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Видання підготовлене до 55-річчя українського політика, державного діяча, мецената 
– Сергія Рафаїловича Гриневецького .  

Посібник складається з 4 розділів та 3 додатків (покажчик авторів, покажчик 
абревіатур, покажчик періодичних видань). 

У покажчик включено друковані документи за 1980–2012 pp. Початкова дата 
визначена роком початку політичної діяльності С. Р. Гриневецького, кінцева – роком 
закінчення роботи над покажчиком. Бібліографічний опис документів здійснено за ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 
складання». Книжкові та періодичні видання групуються за хронологічним принципом.  

У розділі «Хронологічний покажчик праць» наведені окремі видання, публікації в 
книгах і збірниках, публікації в періодиці, автором яких є С. Р. Гриневецький, та видання, 
що вийшли під його редакцією. 

Розділ «Матеріали про життя і діяльність» містить публікації про С. Р. Гриневецького 
у довідкових виданнях. В окремих підрозділах згруповані матеріали про політичну 
діяльність, про діяльність у галузях національної безпеки, промисловості та 
морегосподарського комплексу, агропромислового комплексу, культури і освіти та інших. 
Слід зазначити, що деякі статті в підрозділах розкривають діяльність С. Р. Гриневецького 
в кількох напрямах, такі статті в тексті позначені зірочкою*. 

Третій розділ присвячений виданням, надрукованим за підтримки 
С. Р. Гриневецького. У розділі «Фонд ім. С. Р. Гриневецького» в ОННБ ім. М. Горького 
наведено перелік книг, подарованих С Р. Гриневецьким бібліотеці. Фонд був заснований у 
2002 році. 

Покажчик розрахований на працівників закладів культури, наукових працівників, 
краєзнавців, політологів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. 
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ПЕРЕДМОВА 

Дружба, перевірена роками. Так можна охарактеризувати відносини народного депутата України Сергія 
Рафаїловича Гриневецького з Одеською національною науковою бібліотекою імені М. Горького. Він з нами 
і в свята, і в будні. До нього звертаємося й тоді, коли виникають якісь нагальні проблеми, можна сказати — 
в екстремальних ситуаціях. Його незаперечний авторитет дозволяє позитивно вирішити чимало питань 
життєдіяльності бібліотеки.  

Стежку до «горьківки» Сергій Рафаїлович проторував ще студентом Одеського технологічного інституту 
холодильної промисловості, згодом — Української сільськогосподарської академії. Не поривав зв’язків із 
бібліотекою і в початковий період своєї трудової та громадської діяльності. 

Незмінну увагу до бібліотеки, щиру зацікавленість у долі найстарішої книжкової скарбниці України 
виявляв С. Р. Гриневецький упродовж семи років свого перебування на посту голови Одеської обласної 
державної адміністрації (1998–2005).  

І нині він, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної 
безпеки і оборони, активно підтримує всі бібліотечні ініціативи й проекти, живе проблемами бібліотеки, 
радіє її успіхам, бо переконаний, що книга завжди посідатиме гідне місце у колі інтересів усіх поколінь 
наших співгромадян, а особливо молодих, оскільки вона відкриває перед ними широкі горизонти пізнання. 
Він також вважає, що бібліотеки є базовою галуззю культури, що вони відіграють важливу роль у 
становленні України, що від них безпосередньо залежить рівень розвитку економіки, науки і освіти, відтак і 
рівень благополуччя нації. У зв’язку з цим важливо, попри складні економічні умови, надавати бібліотекам 
відповідну допомогу. 

Нам, бібліотекарям, щоразу приємно чути з уст Сергія Рафаїловича схвальну оцінку нашої роботи. Він 
характеризує бібліотекарів як справжніх подвижників, людей, які торують шлях у світ знань, мудрості, 
істинних цінностей. Зокрема, хочу процитувати фрагмент одного з виступів С. Р. Гриневецького у нашій 
бібліотеці: «Переконаний, що наукова бібліотека імені Горького і далі просуватиме все добре, цінне, 
пов’язане з розвитком книговидання, бібліотечної справи, отже, духовності і культури. Коли переступаєш 
поріг наукової бібліотеки — це як заходиш у храм: у кожного свої почуття, своя віра, але саме тут можеш 
бути сам на сам з великими класиками, вченими, поетами. Тут надихають і стіни, і бібліотечні фонди на 
творчу роботу».  

Сергій Рафаїлович частий і бажаний гість у нашій бібліотеці. Він відвідує чимало наших заходів, зокрема 
традиційну Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині», «Різдвяні читання», 
різноманітні презентації нових видань.  

Сергій Рафаїлович Гриневецький, продовжуючи славні традиції меценатства, робить вагомий внесок у 
благородну справу доброчинності. Він став першим після генерал-губернатора Воронцова керівником 
області, який заснував у 2002 році в бібліотеці свій фонд, який нині став іменним, і продовж ось уже десяти 
років систематично його поповнює. Серед подарованих Сергієм Гриневецьким видань такі раритети, як 
прижиттєве видання повного зібрання творів Гете, церковна книга «Мінея служебна» 1763 року видання, 
серія «Бібліотека великих письменників», серія книг видавництва «Кріон»: «Україна: історія великого 
народу» в семи томах та ін.  

Звичайно ж, не можна не згадати з вдячністю підтримку Сергія Рафаїловича у часи економічної скрути, 
коли для успішного вирішення поставлених перед бібліотекою завдань потрібно було додатково до 
бюджетних асигнувань вишукувати альтернативні джерела фінансування. За його сприяння нам вдавалося 
поповнювати свій документальний фонд, що є наріжним каменем в організації діяльності будь-якої 
книгозбірні, передплачувати необхідні періодичні видання, на які є попит читачів, поліпшувати 
матеріально-технічне оснащення структурних підрозділів. За підтримки С.Р.Гриневецького була здійснена 
перша комп’ютерна акція, програма з урятування стародавніх та рідкісних видань. Чимало зробив він і для 
підтримання доброго стану будівлі бібліотеки, яка є справжньою окрасою історичної частини Одеси.  

Дієву допомогу надає він і масштабній видавничій діяльності ОННБ — випуску підготовлених нашими 
співробітниками бібліографічних покажчиків, інформаційних буклетів та ін. Так, на базі власної колекції 
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рідкісних видань бібліотека до 1000-річчя літописання та книжкової справи в Україні у 1998 році за 
сприяння та фінансової підтримки Одеської обласної державної адміністрації та особисто губернатора 
С. Р. Гриневецького видала каталог «Старопечатные издания кирилловского шрифта: ХV — первая 
половина XVI ст.». 

