
1922 

 

1. Красный кожевенник [Текст] : ежемесячный орган комячейки и 

завкома Государственного кожевенного завода им. т. Ленина. – Одесса, 

1922.  

2. Октябрь [Текст] : орган комячейки и завкома 1-й гособувной фабрики. 

– Одесса, 1922.  

3. Рассвет [Текст] : газета рабочих 1-й гостабакфабрики имени т. 

Петровского. – Одесса, 1922.  

 

1923 

 

1. Голос комсомольца [Текст] : орган ячейки КСМУ завода ВЭК. – 

Харьков, 1923.  

2. Голос комсомольца [Текст] : орган ячейки КСМУ при типографии 

«Коммунист». – Харьков, 1923.  

3. Голос печатника [Текст] : орган Губотдела ВСРПС, ФЗК тип. Кн. Изд-

ва «Донбасс»  и ячейки КСМ при школе печатного дела. – Бахмут, 

1923.  

4. Голос 6-й типографии [Текст] : стенная газета. – Киев, 1923.  

5. Красный печатник [Текст] : стенная газета робочих типо-литогр. имени 

Ленина. – Киев, 1923–1924.  

6. Толкач [Текст] : стенная газета робочих I государственной типографии 

им. тов. Петровского Г.И. – Харьков, 1923.  

 

1924 

 

1. Голос петровца [Текст] : стен. газ. Петров. Гос. з-да. - Енакиево, 1924.  

2. Голос свинца [Текст] : стенная газета фабзавкома, ячейки ЛКСМУ 4-й 

тип. «Транспечать». – Херсон, 1924.  

3. Красная колотушка [Текст] : стенная газета. Орган комячейки и 

завкома 8-й гостипографии. – Киев, 1924.  

4. Ленинский комсомолець [Текст] : стенная газета ячейки КСМУ типогр. 

Юза имени Ленина. – Киев, 1924.  

5. Молодой печатник [Текст] : орган ячейки КСМ 3-й гостиполитографии. 

– Одесса, 1924.  

6. Производственник [Текст] : стенная газета. Двухнедельний орган 

ячейки КП (б)У комбината. – Мариуполь, 1924–1925.  

7. Шпация [Текст] : стенная газета, издаваемая робочими Золотоношской 

гостипографии. – Золотоноша, 1924–1925.  

 

1925 

 

1. Металлист [Текст] : однодневная газета. Орган партколлектива и 

завкома ВСРМ при ПГЗ. – Енакиево, 1925.  



2. Толкач [Текст] : стенная газета. Двухнедельний орган завкома 

Петровского свеклосахарного завода Белоколодезского  райисполкома, 

райкомячейки и ячейки ЛКСМУ. – Волчанск, 1925.  

 

1926 

 

1. Джутівка [Текст] : газ. робітників та службовців джутової фабрики. – 

Одеса, 1926–1929.  

2. Домна [Текст] : робітнича газ. Макіїв. Заводів «Південсталь». – 

Дмитріївське, 1926–1929.  

3. Канатка [Текст] : щотиж. Газ. робітників та службовців канатного 

заводу ім. Г.І. Петровського. – Нова Баварія, 1926–1929.  

4. Комунар [Текст] : щотиж. Газ. робітників і службовців заводу 

«Комунар». – Запоріжжя, 1926–1929.  

5. Коммунар [Текст] : двухнед. завод. газ. рабочих и служащих з-да 

"Коммунар". – Запорожье, 1926-1929.  

6. Сівалка [Текст] : орган робітників та службовців заводу «Червона 

зоря». – Кіровогорад, 1926–1929.  

7. Шлях робітника [Текст] : орган Бюро партколективу та завкому 

Шістенського заводу № 9. – Шістка, Глухів. Округа, 1926–1929.  

 

1927 

 

1. Вал [Текст] : орган партколективу й завкому Державного заводу 

«Інтернаціонал». – Запоріжжя, 1927–1929.  

2. Ворошиловец [Текст] : двухнед. общезавод. газ. рабочих и служащих 

завода им. т. Ворошилова в Дружковке. – Дружковка, 1927, 1929. 

