
Всі газети Сходу та Півдня України мали спільні риси у змісті статей та 

відмінності.  

Серед спільних тем: 

 Повідомлення про воєнні події; 

 Телеграми або Петроградського, або Українського Телеграфного 

Агентства; 

 Розпорядження органів центральної та місцевої влади, а також 

повідомлення громадських організацій; 

 Інформації про міжнародні події; 

 Оголошення, серед яких – некрологи визначних місцевих діячів, 

афіші кіно й театру та інші.  

Відмінності: 

 Газета «Аккерманское слово» (Аккерман, нині – Білгород-

Дністровський Одеської обл., видавалася спочатку 

приватним видавцем М. Я. Новіковим, а з 29 серпня 1917 р. –  

Радою робітничих, селянських та солдатських депутатів) у 

розділі міжнародних подій повністю подавала знакові 

промови іноземних політичних діячів. А серед оголошень 

друкувала меню їдальні Аккерманського товариства 

споживачів з зазначенням цін; 

 «Борьба» (1917, орган Катеринославської організації 

Російської соціал-демократичної партії, з 1918 р. 

перейменована на «Рабочую борьбу») подавала здебільшого 

повідомлення про партійні справи та місцеву хроніку; 

 «Бюллетень Украинской Рады военных и рабочих 

депутатов города Севастополя» (1917–1918) мав яскраво 

виражену проукраїнську спрямованість. Подавав звернення 

Української Центральної Ради до українського народу, 

інформацію про стосунки більшовиків та УЦР, матеріали 

про форму української армії; 



 «Вістник товариства «Просвіта» у Катеринославі» 

(1917) виділяється своїми матеріалами, присвяченими 

українству – українській мові в школах, українському театру 

тощо; 

 «Брачная мысль» (Одесса, 1918) – одна з перших 

розважальних газет Російської імперії. Давала оголошення 

про знайомства, публікувала також вірші та оповідання 

розважального характеру; 

 «Борьба» (Сімферополь, 1919, орган Сімферопольського 

комітету партії лівих соціалістів-революціонерів 

(інтернаціоналістів)) акцентувала свою увагу на подіях у 

Радянській Україні (у тому числі писала про боротьбу з 

повстанцями на Київщині). Також подала статтю про 

завдання народного господарства у Криму; 

 «Акъ Сесъ (Голос правды)» (Сімферополь), видавався 

групою мусульман-кримських татарів. Описував життя цього 

корінного етносу у Криму. Деякий час видавався одночасно 

кримсько-татарською та російською мовами; 

 «Вечернее слово» (Сімферополь, 1920) видавали приватні 

видавці А. І. Рубцов та В. А. Лук’янович. Газета була 

близька до однієї з «білих» армій, повідомляла накази Штабу 

Головнокомандувача цією армією, а також – давала 

інформацію про переговори її командування з українцями; 

 «Голос махновца» (Харків, 1920), орган революційних 

повстанців України-махновців. Опублікував проект 

декларації революційної повстанчої армії України, матеріал 

про завдання повстанців на селі тощо; 

 «Вольный Юг» (Севастополь), щоденна суспільно-

літературна газета, видавалася Севастопольським комітетом 



партії соціалістів-революціонерів. Серед іншого містила 

розділ, присвячений театру та мистецтву; 

 «Время» (Симферополь, 1920) редактора-видавця Б. 

Суворіна – газета, близька до корніловців. Описувала також 

дії армії Махна та переговори армії Корнілова з 

українськими делегаціями; 

 «Мариупольский вестник» (1918) редактора-видавця А. І. 

Єгорова виділявся тим, що публікував місцеву кримінальну 

хроніку та інформації про театрально-мистецькі події міста. 

Також подавав бюлетень твердих цін Катеринославської 

біржі; 

 «Дзвін» (Олександрівськ, нині – Запоріжжя, 1919) 

видавала Козацька Рада. Декларації та інші повідомлення 

Директорії УНР, матеріали про революційні події в самому 

місті; 

 «Друг народа» (Александровск, 1918), газета 

социалистическая и демократическая. Подавала огляд 

друкованих видань та багато повідомлень з галузі 

культурного життя; 

 «Вестник Елисаветского земства» (Елисаветград, нині –  

Кропивницький, 1918) вміщував статті про інфекційні 

хвороби та погоду на найближчі до виходу газети 7–14 днів, 

а також – деякі матеріали про школи та педагогіку. Тексти у 

газеті друкувалися українською та російською мовами; 

 У газеті «Николаевский бюллетень» (1919) виділяються 

матеріали про армію – біографії генералів, спогади 

добровольців тощо; 

 «Степова Україна» (Миколаїв, 1919), орган Миколаївської 

філії Центрального інформаційного бюро. Подавав 

біографії діячів української революції (у № 5 (5 берез.) – 



стаття, присвячена Симонові Петлюрі), інформацію про 

українські політичні партії. 9 та 11 березня 1919 р. вийшло 

два спеціальних числа, присвячених пам’яті Тараса 

Шевченка; 

 Газета «Дніпро» (Херсон, 1917) майже у кожному номері 

подавала фейлетони, матеріали про кооперативний рух та 

хроніку українського життя; 

 «Старобельская жизнь» (Старобельск, 1918), земська і 

кооперативна газета. Матеріали українською та 

російською мовами. Багато інформації про кооперацію та 

земське життя. Також – повідомлення про діяльність 

«Просвіти».  