За сприяння Сергія Рафаїловича бібліотека видала зібрання історичних і мемуарних нарисів бібліографа 
й журналіста О.М.Дерібаса «Старая Одесса: Забытые страницы». 

Наявність у фондах бібліотеки цінних матеріалів з історії України дала свого часу змогу під патронатом 
голови Одеської обласної державної адміністрації С.Р.Гриневецького розпочати спільно з Інститутом 
археології НАН України та історичним факультетом Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова створення збірників наукових статей і републікацій матеріалів, присвячених історії духовної 
та культурної спадщини запорозького козацтва із серії «Невичерпні джерела пам’яті»: «Намогильні хрести 
запорозьких козаків», «Задунайська Січ» та «Хаджибей-Одеса та українське козацтво (1415–1797 роки)». Ця 
започаткована бібліотекою серія отримала визнання фахівців книговидавничої справи. На VII форумі 
видавців у Львові (2001) книга «Хаджибей-Одеса та українське козацтво (1415–1797)» отримала одну з 
трьох основних премій — шкіряну грамоту та приз — скляного равлика за актуальність і суспільну 
значущість теми.  

З вдячністю за всебічну підтримку, зокрема у виданні книг, зверталися до губернатора 
С. Р. Гриневецького й учасники бібліотечної акції «Духовний спадок ветеранів-фронтовиків військово-
морського і торгового флотів — поколінню ХХI століття» з нагоди святкування 60-річчя початку оборони 
міста-героя Одеси. Фінансову допомогу надавав Сергій Рафаїлович і авторам збірника фронтових спогадів 
ветеранів Великої Вітчизняної війни «Они сражались за Одессу» — Л. І. Ремінному, участникові оборони 
Одеси в 1941 році, та В. Є. Соколову, Герою Радянського Союзу, голові Одеської міської ради ветеранів 
війни і праці.  

І унікальний історичний альманах «Юго-Запад. Одессика», у якому публікуються нові матеріали, 
присвячені нашому краю, який розповсюджується по бібліотеках міста та всієї України, відправляється 
у книгосховища ряду зарубіжних країн, з 2006 року регулярно виходить за підтримки народного 
депутата Сергія Гриневецького. 

За багато років спілкування я переконалася, що Сергій Рафаїлович — людина великого і щедрого серця, 
активної дії, прекрасної духовної енергетики, вагомого творчого потенціалу, що доброчинність для нього — 
не обов’язок, а поклик душі. Відомими є гуманітарні зацікавлення С. Р. Гриневецького, який завжди 
знаходив і знаходить можливості для підтримки різноманітних проектів, важливих для української 
культури, науки й освіти. 

Зважаючи на багаторічну благодійницьку діяльність та значний внесок у справу доброчинності й 
милосердя, збереження духовної та культурної спадщини українського народу, постійну підтримку 
культурно-освітніх, мистецьких і соціальних проектів С. Р. Гриневецькому одному із перших присвоєне 
звання лауреата Галереї почесних благодійників Одещини «Люди щедрих сердець». Галерею створено у 
бібліотеці 1998 року з ініціативи Одеської обласної Ради миру, ОДНБ імені М. Горького та Свято-
Архангело-Михайлівського жіночого монастиря. Сьогодні вона вже налічує 20 осіб. 

А минулого, 2011 року, С. Р. Гриневецький став членом Наглядової ради ОННБ імені М. Горького. До її 
складу, який був затверджений Кабміном України, увійшли такі знані й шановані на Одещині та в Україні 
люди, як Герої України Валентин Костянтинович Симоненко, Володимир Станіславович Філіпчук, Микола 
Пантелеймонович Павлюк, голова Одеської обласної ради Микола Володимирович Пундик, заступник 
голови Одеської обласної державної адміністрації Дмитро Борисович Волошенков та інші. Я впевнена, що 
за підтримки Наглядової ради бібліотека прискорить свій подальший розвиток, стане справді потужним 
сучасним науково-інформаційним культурним центром регіону, місцем єднання творчих сил інтелігенції та 
наукової еліти півдня України. 

О. Ф. БОТУШАНСЬКА, 
генеральний директор  

Одеської національної наукової бібліотеки 
 імені М. Горького, 

заслужений працівник культури України, 
повний кавалер ордена княгині Ольги 
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

Все життя та діяльність Сергія Гриневецького пов’язані з Одеською областю. Південь Одещини — 
багатонаціональний край, де пліч-о-пліч живуть представники різних народів. Саме там він отримав перші 
уроки міжнаціонального спілкування та толерантності. 

Народився 25 вересня 1957 року в селі Лужанка (Тарутинський район, Одеська область), українець. 
Згодом сім’я переїжджає до Роздільної, яка стала його справжньою «малою батьківщиною». У 1974 році 
після закінчення школи Сергій Гриневецький вступив до Одеського технологічного інституту холодильної 
промисловості. Його вибір багато в чому був зумовлений впливом батька, Рафаїла Трифоновича, який все 
життя присвятив інженерній справі. У 1979 році успішно закінчив інститут за фахом «інженер-механік» 
(«Холодильні та компресорні машини і устаткування»). В 1985 році заочно закінчив Українську 
сільськогосподарську академію за фахом «інженер-механік» («Механізація сільського господарства»). 

Трудовий шлях почав у 1979 році інженером-технологом, потім став начальником технічного обмінного 
пункту, завідувачем ремонтних майстерень, заступником керуючого з матеріально-технічного забезпечення. 

Подальша діяльність Сергія Рафаїловича була пов’язана із комсомолом, який був на той час впливовою 
школою організаторської та політичної роботи. Спочатку 1-й секретар Роздільнянського райкому ЛКСМУ, 
він згодом стає 2-м секретарем Одеського обкому комсомолу, а у 1986 році — 1-м секретарем. 

1980-ті роки — період перебудови, час пробудження громадських ініціатив. Сергій Гриневецький як 
керівник Одеського комсомолу намагається підтримати ініціативи молоді, переконує «старших» товаришів. 
Клуб веселих та винахідливих, молодіжний агроконвейер, молодіжні будівельно-житлові кооперативи, 
центр науково-технічної творчості молоді, виставки політичних плакатів — це далеко не повний перелік 
справ, які були започатковані та успішно працювали завдяки підтримці першого секретаря обкому 
комсомолу.  

До речі, досвід, здобутий у молодості, став у нагоді у подальшому житті, здатність сприймати і 
підтримувати нове залишилася назавжди. 