3. Генератор [Текст] : щоден. газ. Харків. електромех. з-ду ХЕМЗ ім. тов. 

Сталіна Й. В. – Харків, 1927–1937.  

4. Заварка [Текст] : газ. рабочих и служащих Харьков. Госкондфабрики 

«Красный Октябрь». – Харьков, 1927–1929.  

5. Красний кабельщик [Текст] : газ. робітників та службовців Кабельного 

заводу. – Київ, 1927–1929.  

6. Кутузівка [Текст] : 2-тиж. Газ. робітників  та службовців ф-ки ім. 

Кутузова.  – Харків, 1927–1929.  

7. Плуг Жовтня [Текст] : орган робітників та службовців заводу ім. 

Жовтневої Революції в Одесі. – Одеса, 1927–1929.  

8. Стальная игла [Текст] : орган рабочих и служащих швейной фабрики 

им. Тинякова. – Харьков, 1927–1929.  

 

1928 

 

1. Голос содовца [Текст] : еженед. общезавод. газ. Робочих и служащих 

Гос. Донец. Содового завода им. В.И. Ленина при ст. Переездная 

Донец. ж. д. – Переездная, 1928, 1929.  



2. Гудок Марти [Текст] : еженед. Газ. Рабочих и служащих заводов 

«Андре Марти» и «Руссуд». – Николаев, 1928, 1929.  

3. Дзержинець [Текст] : щотиж. Робітнича газ. заводів ім. Дзержинського 

та газ. «Правда». – Кам’янське, 1928, 1929.  

4. Домна [Текст] : газ. колективу службовців «Південсталі». – Харків, 

1928, 1929.  

5. Жовтень [Текст] : орган робітників та службовців 2-ї Держвзуттярні. – 

Одеса, 1928, 1929.  

6. Жовтневий гудок [Текст] : газ. робітників та службовців заводу. – 

Луганське, 1928, 1929.  

7. Заводська правда [Текст] : орган робітників та службовців 

Держкоркарні «Більшовик». – Одеса, 1928–1929.  

8. Комінтерновець [Текст] : двотиж. газ. робітників та службовців заводу 

ім. Комінтерну в Амур-Нижньодніпровську. – Амур-

Нижньодніпровське, 1928–1929.  

9.  Красный весовщик [Текст] : орган рабочих и служащих 1 Госвесового 

(основного) завода им. тов. П. Старостина. – Одесса, 1928.  

10.  Красный керамик [Текст]: газ. рабочих и служащих Керамикового 

завода. – Харьков, 1928, 1929.  

11.  Красный рубежанец [Текст] : газета кружка рабкоров заводов 

«Красное знамя». – Рубежное, 1928.  

12.  Лобогрійка [Текст] : двотиж. газ. робітників та службовців з-ду ім.. 

Петровського. – Херсон, 1928, 1929.  

13.  Металіст [Текст] : п’ятиден. Газ. робітників та службовців Сталін. 

Металозаводу. – Сталіно, 1928, 1929.  

14.  Октябрьский гудок [Текст] : орган ЗПК, завкома профсоюза и 

дирекции Ворошиловград. ордена Ленина паравозостроит. з-да им. 

Октябрьской революции. – Ворошиловград, 1928, 1929, 1933–1939.  

15.  Погонялка [Текст] : десятиднев. Газ. рабочих и служащих фабрики 

«Красная нить». – Харьков, 1928, 1929.  

16.  Поліграфіст [Текст] : газ. робітників та службовців 1-ї Держдрукарні. – 

Київ, 1928.  

17.  Строчка [Текст] : орган рабочих и служащих 2-й швейной фабрики. – 

Харьков, 1928, 1929.  

18.  Ударник [Текст] : щотиж. Газ. робітників та службовців металург. 

Заводів ім. тов. Петровського та Леніна. – Дніпропетровське, 1928, 

1929.  

19.  Харківський паровозник [Текст] : газ. робітників та службовців Харків. 

Паровозобудівельного заводу ім. Комінтерну. – Харків, 1928, 1929. 

