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Перелік газет для формування електронних баз даних
"Літопис газетних статей"
Буковинське віче : громадсько-політичний часопис / Чернівецька обласна рада, трудовий
колектив редакції. — Чернівці.
Високий Замок : щоденна газета / приватне акціонерне товариство "Видавничий дім
"Високий Замок". — Львів.
Вільне слово : громадсько-політична газета Рівненської області / товариство з обмеженою
відповідальністю "Редакція громадсько-політичної газети Рівненської області "Вільне слово"
— Рівне.
Вінниччина : газета обласної ради / Вінницька обласна рада. — Вінниця.
Вісті Придніпров'я : обласна суспільно-політична газета / Дніпропетровська обласна
державна адміністрація. — Дніпропетровськ.
Вісті Прикарпаття : інформаційно-аналітичний та культурно-просвітницький часопис /
товариство з обмеженою відповідальністю "Політорг-ІВ". — Івано-Франківськ.
Волинь-нова : незалежна громадсько-політична газета / обласна рада, трудовий колектив
редакції. — Луцьк.
Галичина : громадсько-політична газета Івано-Франківської області / Івано-Франківська
обласна рада, трудовий колектив редакції газети "Галичина". — Івано-Франківськ.
Голос України : газета Верховної Ради України / Верховна Рада України. — Київ.
Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик / редакція газети
"Демократична Україна", товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційноконсультаційна фірма "Праця". — Київ.
День : щоденна всеукраїнська газета / приватне акціонерне товариство "Українська Пресгрупа". — Київ.
Деснянська правда : Чернігівська обласна газета / Чернігівська обласна рада, обласна
державна адміністрація, первинна організація журналістів редакції. — Чернігів.
Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик / товариство з обмеженою
відповідальністю "ЗН УА". — Київ.
Житомирщина : обласна офіційна громадсько-політична газета / Житомирська обласна
державна адміністрація, обласна рада, трудовий колектив редакції газети "Житомирщина".
— Житомир.
Запорізька правда : газета обласної ради та обласної державної адміністрації / Запорізька
обласна рада, Запорізька обласна державна адміністрація. — Запоріжжя.
Зоря : обласний суспільно-політичний щотижневик / Дніпропетровська обласна рада. —
Дніпропетровськ.
Зоря Полтавщини : всеукраїнська громадсько-політична газета / обласна рада, обласна
державна адміністрація, трудовий колектив редакції. — Полтава.
Кіровоградська правда : обласна громадсько-політична газета / товариство з обмеженою
відповідальністю "Кіровоградпресгрупа". — Кіровоград.
Культура і життя : загальнодержавна українська газета / Міністерство культури України,
Український комітет профспілки працівників культури, редакція газети "Культура і життя".
— Київ.
Літературна Україна : газета письменників України / Національна спілка письменників
України, трудовий колектив редакції. — Київ.
Луцький замок : газета нашого міста / Луцька міська рада — Луцьк.
Нова доба : Черкаська обласна газета / приватне підприємство "КРОПС". — Черкаси.
Новини Закарпаття : газета обласної ради і обласної державної адміністрації / Закарпатська
обласна рада, обласна державна адміністрація. — Ужгород.
Одеські вісті : газета Одеської обласної ради / Одеська обласна рада. — Одеса.
Подільські вісті : газета Хмельницької обласної ради та обласної державної адміністрації /
Хмельницька обласна рада, обласна державна адміністрація, трудовий колектив редакції. —
Хмельницький.
Проскурів : газета Хмельницької міської ради / Хмельницька міська рада. — Хмельницький.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Рідне Прибужжя : газета Миколаївської обласної ради / Миколаївська обласна рада. —
Миколаїв.
Село полтавське : обласна газета / обласна державна адміністрація, обласна рада, Головне
управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Рада
сільгосптоваровиробників області, Селянська спілка області, обласний комітет профспілки
працівників АПК, колектив редакції. — Полтава.
Сім днів : рівненський тижневик / Рівненська міська рада. — Рівне.
Слобідський край : офіційне видання Харківської обласної ради та Харківської обласної
державної адміністації / Харківська обласна рада, Харківська обласна державна
адміністрація, трудовий колектив редакції. — Харків.
Слово Просвіти : всеукраїнський культорологічний тижневик / Всеукраїнське товариство
"Просвіта" ім. Тараса Шевченка. — Київ.
Сумщина : обласна громадсько-політична газета / Сумська обласна рада, обласна державна
адміністрація, трудовий колектив редакції. — Суми.
Тернопіль вечірній : газета Тернопільської міської ради / Тернопільська міська рада. —
Тернопіль.
Ужгород : газета міської ради та міського виконавчого комітету / Ужгородська міська рада,
міський виконавчий комітет. — Ужгород.
Українська літературна газета / товариство з обмеженою відповідальністю "Українська
літературна газета". — Київ.
Урядовий кур'єр : газета центральних органів виконавчої влади України / Кабінет Міністрів
України. — Київ.
Херсонський вісник : газета міської ради / Херсонська міська рада депутатів. — Херсон.
Час Київщини : суспільно-політичне видання / Київська обласна державна адміністрація,
Київська обласна рада. — Київ.
Черкаський край : перша обласна громадсько-політична газета / Черкаська обласна рада,
трудовий колектив редакції газети "Черкаський край". — Черкаси.
Чернівці : газета Чернівецької міської ради / Чернівецька міська рада. — Чернівці.
Чернігівські відомості : газета Чернігівської міської громади / Чернігівська міська рада. —
Чернігів.
Чорноморські новини : громадсько-політична газета / трудовий колектив редакції, Одеська
обласна державна адміністрація. — Одеса.
Южная правда : суспільно-политична газета Миколаївської області / колективне
підприємство "Незалежна суспільно-політична газети Миколаївської області "Южная
правда". — Миколаїв.