У 1990 році пленум Роздільнянського райкому КПУ обирає 33-річного Сергія Гриневецького першим 
секретарем. Втім, тривалий час побути на цій посаді йому не судилося. Путч, проголошення незалежності, 
заборона Компартії. Протягом півроку не міг працевлаштуватися, навіть рядовим інженером. Деякі 
керівники, які самі ще недавно були членами КПРС, побоювалися взяти на роботу «колишнього». Згодом 
Сергій Гриневецький очолив об’єднання «Одесаімпекс». 

У 1994 році відбулися вибори до місцевих рад. Його здібності та досвід знайшли застосування.  
1994–1995 рр. — керівник секретаріату Одеської обласної ради. 
1995–1998 рр. — заступник та перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Той, 

хто знає, що таке робота апарату, може уявити собі масштаб завдань. Адже стара система влади була 
зруйнована, нова тільки формувалася. Проте вже за короткий час апарат в обласній адміністрації працював 
як годинник. 

1998–1999 рр. — народний депутат України III скликання . На момент виборів — 1-й заступник голови 
Одеської облдержадміністрації. Член Комітету з питань соціальної політики і роботи (з 07.1998 р.). 

Вже у травні 1998 року Президент України призначив Сергія Рафаїловича Гриневецького головою 
Одеської обласної державної адміністрації. На цій посаді він працював без малого сім років (1998–
2005). Це був плідний, насичений подіями етап його життя. Фактично, в багатьох питаннях С. Р. 
Гриневецькому доводилося починати працювати з нуля, але допомагали адміністративний та 
професійний досвід, фахові знання. Під його керівництвом Одеська область стала одним з провідних 
регіонів України, у тому числі за розвитком агропромислового комплексу. Так, у 2004 р. регіон зібрав 
найвищий за свою історію врожай — 3,6 млн тонн зернових.  

У цей період було реалізовано низку масштабних проектів. Першим з них стала найпотужніша в Європі 
Тарутинська газокомпресорна станція; була проведена масштабна газифікація сільських районів області; 
газифіковані всі міста обласного значення. У 2002 р. за ініціативою Сергія Гриневецького була ухвалена 
програма «Регіональна ініціатива. 2002–2006», програма середньострокової дії, яка передбачала абсолютно 
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конкретні напрями роботи, включаючи спорудження окремих об’єктів. Голова Одеської обласної державної 
адміністрації (ОДА) завжди виступав прихильником сильної та ефективної державної регіональної політики. 

Ініціатива знизу знайшла підтримку в центрі. У 2004 році в Одеській області почалася реалізація двох 
масштабних проектів: відновлення судноплавства в українській частині дельти Дунаю та проведення 
газоводу до найстарішого міста Одеської області — Білгорода-Дністровського, яке залишалося єдиним 
негазифікованим містом.  

Значну увагу під час перебування на посаді голови облдержадміністрації Сергій Гриневецький приділяв 
питанням розвитку культури. Було відреставровано будівлі кількох театрів, розташованих у пам’ятках 
архітектури, розпочато реставрацію та реконструкцію будівлі «перлини Чорномор’я» — Одеського 
академічного театру опери та балету; здійснювалася доплата до заробітної плати працівникам культурних 
установ, розвивалася система комплектування бібліотечних фондів. 

1998–2005 роки — час піднесення міжнародного авторитету Одеської області. У 1998 році Одещина 
разом з кількома повітами Румунії та Молдови утворила єврорегіон «Нижній Дунай», згодом стала 
членом Асоціації прикордонних регіонів Європи, Асоціації виноробних регіонів Європи, Конференції 
приморських регіонів Європи, а сам Сергій Гриневецький був обраний членом політбюро двох з цих 
організацій. У 2003 р. в Одесі була створена постійно діюча робоча нарада глав регіонів України та 
Росії «Співдружність регіонів», співголовами якої стали губернатор Орловської області Єгор Строєв та 
голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький. 

Вдало проведені презентації Одеської області в Брюсселі та Парижі дали змогу європейським країнам 
більш глибоко ознайомитися з економічним та культурним потенціалом регіону. Одеська область уклала 
угоди з окремими регіонами Польщі, Росії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Туркменістану, Китаю та інших 
країн. 

Діяльність Сергія Рафаїловича Гриневецького була відзначена низкою іноземних нагород — 
болгарським орденом «Мадярський конник», російським Орденом дружби, молдавським «Ординул де 
Оноаре». Він був нагороджений і на Батьківщині: орденом «За заслуги» III ст. (1999); орденом князя 
Ярослава Мудрого V (2004), IV ст. (2001); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1998); одержав 
звання «Почесний громадянин Одеської області» (2012). 

У березні 2005 р. після відомих подій, що дістали назву «помаранчева революція», Сергій Гриневецький 
залишив посаду голови Одеської облдержадміністрації і був обраний головою Одеської обласної ради, втім, 
у липні того ж року подав у відставку «з етичних міркувань». Проте політичну кар’єру Сергій Рафаїлович не 
збирався залишати. Він вступає до лав Народної партії, а на парламентських та місцевих виборах 2006 року 
очолює виборчий штаб Народного блоку Литвина та список кандидатів у депутати від Блоку до Одеської 
обласної ради. Блок Литвина зумів пройти до обласної та до всіх районних рад. Утворена в обласній раді 
депутатська фракція Народної партії «Народна ініціатива» займала активну громадську позицію стосовно 
ключових проблем життя області. 

Сергій Рафаїлович — відомий в Одесі меценат. Він завжди підтримує обдаровану молодь, допомагає 
здійснювати цікаві творчі проекти, видавати книжки. Крім того, він сам є автором багатьох публіцистичних 
статей та низки книг, серед яких «Черноморская энциклопедия», «Черноморский узел», «Геополитическое 
казино Причерноморья», «Дунайская энциклопедия» та ін. 

У Гриневецького-політика міцний «тил». Він одружений. Дружина, Ольга Андріївна, за фахом 
бухгалтер. Донька Олена — кандидат наук з державного управління. Працює в Одеському регіональному 
інституті державного управління. 

Відмінними рисами Сергія Гриневецького як політика є працелюбність, принциповість, акуратність та 
відповідальність, постійне прагнення вдосконалювати власні знання та досвід. Сергій Рафаїлович завжди 
згадує афоризм про те, що державний діяч від політика відрізняється тим, що політик думає про наступні 
вибори, а державний діяч — про наступні покоління. 