20.  Червоний суднобудівник [Текст]: орган робітників та службовців 

заводу ім. А. Марті в Одесі. – Одеса, 1928, 1929.  

 

 

1929 

 



1. Бюллетень робочих и служащих ф-ки «Красная нить» [Текст] . – 

Харьков, 1929.  

2. Вагонник [Текст]: двотиж. газ. робітників та службовців Харків. 

паровозо-ремонтного заводу НКО. – Харків, 1929.  

3. Голос заготовщика [Текст] : орган робочих и служащих 3-й 

заготовочной фабрики. – Харьков, 1929.  

4. Дробилка [Текст] : двухнед. газ. рабочих и служащих машиностроит. 

завода «Красный Октябрь». – Харьков, 1929.  

5. Зачистка [Текст] : газета рабочих и служащих Раскроечно-посадочной 

фабрики им. X летия Октября. – Киев, 1929.  

6. Зубчатка [Текст] : газета робітників і службовців Держвелозаводу ім. т. 

Петровського. – Харків, 1929.  

7. Ильичевец [Текст] : орган райкома КП (б) У, райгорсовета и 

профорганизаций заводов им. Ильича. – Мариуполь, 1929.  

8. Індустріальний взуттьовик [Текст] : десятиден. газ. робітників та 

службовців 4 держфабрики взуття УШТ ім. 10-річчя КСМ. – Київ, 

1929.  

9. Калений утюг [Текст] : газ. робітників та службовців кравецької ф-ки 

«Київодяг». – Київ, 1929.  

10.  Кліщі [Текст] : орган робітників і службовців 6 Держшкірзаводу ім. 

Фрунзе. – Київ, 1929.  

11.  Коксостроевец [Текст] : двухнед. газ. сотрудников «Коксостроя». – 

Харьков, 1929.  

12.  Красный стеклодув [Текст] : газета рабочих и служащих 

Мерефянского госстеклозавода им. Г.И. Петровского. – Мерефа, 1929.  

13.  Молот [Текст] : орган робітників та службовців заводу ім. Артема. – 

Київ, 1929.  

14.  Паровоз [Текст] : газ. робітників та службовців Харків. 

Паровозоремонтного заводу. – Харків, 1929.  

15.  Паровозник [Текст] : двотиж. газ.робіників та службовців 

паротягоремонтного заводу. – Дніпропетровське, 1929.  

16.  Паротяжник [Текст] : двотиж. газ. робітників і службовців 

Олександрів. паротягово-ремонтного заводу. – Запоріжжя, 1929.  

17.  Під прес [Текст] : орган робітниць, робітників та службовців Держ. 

Цукеркової фабрики ім. К. Маркса. – Київ, 1929.  

18.  Радянський водомір [Текст] : двотиж. газ. робітників та службовців 

Київ. Держ. Заводу «Фізико-Хімік» ім. Г.І.Петровського. – Харків, 

1929.  

19.  Рубанок [Текст] : газ. робітників та службовців Деревообробної 

фабрики ім. Боженка. – Київ, 1929.  

20.  Трибуна обувщика [Текст] : орган рабочих и служащих 5-ой 

гособувной фабрики. – Харьков, 1929.  

21. Трикотажка [Текст] : орган робітників та службовців 1 Київ. Держ. 

Трикотажної фабрики ім. Р. Люксембург. – Київ, 1929.  



22.  Цвях [Текст] : щоміс. Газ. робітників та службовців цвяхового з-д ім. 

Письменного. – Київ, 1929.  

23. Чаеразвесчик [Текст] : орган рабочих и служащих Одес. 

Чаеразвесочной фабрики. – Одесса, 1929.  

24.  Червоний вагонець [Текст] : двотижн. газ. Орган робітників та 

службовців вагоноремонтного заводу. – Амур-Нижньодніпровський, 

1929.  

25.  Червонопрапорник [Текст] : п’ятиден. Газ. робітників та службовців 

Червонопрапорного заводу. – Київ, 1929.   

 

1930 

 

1. Аго-прес [Текст] :  орган парткому та фабкому 8 взуттярнi. – Київ, 1930 

– 1934. 

