–

МВС
МК
МТС

–
–
–

НТО
НТТ
ПРЗ
Профинтерн
Профінтерн
РАДНАРГОСП
Райпрофсож
РК, райком
РК КП України

–
–
–
–
–
–
–
–
–

РСЧА
РТС
СРСР
СССР

–
–
–
–

CУ
Укоопспілка

–
–

УРРПС

–

УРСР

–

УССР

–

ХТГЗ

–

ХТТУ

–

Коммунистическая партия; Комуністична
партія
Комуністична партія Радянського Союзу
Коммунистическая партия Украины;
Комуністична партія України
Ленинский коммунистический союз
молодежи; Ленінська комуністична спілка
молоді
Ленінська комуністична спілка молоді
України
Львівське трамвайно-тролейбусне
управління
Міністерство внутрішніх справ
міський комітет
машинно-тракторная станция;
машино-тракторна станція
научно-техническое объединение
науково-технічне товариство
паровозоремонтный завод
Красный интернационал профсоюзов
Червоний інтернаціонал профспілок
Рада народного господарства
районный профсоюз железнодорожников
районный комитет; районний комітет
районний комітет Комуністичної партії
України
робітничо-селянська Червона армія
ремонтно-тракторна станція
Союз Радянських Соціалістичних Республік
Союз Советских Социалистических
Республик
строительное управление
Центральна спілка споживчих товариств
УРСР
Українська республіканська рада
профспілок
Українська Радянська Соціалістична
Республіка
Украинская Советская Социалистическая
Республика
Харьковский тракторный
государственный завод
Харьковское трамвайно-троллейбусное
управление
981

Цветмет

–

ЦК

–

ШСУ
Юж. Ж. д.

–
–

Артемовский завод по обработке цветных
металлов
Центральный Комитет; Центральний
Комітет
шахтно-строительное управление
Южная железная дорога
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3
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6
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791
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978
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