На дострокових виборах 30 вересня 2007 р. Сергій Гриневецький був обраний народним депутатом 
України від Блоку Литвина (номер другий у виборчому списку). Нині обіймає посаду першого заступника 
Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, заступник голови Народної партії.  
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ  

Окремі видання  

1999 

Дорога, которую мы выбираем : сборник / С. Р. Гриневецкий. — О. : Астропринт, 1999. 
— 28 с.  

2001 

Искусство менеджера : учеб. пособие / Г. В. Ангелов, С. Р. Гриневецкий, В. И. 
Калашник. — К. ; О. : СМИЛ, 2001. — 301 с. 

Розглядаються актуальні проблеми підготовки менеджера до діяльності в 
ринкових умовах. Даються соціологічні та соціально-психологічні рекомендації 
менеджерам на прикладі регіонального та внутрішньофірмового управління. 

2002 

Про пріоритетні завдання вищої освіти і вузівської науки в реалізації програми 
«Регіональна ініціатива» : виступ перед членами вчених рад вищ. навч. закладів I–V рівнів 
акредитації та НДІ Одес. обл. 23 жовт. 2002 р. — О. : Ред.-вид. центр ОНАЗ ім. 
О. С. Попова, 2002. — 32 с.  

2006 

Диалектические тезисы : к 15-летию независимости : [наук.-попул. ст.]. — О. : 
Астропринт, 2006. — 16 с. 

Про сучасну політичну еліту і проблеми українського суспільства на шляху до 
демократизації. 

Качество власти : сб. ст. — О. : Астропринт, 2006. — 32 c. 
Автор аналізує державну стратегію регіонального розвитку та відзначає, що 
там не вказується на те, що якість влади — це один із найважливіших факторів 
конкурентоспроможності регіонів. 

Кто выиграет битву за Украину? : сб. ст. — О. : Астропринт, 2006. — 52 с. 
У статтях, написаних у період передвиборної кампанії 2006 року, автор робить 
спробу проаналізувати стан і спрогнозувати напрям розвитку сучасної 
політичної ситуації в Україні. 

Черноморская энциклопедия / С. Р. Гриневецкий, И. С. Зонн, С. С. Жильцов. — М. : 
Междунар. отношения, 2006. — 664 с. : ил. 

Видання присвячене природному історичному об’єкту — Чорному морю та 
причорноморським країнам. 
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2007 

Конституция тревоги нашей : сб. ст. — О. : Астропринт, 2007. — 36 с. 
Про причини виникнення державної кризи в Україні та можливі шляхи виходу з 
неї; про те, чому був обраний політичний шлях і які наслідки це може мати для 
країни. 

Черноморский узел / С. Р. Гриневецкий, С. С. Жильцов, И. С. Зонн. — М. : Междунар. 
отношения, 2007. — 200 с. 

У книзі висвітлюється роль міжнародних транспортних коридорів, нафто- і 
газопроводів, до прокладення яких долучилися причорноморські країни. 

Южный ключ к европейским дверям. — О. : Астропринт, 2007. — 16 с. 
Деякі аспекти зовнішньої політики України з точки зору її геополітичного 
вибору. 

2008 

Политологические теории и политические технологии : науч.-учеб. пособие / С. Р. 
Гриневецкий, В. В. Левчук, В. В. Паламарчук, Е. В. Иванов, С. З. Трошев, Г. В. Ангелов. 
— О. : Астропринт, 2008. — 472 с. 

Книга містить основи знань про політику та норми взаємовідносин людей у цій 
важливій сфері. 

Состояние полулегитимности : сб. науч.-попул. ст. — О. : Астропринт, 2008. — 24 с.  
Автор стверджує, що важливі не тільки стан суспільства, але й спроможність 
влади виконувати завдання, що стоять перед нею. 

Шлях до активного нейтралітету. — К. : ТОВ «Друкарня», «Бізнесполіграф», 2008. — 
48 с. 

2009 

Дунайская энциклопедия : в 2 т. / С. Р. Гриневецкий, С. С. Жильцов, И. С. Зонн. — М. : 
Междунар. отношения, 2009. 

Т. 1 : [А–К] : [видання присвячене природному об’єкту, що відіграє важливу роль у 
процесі європейської інтеграції, — Дунаю. В енциклопедії описано міста і порти, 
розташовані на берегах річки, транспортні комунікації, гідротехнічні споруди, 
біологічні ресурси]. — 232 с. : ил., портр. 

Т. 2 : [Л–Я] : [наводяться відомості про історико-археологічні пам’ятки, видатних 
учених і державних діячів, мандрівників і воєначальників, діячів культури, які 
залишили свій слід в історії Подунав’я]. — 229 с. : ил., портр. 
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Публікації в книгах і збірниках 

1999 

[Вітальне слово, в якому автор зазначає, що виховання свідомого громадянина 
пов’язане з відродженням національної ідеї в державі] // Українська національна ідея і 
сучасність / під заг. ред. Г. І. Гончарука. — О. : Астропринт, 1999. — С. 5–6. 

2001 

Воїни — прикордонники! : [привітання голови Одес. облдержадмін. з 10-річчям 
Прикордонних військ України] // Адреса мужності — Південний кордон / Д. Н. Діордієв, І. 
О. Мельник, Є. В. Войтенко. — О. : Друк, 2001. — С. 8 : портр. 

2002 

Вступне слово : [про значення нового видання для майбутніх поколінь] // Історія Одеси : 
історико — краєзн. нариси / В. П. Ващенко, О. В. Гонтар, І. С. Гребцова [та ін.]. — О. : 
Друк, 2002. — С. 5 : фотогр. 

2003 

З любовью до рідного краю : [вітальне слово] // Тобі, мій краю : твори юних літераторів 
Одещини / ред. та упоряд. В. Г. Рутківський ; Одес. обл. орг. Нац. спілки письменників 
України ; упр. культури Одес. облдержадмін. — О. : Друк, 2003. — С. 3–4 : портр. 

Уважаемые дамы и господа! : [вступ автор присвятив розвиткові Одес. обл.] // 
Одесская область : краткая характеристика региона : [проспект] / вступ. ст. С. Р. 
Гриневецкого. — О. : ПЛАСКЕ, 2003. — С. 2 : ил., портр 

2004 

Магнетизм живого слова : [у вступ. ст. автор висвітлює значення журналістики] // 
Радіо… і решта життя : нариси / С. Комар. — О. : Астропринт, 2004. — С. 3–4 : фот. 