2. Антинiкотин [Текст] :  орган  парт. та  профкому 3-ї  Держтютюнової 

ф-ки.  –  Київ, 1930 — 1934. 

3. Б'ємо  на  сполох! [Текст] :  щоден. бюл. двотижневика штурму  проти  

прогулiв та браку : Вид.  ЗПК  та завком. – Миколаїв , 1930. 

4. Бiльшовик [Текст] : орган ЗПК та  ЗК ВСРМП з-ду iм. К. Лiбкнехта. – 

А.-Н.-Днiпровське, 1930 – 1934. 

5. Бойова тривога [Текст] :  орган  парт. к-ву та  завкому з-ду "Укрфiльм". 

– Одеса, 1930. 

6. Будянка [Текст] :  триден. газ. Орган ЗПК , завкому та  ЗК  ЛКСМУ  1  

Держфаянсового з-ду "Серп i молот"  в  Будах. – [ Буди ] ,  1929 – 1939.  

7. Бюлетень "Правдиста" [Текст] : Орган ЗПК та ЗК з-ду iм. Артема. – 

Луганське, 1930, 1932.  

8. В атаку на прорив [Текст] :  щоден. робітн. газ. зав. с/г  

машинобудiвництва iм. Петровского в м. Херсонi. – Херсон , 1930. 

9. В атаку на прорив! [Текст] :  щоден. штурм. бюл. ЗПК , завкому та ЗК 

ЛКСМУ з-ду "Червона зоря". – Зiнов’ївське , 1930. 

10.  Велоударник [Текст] :  дводен. газ. Орган  парт., проф. та  ЛКСМ  к-вiв  

ХВЗ. – Харків, 1930 – 1934. 

11.  Верстатка  "Чорноморської комуни" [Текст] :  Орган  парт. к-ву та 

завкому  "Чорномор.  комуна". – Одеса , 1930 – 1932.  

12.  Голос друкаря [Текст] :  орган парткому, завкому та заводоуправи 

друк. ім. В. І. Леніна. – Херсон , 1930 – 1931 , 1933 – 1934.  

13.  Голос хіміка [Текст] :  робітн. газ. Орган ЗПК та ЗК  хіміків :  з-д 

"Червон. хімік". – Слов'янське , Донбас, 1930 – 1934.  

14.  Дарницький харчовик [Текст] : щодекад. газ. ЗПК та завкому Дарниц. 

м'ясокомбінату. – Київ , 1930 – 1934.  

15.  Джутарка [Текст] :  орган парткому, фабкому та КСМ  Джутової ф-ки  

в  Одесі. — Одеса, 1930 – 1934.  

16.  Дзержинець [Текст] :  десятиден.  газ.  парт. к-ву ,  к-ву КСМ ,  завкому 

та  заводоуправи з-ду ім. Дзержинського. – Запоріжжя , 1930 – 1932.  



17.  Дзержинець : орган к-ту КП(б)У , завкому та к-ту  ЛКСМУ мех. з-ду 

"Кіномеханпром"  ім.  Дзержинського. –  Одеса ,  1930 – 1934.  

18.  Домна [Текст] :  ежедн. рабоч. газ. Орган  парткома , завкома ВСРМП 

и заводоуправл. Мак. металлург. з-да ( Донбасс ). – Макеевка , 1930 – 

1934.  

19.  Дробілка [Текст] :  орган ЗПК , завкому та ЗК ЛКСМУ з-ду "Червон. 

Жовтень". – Харків, 1930 – 1934.  

20.  Дротяр [Текст] : Шестиден. газ. Орган парткому , ЗК ЛКСМУ, завкому 

та заводоуправи з-ду "Інтернаціонал". –  Запоріжжя , 1930 – 1934.  

21.  Думка заводу [Текст] :  двотиж. газ.  робітників та  службовців  з-ду  

ім. К.  Маркса :  Вид. завком. – А.-Н.-Дніпровське, 1930.  

22.  Енергія [Текст] :  орган  ЗПК , ФЗК та  заводоуправи МЕС  №1.  —  

Харків ,  1930 – 1931, 1933 – 1934.  

