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Електронні версії періодичних видань,
які передплачує Хмельницька міська ЦБС
Газети України
Аргументы и факты в Украине

Адреса сайту
http://www.aif.ua/

Аргументы и факты в Украине + http://health.aif.ua/
Аргументы и факты. Здоровье
Комсомольская правда
http://www.kp.ru/
Бабушка-целительница
http://babushka.ua/
Бульвар Гордона
http://www.bulvar.com.ua/
Ветеран України
http://veteranukr.org/index.php/gazetaqveteran-ukrajiniq
Газета по-українськи
http://gazeta.ua/
Голос України
http://www.golos.com.ua/
Голос України
http://www.golos.com.ua/
Дзеркало життя
http://dt.ua/
Для мами і тата
http://myclass.at.ua/publ/dlja_mami_i_tata/1
Експрес
http://www.expres.ua/
Команда Казковий вечір
http://kazkovy.com.ua/
Комсомольская правда в Украине
http://lvov.kp.ua/
Комсомольская правда
http://www.kp.ru/
Кухарочка
http://kuharochka.com/
Правда Украины
http://prawda.org.ua/
Україна молода
http://www.umoloda.kiev.ua/
Урядовий кур’єр
http://www.ukurier.gov.ua/uk/
Факты и комментарии
http://www.facts.com.ua/
http://fakty.ua/

Журнали України
Ангелятко+Ангеляткова наука
Барвінок
Бібліотечна планета

Блик здоровье
Бухгалтерський облік і аудит

http://www.angelyatko.com.ua/main.php
http://www.barvinok.info/
http://profy.nplu.org/
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&p
g=3471
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bib
_planeta/index.html
http://blikhealth.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bo
ia/index.html
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Viva! Украина
Viva + Единственная

http://www.viva.ua/
http://edinstvennaya.ua/
http://www.viva.ua/
Всесвіт
http://www.vsesvit-journal.com/
Дім і сім’я
http://dds.com.ua/
Единственная
http://edinstvennaya.ua/
Единственная
http://edinstvennaya.ua/
Единственная
http://edinstvennaya.ua/
Единственная
http://edinstvennaya.ua/
Единственная + Твоё здоровье
http://edinstvennaya.ua/
Економіка України
http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/cat
egory/main?cat_id=49603
Жирафа РАФА
http://rafaclub.net/ua
Зарубіжна література в школах http://zl.kiev.ua
України
Здорово
http://www.zdorovo.ua/
Календар знамен. і пам’ятних дат
http://nplu.org/ua/events/calendar/calendar.h
tm
Караван историй
http://prosestars.ru/
Караван историй
http://jurnal.com.ua/brend.php?b=karavan
Караван историй
Колосок
http://kolosok.lviv.ua/vseukrajinskyjpryrodnychyj-naukovo-populyarnyj-zhurnal/
http://magazine-kolosok.ru/
Комнатный цветник
http://lutik.org/
Компьютер
http://comput.com.ua/
Лиза. Мой ребенок.
http://www.moy-rebenok.ru/
Лиза. Приятного аппетита (рос)
http://allfiles.com.ua/category/zhurnaly/kuli
nariya/priyatnogo-appetita/
Логопед
http://www.logoped.ru/
Маленька фея та сім гномів
http://kazka.in.ua/Zbirky/Feja/Zmist.html
http://kazka.in.ua/Zbirky/Knihovna.html
http://feya.net.ua/flashbooks/mfeya_3/feya_3.html
Натали
http://www.natali.ua/
Однокласник
http://odnoklasnyk.org.ua/
Отдохни
http://restnames.info/
Офіційний вісник України
http://ovu.com.ua/
Паросток
http://www.nenc.gov.ua/192.html
Перець
http://perec-ua.livejournal.com/
Пізнайко
http://posnayko.com.ua/
Початкова школа
http://pochatkova-shkola.net/
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Професор Крейд
Сабрина