2006 

[Передмова, в якій відзначено особливості та значення книги для читачів] // Старая 
Одесса. Забытые страницы : ист. очерки и воспоминания / А. М. Дерибас ; сост : 
О. Ф. Ботушанская, О. Н. Вовчок, Т. В. Щурова ; предисл. С. Р. Гриневецкого; послесл. 
Е. М. Голубовского, О. И. Губаря. — К. : Мистецтво, 2006. — С. 5 : ил. 

2007 

К читателям : [передмова] // Одесса. История, 1794–1914 / П. Херлихи ; пер. В. 
Овечкина. — О. : Optimum, 2007. — С. 5–7 : портр. — (Вся Одесса ; вып. 30). 



 10 

2009 

Большой договор : действует ли он? : [міжнар. відносини між Україною та Росією] // 
Заявка на самоубийство : зачем Украине НАТО? / Г. К. Крючков, Д. В. Табачник, 
П. Н. Симоненко, С. Р. Гриневецкий, П. П. Толочко. — К. : Еженедельник «2000» : Довіра 
: Фоліо, 2009. — С. 294–302.  

К читателям : [передмова] // Одесса. История, 1794–1914 / П. Херлихи ; пер. В. 
Овечкина. — О. : Optimum, 2009. — С. 5–7 : портр. — (Вся Одесса ; вып. 44). 

К читателям : [передмова] // Европейский город Черноморья : ст. об истории Одессы, 
1794-1914 гг. / Патриция Херлихи ; пер. В. А. Кухаренко. — О. : Optimum, 2009. — С. 5–7 
: ил., портр. — (Вся Одесса ; вып. 45). 

Приветственное слово // Дом князя Гагарина : сб. науч. ст. и публ. / Одес. лит. музей. — 
О., 2009. — Вып. 5. — С. 5–6 : портр. 

Путь к активному нейтралитету : [про зовнішню політику України] // Заявка на 
самоубийство : зачем Украине НАТО? / Г. К. Крючков, Д. В. Табачник, П. Н. Симоненко, 
С. Р. Гриневецкий, П. П. Толочко. — К. : Еженедельник «2000» : Довіра : Фоліо, 2009. — 
С. 260–293.  

The way to active neutrality : [про зовнішню політику України] // Bid for suicide : why 
Ukreine needs NATO? / G. Kriuchkov, D. Tabachnik, P. Simonenko, S. Grinevetsky, P. 
Tolochko. — Kharkiv : Folio Publishers, 2009. — P. 251–286. 

«The big treaty» : does it really work? : [міжнародні відносини між Україною та Росією] 
// Bid for suicide : why Ukreine needs NATO? / G. Kriuchkov, D. Tabachnik, P. Simonenko, S. 
Grinevetsky, P. Tolochko. — Kharkiv : Folio Publishers, 2009. — P. 286–294. 

2011 

Приветствие : [значення розвитку виставкової справи для Одещини] // История 
одесских выставок / В. Г. Денисов, Ю. А. Никитин. — О. : Астропринт, 2011. — С. [3]. 

Бабель и Одесса : [про літературну спадщину І. Бабеля] // Одесские рассказы : 
рассказы и очерки / И. Э. Бабель. — О. : Optimum, 2011. — С. 3–4 : портр. 

2012 

Вступне слово // Юго-Запад. Одессика : ист.-краевед. науч. альм. — О. : Optimum, 
2006–2012. — Вып. 1–12 : портр. 
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Публікації у періодичних виданнях 

1980 

Ростити механізаторів : в боротьбі за дальше піднесення сільського господарства 
важлива роль належить сільським кадрам // Вперед. — 1980. — 25 груд. 

1981 

Все вирішують кадри : [про значення і роль механізаторських кадрів, про вивчення і 
поширення кращого досвіду передовиків виробництва] // Вперед. — 1981. — 28 лип. 

Більше уваги кадрам механізаторів : [в подальшому піднесенні сільського господарства 
важлива роль належить кадрам] // Вперед. — 1981. — 12 груд. 

1982 

Формуємо політичну свідомість : [найважливішим завданням є виховання нової 
людини] // Вперед. — 1982. — 4 груд. 

Формуємо особистість // Вперед. — 1982. — 11 груд.  

Наш ударний фронт : на районному зльоті молодих тваринників // Вперед. — 1982. –14 
груд. 

1983 

Молодь — джерело кадрів : [запорукою успішної роботи є закріплення на селі молодих 
кадрів] // Вперед. — 1983. — 24 берез. 

Від РАПО до підряду: [про організацію Роздільнян. райкомом комсомолу весняно-
польових робіт] // Комс. іскра. — 1983. — 7 трав. 

Праця звеличує : [про необхідність виховувати молодь працелюбною] // Вперед. — 
1983. — 4 серп. 

Бойовий резерв партії : [65 років комсомолу] // Вперед. — 1983. — 29 жовт. 

1984 

Головна справа року : [виступ на обл. нараді молодих кукурудзоводів] // Комс. іскра. — 
1984. — 5 січ. — Фотогр. 

Турбота молодих : [девіз роздільнян. механізаторів: «За високий кінцевий результат!»] 
// Вперед. — 1984. — 24 січ. 

Свято праці — свято молодості : [про підготовку до Всесоюз. ленінського 
комуністичного суботника в Роздільнян. р-ні] // Комс. іскра. — 1984. — 21 квіт. 

Вчитель — на все життя : [підкреслено особливе значення професії вчителя] // Вперед. 
— 1984. — 7 черв.  
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Час перевірки сил і накреслень на майбутнє // Комс. іскра. — 1984. — 1 верес. 

1985 

А ми над цим не подумали : [відповідь секретаря Одес. обкому ЛКСМУ С. 
Гриневецького на критичну кореспонденцію «Молоді України» за 18 верес. 1985 p.] // 
Молодь України. — 1985. — 6 жовт. 

1986 

Пора бойового огляду : [про звітно-вибор. збори в комс. орг. радгоспу «Шлях Леніна», 
Сарат. р-ну] // Комс. іскра. — 1986. — 7 січ. 

Пропонуємо день інформування // Молодь України. –1986. — 24 трав. 

Вірні традиціям поколінь : [про комс. орг.] // Комс. іскра. — 1986. — 28 жовт. 

1987 

Видим цель! : [про експеримент з удосконалення кадрової структури обкому і про своє 
бачення ролі комсомолу в економіці держави] // Комс. знамя. — 1987. — 19 марта. 