23.  Жовтень [Текст] :  орган  парткому , фабкому та КСМ к-ту 2-ї  

Держвзуттєвої ф-ки м. Одеси. –  Одеса ,  1930 – 1934. 

24.  За більшовицький фільм [Текст] :  Газ.  парт. к-ву та фабкому  Київ.  

кінофабрики. – Київ, 1930 – 1934. 

25.  За металл [Текст] :  ежедн. газ.  завкомов КП(б)У ,  ВСРМП  з-да  им. 

тов. Рыкова. — Рыково , 1930 – 1933.  

26.  За металл и машины [Текст] : ежедн. рабоч. газ. Орган ЗПК и завкомов 

Крам. машиностроит. и металлург. з-дов. –  Краматорск ,  1930 – 1932.  

27.  За оборону [Текст] :  щоден. газ. Орган ЗК КП(б)У , завкому , ЗК 

ЛКСМУ , заводоуправи з-ду 29. – Запоріжжя , 1930 – 1932.  

28.  За  п'ятирічку за 4-ри роки [Текст] :  орган Бюро парт. к-ву та завкому 

зав. "Прогрес". — Бердичів , 1930 – 1931.  

29.  За радянський верстат [Текст] :  орган партколект., завкому та  колект. 

ЛКСМ верстатобудівні ім. Леніна. – Одеса , 1930 – 1934.  

30.  За радянський трактор [Текст] :  Газ. к-ву КП(б)У та завкому з-ду ім. 

Лепсе. – Київ , 1930 — 1934. 

31.  За ударні темпи [Текст] :  орган  парт. к-ву  та ЗК трам. з-ду ім. 

Домбаля. – Київ , 1930 – 1934.  

32.  За якість і  темпи [Текст] :  орган  ЗПК  і  завкому ВСРТМ  Миколаїв. 

держ. з-ду ім. Андре Марті. – Миколаїв , 1930 – 1934. 

33.  Калѐный  утюг [Текст] :  Триден.  газ.  парткому  та  фабкому  ф-ки  ім.  

М. Горького. – Київ, 1930 – 1934.   

34.  Мартен [Текст] :  Щоден. газ.:  Орган ЗПК и ЗКМ зав. "Більшовик". – 

Київ , 1930 – 1934.  

35.  Паровізник [Текст] :  орган ЗПК КП(б)У , ЗК та  ЗУ ДПРЗ. – 

Дніпропетровське, 1930 – 1934.  

36.  Стружка [Текст] : орган колективів КП(б)У, ЛКСМУ і завкому 

Хардерждерзаводу ім. Ейдемана. –  Харків, 1930–1933.  

37.  Харківський паровозник [Текст] :  щоден. газ. Орган ЗПК ,  

заводоуправи , ЗК  ВСРТМ та ЗК ЛКСМУ  ХПЗ  ім. Комінтерну. – 

Харків , 1930 – 1934.  



38.  Шлях Жовтня [Текст] : орган парткомітету , завкому , к-ту ЛКСМ  

Конд. ф-ки ім. Р. Люксембург. – Одеса , 1930 – 1934.  

39.  Човник [Текст] :  орган  фабпарткому , фабкому та  фабкому ЛКСМУ  

Сукняної ф-ки ім. тов. Чубаря. – Кременчук , 1930 , 1933 – 1934. 

 

1931 

 

1. Артемовець [Текст] :  орган ЗПК  та  завкому  з-ду  iм.  Артема. – А.-Н.-

Днiпровське, 1931 - 1934. 

2. Бiльшовицькi темпи [Текст] : орган парткому та завкому Моторо-

ремонтного з-ду iм. Сталiна. – ст. Житомир , 1931 – 1934. 

3. Буксир [Текст] : орган к-ву КП(б)У, завкому та заводоуправи при з-дi 

№5  Кокусу. – Макіївка , 1931.  

4. Вагранка [Текст] : багатотиражка  парт. к-ву та  завкому з-ду "Червон. 

двигун". – Київ , 1931. 