http://kraid.com.ua/
http://zhurnaly.rykodeliye.com/category/sab
rina
Слово жінки
http://slovojinku.io.ua/
Справи сімейні
http://familytimes.com.ua/
Твоё здоровье
http://www.biglibrary.info/?act=listjournals&autor=527&te
ma=-1&subtema=10
http://onejournal.ru/jurnaly-o-zdorove/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D
0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5.html
Твой малыш
http://tvoymalysh.com.ua/
Украина. За рулём
http://uzr.com.ua/
Українська культура
http://uaculture.blogspot.com/
Українська мова і література в http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/U
школі
mlsh/texts.html
OOPS
http://jurnal.com.ua/read.php?l=oops_march
_2012_ukraine
Щедрику-Ведрику
http://journalforkids.org/
Юний натураліст

http://unnaturalist.ru/

Газети Росії
Собеседник
Совершенно секретно

http://sobesednik.ru/
http://www.sovsekretno.ru/

Журнали Росії
За рулём
Идеи Вашего дома
Наука и жизнь
Радио
СНІР с DVD

http://www.zr.ru/
http://www.ivd.ru/
http://www.nkj.ru/
http://www.nkj.ru/archive/
http://www.radio.ru/
http://chip.com.ua/
http://www.chip.ua/

Місцеві видання
Всім
Є! Поділля + сімейна
Проскурів

http://vsim.ua/
http://ye.ua/
http://proskuriv.info/
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Інші видання в Інтернеті
Б-ка ім. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua/portal/per.html
http://www.nbuv.gov.ua/
Вінницька ОУНБ
http://www.library.vn.ua/links/evidan.html
http://pedlib.ru/
Большая
электронная http://www.bigбиблиотека
library.info/?act=listjournals&autor=265
http://onejournal.ru/
Много эл. версий журналов и http://jurnalik.ru/
газет
http://newjurnal.com/
http://www.onlinegazeta.info/
http://rumagazine.com/
http://www.ledybook.ru/
http://nashgorod.pnz.ru/jurnal/films.php?year=2
001
http://mirjurnalov.com/
http://www.wisesoft.ru/
Зелений світ
http://zelenysvit.com/
Планета орхідей
http://www.orchis.ru/
Портал о растениях
http://www.luzhok.ru/
Портал любителей кактусов
http://www.lapshin.org/cultivar/
Журнали для рукоділля
http://rukodelka.ru/t7/Вяжем_сами-2.htm
Клуб любителей шитья
http://www.season.ru/
Спілкування з вишивкою
http://vyshyvanka.ucoz.ru/photo/skhemy_iz_zh
urnala_radjanska_zhinka/17-0-641
Хмельницький інформаційний http://moyagazeta.com/
портал
Інтелектуальні ігри
http://pomozgui.ru/help.shtml
Православный журнал для
http://otrok-ua.ru/
молодёжи
Українська правда
http://www.pravda.com.ua/
http://www.gazeta.ru/
Бібліотечному фахівцю
http://profy.nplu.org/
Библиотечное дело
http://www.bibliograf.ru/
Інтернет Журнал для сім’ї
http://www.happyfamilymag.com/
Женские журналы
http://www.womenmagazine.ru/
http://www.krasotka.biz/
http://www.prelest.com/
http://superova.com/
http://newwoman.ru/
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http://www.womenclub.ru/
http://www.diva.by/
http://www.cofe.ru/apple/
http://www.lita.ru/
http://www.bajena.com/
http://www.salons.su/
http://www.myjane.ru/
Все журналы онлайн
http://allfiles.com.ua/
Диво-деревце (дит. журнал)
http://www.duvo-derevse.in.ua/
UA-Ромчик (дит. журнал)
http://improvisus.com/ua/
Паросток
http://www.nenc.gov.ua/192.html
Зростай малюк
http://zrostaymaluk.com.ua/ua/glavnaya
Мурзилка
http://www.murzilka.org/
Пойчитайка (детский сказ http://www.cofe.ru/read-ka/
очний журнал)
Онлайн-мультфільми
http://kidworld.org.ua/
Телекритика
http://www.telekritika.ua/
Домашний очаг
http://www.goodhouse.ru/
Спортивні газети
http://www.ua-football.com/
http://www.sport-express.ru/
http://ru.uefa.com/
http://www.ffu.org.ua/
http://www.klitschko.com/
http://football.ua/default.aspx
http://uaport.net/cat/sport
http://football.sport.ua/
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Підготувала Єсюніна Г. В.
Зав. сектором автоматизації ЦБ
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