Прискоренню — новий імпульс творчості : пленум Одес. обкому Компартії України : 
[виступ С. Гриневецького, першого секретаря обкому комсомолу] // Чорномор. новини. — 
1987. — 22 груд. 

1988 

Видим цель! : [про політичні досягнення] // Комс. знамя. — 1988. — 19 марта. 

Будемо говорити відверто : [інтерв’ю] / вела Л. Бойко // Комс. іскра. — 1988. — 16 
квіт. — Фотогр. 

Знання. Переконання. Дії : [підкреслюється: головне, щоб молодь повірила в себе, у свої 
сили і знання, активніше виявляла інтерес до орендних форм організації праці, сімейного підряду] 
// Чорномор. комуна. — 1988. — 26 черв.  

Сохранить для потомков : [інтерв’ю з С. Гриневецьким з питань збереження 
документів Нац. архівного фонду Одещини] // Одес. изв. — 1988. — 27 нояб. 

1989 

Спілчанських сім десятиліть : [70-річчя комсомолу] // Комс. іскра. — 1989. — 24 черв. 

Відродити авторитет Спілки : [із звітної доповіді Одес. обкому ЛКСМ України XXVIII 
конф. обл. комс. орг.] // Комс. іскра. — 1989. — 19 груд. 
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1990 

Досить відсиджуватися : [перший секретар Роздільнян. райкому Компартії України, 
депутат обл. ради народних депутатів поділився своїми думками з комуністами, 
жителями району про напружену громадсько-політичну ситуацію, яка склалася в 
республіці, області й районі] // Вперед. — 1990. — 6 жовт. 

1995 

Сергей Гриневецкий : «Секретариат выходит из тени»: [про роботу секретаріату 
Одес. облради розповів в інтерв’ю його керівник — С. Гриневецький] / беседу вел А. 
Филипенко // Одес. изв. — 1995. — 9 сент. 

1996 

Начнём с чистого листа! : [аналіз роботи облдержадмін. у порівнянні з 1990 р.] // Одес. 
изв. — 1996. — 10 июля. 

Утверждать верховенство права : [промова на обл. наук.-практ. конф., присвяч. 
відкриттю Року права в Україні] // Одес. изв. — 1996. — 10 окт. 

«Буду работать много, конкретно, хорошо» : [інтерв’ю] / беседу вела О. Майданюк // 
Одес. изв. — 1996. — 15 окт. 

Распоряжение Одесской облгосадминистрации об установлении норматива рабочих 
мест, предназначенных для трудоустройства инвалидов, на предприятиях (объединениях), 
в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности и хозяйствования, на 
1997 г. // Одес. изв. — 1996. — 19 окт. 

Сергей Гриневецкий — политик новой волны и старой закалки : [інтерв’ю] / беседу 
вела В. Крохмалева // Вестн. региона. — 1996. — 9 нояб. 

Африка — не только экзотика : [інтерв’ю] / беседу вёл А. Филипенко // Одес. изв. — 
1996. — 11 дек. 

1997 

Посмотрим правде в глаза : [про проблему розповсюдження наркоманії та СНІДу серед 
молоді Одещини] // Одес. изв. — 1997. — 25 апр. 

Времени на раскачку больше нет : [про економіку області та завдання, що стоять 
перед місцевими органами влади] // Одес. изв. — 1997. — 3 июля. 

Сохранить для потомков : [державні архівні установи] // Одес. изв. — 1997. — 27 нояб. 

Слово и дело : [про політичну діяльність в регіоні]// Одес. вестн. — 1997. — 23 дек. 

Транспортные коридоры : перспективы для региона // Одес. изв. — 1997. — 27 дек.; 
Веч. Одесса. — 27 дек. 
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1998 

Международные транспортные коридоры : перспектива для региона // Причерномор. 
регион. — 1998. — № 1. — С. 18–24. 

Транспортные коридоры : перспективы для региона : [інтерв’ю С. Гриневецького про 
розвиток Одес. регіону. Є коротка біогр. довідка] // Судоходство. — 1998. — № 6–7. — С. 
7–10 : портр. 

Евро — Азиатский транспортный коридор : реальность и перспективы // Веч. Одесса. 
— 1998. — 22 янв. — С. 2. 

Аэропорты — важное звено в единой транспортной системе // Веч. Одесса. — 1998. — 
5 марта. — С. 2. 

Свободные экономические зоны как механизм реализации идеи международных 
транспортных коридоров // Веч. Одесса. — 1998. — 14 марта. — С. 2. 

Поворот судьбы : [інтерв’ю про нові завдання, що стоять перед областю] беседу вела 
В. Крохмалева // Вестн. региона. — 1998. — 6 июня. 

С. Гриневецкий : «Хватит разрушать. Давайте строить» / интервью вела З. Казанжи // 
Слово. — 1998. — 6 нояб. 

Сергей Гриневецкий : «Перспективы есть. Надо работать» : [про перспективи в 
міжнар. політиці] / беседу вели И. Коваль, Ф. Кохрихт // Слово. — 1998. — 18 дек. 

1999 

Возроджение перерабатывающей отрасли? // Вестн. региона. — 1999. — 6 февр. 

Кредитование предприятий // Вестн. региона. — 1999. — 6 февр. 

Малый и средний бизнес // Вестн. региона. — 1999. — 6 февр. 

Управления : [із доповіді про розвиток підприємництва в області] // Вестн. региона. — 
1999. — 6 февр. 

Сергей Гриневецкий, председатель Одесской областной государственной 
администрации : «Сто пятьдесят километров украинской части Дуная должны работать на 
благо государства» // Вестн. региона. — 1999. — 20 марта. 

Відновлюємо «Порто-франко»... : [на думку С. Гриневецького, створення зони «Порто-
франко» є важливою складовою загальнодержавної полiтики розвитку транспортної 
мережi України] // Вестн. региона. — 1999. — 24 июля. 

«Нет проблем, которые нельзя решить» : [газ. «Вечерняя Одесса» перевіряє надійність 
слова, яке дав голова облдержадмін. С. Гриневецький на прийомі з особистих питань] / 
интервью вела Л. Авраменко // Веч. Одесса. — 1999. — 7 авг. — С. 1, 2. 
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«Губернатор не может не быть политиком…» : [С. Гриневецький — з приводу виборів 
президента] / беседу вел Г. Байрактар // Веч. Одесса. — 1999. — 21 авг. — С. 1 — 2. 

Вчитель — людина державна // Вестн. региона. — 1999. — 4 сент. 