5. Вагранка [Текст] :  п'ятиден. робітн. газ. Орган завпарткому , завкому 

та заводоуправи Труболиварн [ их ] з-дiв. – Макіївка , 1931 – 1934.  

6. Ворошиловец [Текст] :  орган ЗК КП(б)У и ВСРМП з-да им. 

Ворошилова. – Ворошиловск, 1931 – 1934.  

7. Ворошиловець [Текст] :  орган ЗПК і  ЗК ВСРМ з-ду ім. Ворошилова. – 

Дружківка , 1930 – 1931 , 1933 – 1934.   

8. Гвинт [Текст] :  орган завод. к-ту КП(б)У і завкому з-ду "Червон. 

Профінтерн". –  Дніпропетровське, 1931 – 1934.  

9. Голос артемівця [Текст] :  орган парт. к-ву , завкому профспілки 

Суммашбудзаводу ім. Артема. – Суми , 1931 – 1933.  

10.  Голос ударника [Текст] : орган парт. к-ву й завкому Славут. 

фаянсзаводу ім. Карла Маркса. – Славута , 1931 – 1933.  

11.  Двигатель [Текст] :  Изд. партком з-да "Победа" в гор. Мелитополе. – 

Мелитополь, 1931 – 1934.  

12.  Двигун [Текст] :  орган  робітн.  та  служб. двигун. від. з-ду "Червон. 

прогрес". – Великий Токмак , 1931.  

13.  Дробилка [Текст] : щодекад. газ. завпарткому та завкому хіміків 

Вінсупзаводу ім. Свердлова. – Вiнниця , 1931 – 1934.  

14.  Друкар [Текст] :  орган  парткому КП(б)У ,  к-ту ЛКСМУ та  завкому  

Криворіз. держдрукарні. – Кривий  Ріг ,  1931 – 1934.    

15.  Елеватор [Текст] :  орган  робітників  з-ду  ім. Воровського в 

Мелітополі :  Вид. партосередок , завком та  ком. ЛКСМУ. – 

Мелітопіль , 1931 – 1934.  

16.  За більшовицькі кадри [Текст] :  орган парт. ос-ку , к-ту ЛКСМУ і 

завкому заводу-ВТУЗ'у ім.  ОДПУ  в  Мелітополі. – Мелітопіль , 1931 – 

1933.  

17.  За большевисткие темпы [Текст] :  орган парт. к-ва и завкома зав. 

"Пролетарий". – Лисичанск, 1931 – 1932. 

18. За темпи :  орган  партячейки ,  к-ва ЛКСМУ  и  завкома  з-да им. т. 

Балицкого в Мелитополе. – Мелитополь , 1931 – 1934.  



19.  За темпи [Текст] :  орган ПК , ЗК , ЗК  ЛКСМ  та  заводоуправи  з-ду 

ім. Шевченка. – ст. Софіївка , 1931 – 1934.  

20.  За  якість [Текст] :  Десятиден. багатотиражна заводська газ.:  Орган 

парт.  ос-ку та  завкому металістів  Ковальсько-штамп. механіч. з-ду 

"Комінтерн" в  м. Синельникове. – Синельникове , 1931 – 1933.  

21.  Калінінець [Текст] : орган ЗПК, ЗК та ком. ЛКСМУ з-ду ім. Калініна. - 

Одеса, 1931–1936. 

22.  Комунаровець [Текст] : орган партійного комітету, комітету 

профспілки, комітету комсомолу і дирекції орденів Трудового 

Червоного Прапора і Жовтневої Революції автозаводу "Комунар". - 

Запоріжжя, 1931, 1932, 1935-1939.  

23.  Основа [Текст] :  орган  парт. к-ту ,  фабкому та  ЛКСМУ  Сум.  

сукняної  ф-ки  "Червон. текстильник". - Суми , 1931 – 1934.  

 

1932 

 

1. Авто-ремонтник [Текст] :  десятиден. газ.  парткому та  завкому Держ. 

авторем. з-ду. – Харків , 1932 , 1934. 

2. Бiльшовицька  перемога [Текст] :   орган  парт. к-ву та завкому з-ду 

"Червон. Жовтень". – Хвастiв , 1932.  