«Не надо ничего бояться в этой жизни» : [інтерв’ю] / беседу вела И. Аверина // Степові 
зорі. — 1999. — 30 жовт.–3 листоп. 

2000 

16 апреля — Всеукраинский референдум : [звернення до жителів Одещини] // Веч. 
Одесса. — 2000. — 11 апр. — С. 1. 

Поклон победителям : [С. Гриневецький виступив з доповіддю про подвиг нашого 
народу у Великій Вітчизняній війні] // Веч. Одесса. — 2000. — 6 мая. — С. 1. 

Об истинах вечных и прописных : [пам’яті Б. Ф. Дерев’янка] // Веч. Одесса. — 2000. — 
5 окт. — С. 1–2 : фот. 

Украинское — значит лучшее : [напередодні свята працівників харчової промисловості 
місцевих харчовиків привітав голова облдержадмін. С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 
2000. — 14 окт. — С. 1. 

Одесскому банковскому союзу : [відкритий лист] // Деловая Одесса. — 2000. — 8 дек. 

2002 

Шановні друзі! : [вступ. ст., присвячена природним ресурсам Одес. обл.] // 
Причорномор. екол. бюл. — 2001. — № 1. — С. 5 : портр. 

Дорогі друзі! : [вступ. ст., присвячена Одес. обл. як високорозвиненому 
індустріальному та аграрному регіону] // Губернатор. — 2001. — № 2. — С. 2 : портр. 

Накануне выбора : [про перебіг передвиборної кампанії] // Веч. Одесса. — 2002. — 26 
марта. — С. 1–2 : фот. 

Одесский губернатор о Французе, любви в Раде и 7-м километре : [про роботу у ВР] / 
интервью вела Л. Денисенко // Еженедельник 2000. — 2002. — 21 июня.  

Гриневецкий С. : «Одесситы могут не только шутить...» : [щодо торгово-економічних 
відносин Одес. обл. і регіонів Російської Федерації] // Деловая Одесса. — 2002. — 3 июля 

Кроме политики, нужно заниматься хозяйственными делами // Веч. Одесса. — 2002. — 
12 сент. — С. 1, 2.  

Сохраним мир и согласие : [звернення із закликом узяти відповідальність за долю 
регіону та держави, зробити все для збереження миру та злагоди] / С. Гриневецкий, В. 
Новацкий // Деловая Одесса. — 2002. — 13 сент. 
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Пожилым людям — нашу ежедневную заботу и уважение : [звернення С. Гриневецького 
до земляків із закликом узяти участь у всеукр. акції «Милосердя»] // Веч. Одесса. — 2002. 
— 1 окт. — С.  1. 

Одесский «Давос» : первые результаты // Укр. + Одес. деловые новости : еженедельник. 
 – 2002. – 15 окт. — C. 1–2. 

2003 

Сергей Гриневецкий без галстука / интервью вела И. Чичикова // Пассаж. — 2003. — № 
1. — С. 110–112 : портр. 

«П’ять років — не рубіж. Це лише початок» : [п’ять років С. Гриневецький на посаді 
голови Одес. облдержадмін.] // Вперед. — 2003. — 4 черв. — С. 1–2 : портр. 

2004 

Інвестиції в людський потенціал // Урядовий кур’єр : держ. життя України. — 2004. — 
14 трав. — С. 7. 

С. Гриневецький : «Одещина повертається до співпраці з Європою» : [презентація 
економічного потенціалу й інвестиційних можливостей Одес. обл. відбулася в столиці 
Бельгії Брюсселі] / вела інтерв’ю О. Астрахович // День. — 2004. — 5 черв. — Портр. 

Студенческая неделя : [доп. до Дня студентів] // Веч. Одесса. — 2004. — 11 нояб. — С. 
1. 

Сергій Гриневецький : «Влада розбещує. А відсутність влади розбещує абсолютно» : 
[думки С. Гриневецького з приводу можливого територіального відокремлення Одес. обл. 
від України] / вела інтерв’ю О. Астрахович // День — 2004. — 4 груд. 

2006 

Сергей Гриневецкий : «Власть для нас не цель, а средство» // Час пик. — 2006. — 5 
февр. 

Сегодня Украина на переломе // Время Ч. – 2006. — 10 февр. — С. 11.  

Сила інерції, або чому програла ідеологія злагоди: [про політичну ситуацію в країні] // 
День. — 2006. — 26 трав. — Фотогр. 

Сила инерции, или желание обмануть и быть обманутым // Окна. — 2006. —  15 июня. 
— С. 4–5.  

Языковой вопрос : взгляд из региона // Одес. изв. —  2006. — 8 июля. — С. 4. 

Діалектичні тези : до 15-річчя незалежності // День. — 2006. — 18 серп. 

Парадоксы местного самоуправления // Зеркало недели. – 2006. — 7 жовт. — С. 4.  
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НДС как системная угроза национальной безопасности : [податок на додану вартість 
набув рис національного лиха] // Еженедельник 2000. — 2006. — 3 нояб. 

Государственная стратегия регионального развития : бюрократический документ или 
путь к консолидации страны? // Зеркало недели. — 2006. — 25 нояб. — 1 дек. — С. 4.  

2007 

Политическая целесообразность и политическая слепота // Зеркало недели. — 2007. — 
12–18 мая. 

Жизнь после выборов // Зеркало недели. — 2007. — 26 мая. 

«Я не хочу нравиться, я хочу быть понятым» / интервью вел О. Константинов // 
Еженедельник 2000. — 2007. — 15 июня. 

Конституция тревоги нашей // Одес. изв. — 2007. — 28 июня. 

О компромиссах и консенсусе // Зеркало недели. — 2007. — 24–31 авг. — С. 5. 

Стан напівлегітимності : [про політичну легітимність] // День. — 2007. — 22 груд. — 
Портр. 

2008 

Гриневецкий С. : «Будет тяжело, но интересно!» / интервью вела Г. Владимирская // 
Фаворит. — 2008. — № 2. — С. 54–56 : портр. 

Сергей Гриневецкий : «Отдых — редкая возможность подумать о делах» / беседу вела 
Я. Позинцали // Отдых. — 2008. — № 8. — С. 12–15. 

Гриневецкий С. : «Стране нужны интеллектуалы, а не горлопаны!» / интервью вела Г. 
Владимирская // Фаворит. — 2008. — № 11. — С. 25–38 : фот. 

Нехтування владою правових норм загрожує безпеці держави : із виступу нар. депутата 
України С. Гриневецького на пленар. засіданні Верхов. Ради України 15 січ. 2008 р. // 
Голос України. — 2008. — 23 січ. — С. 3 : фотогр. 