3. Більшовицька сталь [Текст] :  газ. парт. та профорганiзацiй 

Рейкотрямового та Бесемерiвського цехiв з-ду iм. Дзержинського. - 

Кам'янське, 1932.  

4. Бiльшовицькi темпи [Текст] : орган парткому , ЗК та ЛКСМУ 

Клеєварно-галантерейного з-ду. – Одеса , 1932 – 1934.  

5. Верстатка [Текст] :  орган  парткому , завкому , заводоуправи і в-ва "Ч. 

З."  –  Запоріжжя , 1932 – 1934.  

6. Ворошиловець [Текст] :  орган  ЗПК  КП(б)У та ЗК ВСРМ зав. ім. 

Ворошилова. –  Дніпропетровське , 1932 – 1934.  

7. Голос ударника [Текст] : П'ятиден. газ.:  орган ос-ку КП(б)У і  ЛКСМУ, 

будкому і завкому Харк.  коксо-хім. з-ду. – Харків , 1932.  

8. Голос хеміка [Текст] :  Двотиж. газ. робiтн. та  служб. ф-ки "Трудовий 

хемік".  –  [ Харків ] , 1932. – Склограф.  

9. Двигун [Текст] :  орган парт. та  ЛКСМ к-вів та  завкому  з-ду  ім.  25  

Жовтня. – Першомайське , 1932 – 1933. 

10. Динас [Текст] :  орган парткома , завкома и заводоуправл. ДИЗ. – ст. 

Пантелеймоновка, 1932 – 1934.  

11.  За другу п'ятилітку [Текст] :  орган  парт. ос-ку  та  завкому  

"Жовтневої кузні" . – Коростень , 1932 – 1933.  

12.  За  кокс [Текст] :  орган  ЗПК  и  завкома  химиков  Коксохимзавода  

№24 . – Каменское, 1932 – 1934.  

13.  За механізацію [Текст] :  орган парт. к-ву та завкому зав. ім. Косіора. – 

Луганське , 1932 – 1933.  

14.  За механізований  Кривбас [Текст] :  орган  ЗПК  та  завкому  ВСРМ  з-

ду  "Комуніст" . – Кривий Ріг , 1932 – 1934. 



15.  За радянську машину [Текст] :  орган ЗПК , завкому та  ЗК  ЛКСМ  

Машинобудівельного з-ду Миколаїв. комбінату ім. Марті та  61. – 

Миколаїв , 1932 – 1933.  

 

1933 

 

1. Голос свинца [Текст] : орган партоcередку та завкому друкарів. – 

Мелітопіль, 1933 – 1934.  

2. За  чавун  і  сталь [Текст] :  орган ЗПК  та  завкому  Краматор.  

металург. з-ду. – Краматорськ , 1933.  

3. Ковалѐвец [Текст] :  орган завпарткома , завкома  зав. №73  им. т. 

Коваля. – Сталино, 1933 – 1934.  

4. Ленінець [Текст] : орган ЗПК, завкому і дирекції Трубопрокат. ордена 

Леніна з-ду ім. Леніна : щоден. газ. - Дніпропетровськ, 1933–1939. 

5. Трактори в готовність! [Текст] :  орган парт. комітету , завкому та ЗК 

ЛКСМУ зав. ім. Черв. Профінтерн[у]. – Одеса , 1933 – 1934.  

 

1934 

 

1. Авто-мотор [Текст] :  орган ЗПК , ЗК ЛКСМУ , ЗК i будiвкому 

Авторемзаводу №9. – ст. Лосеве, 1934. 

2. Даѐшь качественный кокс [Текст] :  орган ЗПК  и завкома  з-да №12 . – 

Луганск , 1934.  

 

1935 

 

1. Артемовець [Текст] : орган ЗПК та завкому з-ду ім. Артема. - Нижньо- 

Дніпровськ, 1935, 1936.  

2. Більшовицька правда [Текст] : орган партбюро, завкому та дирекції з-

ду. - [К.], 1935, 1937–1940.  

3. Більшовицькі темпи [Текст] : орган партбюро, ЗК, ЗК ЛКСМУ і 

дирекції Клеєварно-галантерейного з-ду. - О., 1935–1940.  

4. Вагонобудівник [Текст] : орган парт. ком., завкому і дирекції Крюків. 

вагонобуд. з-ду. - Крюків, 1935-1939. 

5. Верстатка [Текст] : орган парткому, завкому та заводоуправи вид-ва 

«Червоне Запоріжжя». - Запоріжжя, 1935, 1936.  

6. Взуттєвик [Текст] : орган партбюро, фабкому та дирекції 4 взут. ф-ки. - 

К., 1935–1939.  

7. Ворошиловець [Текст] : орган партбюро, завкому і ЗК ЛКСМУ 

Консерв. з-ду ім. Ворошилова. - О., 1935, 1937–1939. 

8. Ворошиловець [Текст] : орган парткому, завкому і дирекції з-ду ім. 

Ворошилова. - Дружківка, 1935-1939. 

9. Голос коксовика [Текст] : орган ЗК КП(б)У и завкома профсоюза 

Ханженков. з-да ―Кокс‖. - Ханженково, 1935-1939.  



10.  Горловский азотчик [Текст] : орган бюро парторг., завкома и 

заводоупр. Азотно-тук. з-да им. Серго Орджоникидзе. - Горловка, 1935-

1939.  

11.  Горловский коксовик [Текст] : орган бюро парторг., ЗК и заводоупр. 

Горлов. коксохимзавода. - Горловка, 1935-1939.  

12.  Двигун [Текст] : орган парт. ком., заводоупр. та завкому з-ду ім. 

Мікояна. -  Мелітополь, 1935-1939.  

13.  Дніпровський алюміній [Текст] : щоден. газ.: орган ЗПК, завкому, 

будівному та Упр. Алюмінієв. з-ду ім. С. М. Кірова. - Запоріжжя, 1935-

1939.  

14.  Дробилка [Текст] : орган заводоуправи, ЗПК, завкому та ЗК ЛКСМУ 

Харків. з-ду ―Червоний жовтень‖. - Х., 1935, 1936.  

15.  Дробилка [Текст] : орган партбюро та завкому Вінниц. суперфосфат. з-

ду.- Вінниця, 1935–1939. 

16.  Дротяр [Текст] : щоден. газ.: орган партком., ЗК ЛКСМУ, завкому та 

заводоуправи з-ду «Інтернаціонал». - Запоріжжя, 1935.  

17.  Кировец [Текст] : орган парткома, завкома и заводоупр. з-да им. 

Кирова : ежедн. газ. - Макеевка, 1935-1940.  

18.  Литейщик [Текст] : орган партбюро, профзавкома и дирекции  

Ворошиловград. з-да НКПС. - Ворошиловград, 1935–1939.  

19.  Шихта [Текст] : орган партбюро, завкому і дирекції з-ду ім. 

Дзержинського. – Харків, 1935, 1939, 1940.  

 

1936 

 

1. Велоударник [Текст] : орган парт. бюро, профспілк. ком. та 

заводоуправи ХВЗ ім. Г. І. Петровського. - Х., 1936–1940.  

2. За механизацию [Текст] : орган партбюро, завкома з-да им. Чувырина. - 

Красный Луч, 1936, 1937.  

3. Трибуна стахановця [Текст]  : орган партбюро, завкому та заводоупр. 

ДВРЗ. - Київ, 1936–1939.  

 

1937 

 

1. Вагонник [Текст] : орган бюро парторг., ЗК профспілки і заводоупр. 

Харків. вагоноремонт. з-ду. - Х., 1937–1939.  

2. Вагонник Донбасса [Текст] : орган парткома, завкома и заводоупр. ВРЗ 

ст. им. Л. М. Кагановича, Сев.-Донец. ж. д. - ст. им. Кагановича, 1937-

1939. 

3. Дніпровський магній [Текст] : орган ЗПК, завкому та заводоупр. 

Дніпров. Ордена Труд. Червон. Прапора магнієв. з-ду. - Запоріжжя, 

1937-1939. 