Чорне море : зона стабільності чи внутрішнє море НАТО? // Голос України. — 2008. — 
13 берез. — С. 3, 4 : фотогр. 

«Упаси нас бог, писать Конституцию под личности» // Бизнес. — 2008. — 17 марта. — 
С. 20–21.  

Правовий нігілізм покладається в основу : із виступу нар. депутата, члена фракції 
«Блок Литвина» на пленар. засіданні Верхов. Ради 15 квіт. 2008 р. // Голос України. — 
2008. — 19 квіт. — С. 3 : фотогр. 

[Думки з приводу «Звернення Президента України до народних депутатів України] // 
Голос України. — 2008. — 7 жовт. — С. 2 : фотогр. 
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Сергей Гриневецкий : «Проамериканскую Украину в Европу не возьмут» : [про 
ініціативу США відносно спрощення процедури вступу України у НАТО] // Час пик. — 
2008. — 30 нояб. 

Печальная годовщина : [27 грудня виповнюється рік від часу створення Національної 
конституційної ради] // Зеркало недели. — 2008. — 20 дек. — С. 3. 

Недосконалість Конституції – загроза нацбезпеці України // Дзеркало тижня. Україна. 
— 2008. — 20 груд.  

2009 

Час виправляти помилки : [про політичну та громадську діяльність] // Вперед. — 2009. 
— 11 берез. — С. 3. 

Нелюбовний трикутник : [про відносини України, Румунії і Молдови] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2009. — 21 квіт. — Портр. 

Україна втрачає позиції на Дунаї // Дзеркало тижня. Україна. — 2009. — 21 квіт. 

Сергей Гриневецкий : «Новая архитектура безопасности должна стать и станет 
результатом компромисса. Но какова будет его цена?» : [про національну безпеку] // Час 
пик. — 2009. — 17 мая. 

Сергей Гриневецкий : «Руководствоваться Конституцией и Регламентом» : [про 
можливість утворення у ВР нової коаліції з Партією регіонів і БЮТ] // Час пик. — 2009. 
— 7 июня. 

Сергей Гриневецкий : «Украина обречена на нейтралитет» : [роль України в загальній 
системі безпеки в Європі] // Час пик. — 2009. — 19 июля. 

Сергей Гриневецкий : «Нынешняя избирательная кампания может стать самым 
громким европейским скандалом» : [про кампанію з президентських виборів в Україні] // 
Час пик. — 2009. — 26 июля. 

Сергей Гриневецкий : «Нацбанк не выполнил свою основную функцию — не 
обеспечил стабильность гривни» // Час пик. — 2009. — 2 авг. 

Сергей Гриневецкий : «В закон о НБУ заложена стабильная основа для 
неоколониальной политики» : [Закон «Про Національний банк України»] // Час пик. — 
2009. — 9 авг. 

Сергей Гриневецкий : «Можно одеть Дюка в вышиванку, но от этого украинская 
культура не станет богаче» // Час пик. — 2009. — 6 сент. 

Сергей Гриневецкий : «У нас определяется новое КПД страны : коррупция, популизм и 
долларизация» // Час пик. — 2009. — 18 окт. 

Два сценарії для посткризової України // Дзеркало тижня. Україна. — 2009. — 24 жовт. 
— Портр. 
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Україні необхідні нацпроекти з особливим режимом фінансування // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2009. — 24 жовт. 

Сергей Гриневецкий : «Каждая избирательная кампания в нашей стране превращается в 
угрозу национальной безопасности» // Час пик. — 2009. — 25 окт. 

2010 

«Реформа для Украины — это значит соблюдать закон и прекратить воровать!» : 
[інтерв’ю] / беседовала Г. Владимирская // Фаворит. — 2010. — № 8. — С. 16 — 21 : 
портр. ; Жизнь в Одессе. — 10 окт. — С. 13. 

Звітую без сорому : [про свою політичну діяльність] // Наддністр. правда. — 2010. — 
13 січ. — Портр. 

Без партнерства між державою й бізнесом Морська доктрина залишиться декларацією // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 23 січ. 

Україна : із морської держави на «країну біля моря»? // Дзеркало тижня. Україна. — 
2010. — 23 січ. — Портр. 

Україна повинна вимагати компенсації за фінансові втрати під час Балканських воєн // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 23 січ. 

Гриневецкий С. : «Огрехи стратегии финансово-экономического развития Украины» / 
С. Гриневецкий, Т. Ковальчук // Час пик. — 2010. — 24 янв. 

Сергей Гриневецкий : «Неопределенные интегралы украинской политики» : [про 
президентські вибори] // Час пик. — 2010. — 31 янв. 

Сергей Гриневецкий : «Вернуться в правовое поле» : [С. Гриневецький закликав усіх 
прибічників Народної партії в Одес. обл. підтримати в другому турі виборів президента 
кандидатуру В. Януковича] // Час пик. — 2010. — 5 февр. 

Сергей Гриневецкий : «Пока «наверху» будут нечестные люди, успех не предвидится» : 
[про продажність чиновництва] // Час пик. — 2010. — 21 февр. 

Сергей Гриневецкий : «Возврат к активной черноморской политике теперь будет 
труднее» // Час пик. — 2010. — 21 марта. 

Гриневецкий С. : «Защитить каждого военного и членов их семей» / С. Гриневецкий, 
Ю. Самойленко, С. Велижанский // Час пик. — 2010. — 4 апр. 

Сергей Гриневецкий : «Спасти Куяльницкий лиман и украинское Придунавье от 
катастрофы!» // Час пик. — 2010. — 4 апр. 

Сергей Гриневецкий : «Чувства братской дружбы и солидарности живы в наших 
народах» : [про забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни надійною соціально-
правовою підтримкою] // Час пик. — 2010. — 11 апр. 
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Сергей Гриневецкий : «Внеблоковый статус — не препятствие, а решение!» // Час пик. 
— 2010. — 25 апр. 

Власть и народ стали непримиримыми врагами : [коментар С. Гриневецького до 
соціологічного дослідження, здійсненого Інститутом Горшеніна] // Веч. Одесса — 2010. 
— 27 апр. 

Сергей Гриневецкий : «Приняв закон о ратификации соглашения по ЧФ, Рада 
легитимизировала внеблоковый статус» // Час пик. — 2010. — 2 мая. 

Сергей Гриневецкий : «Президентский законопроект закрепляет парламентско-
президентскую республику» // Час пик. — 2010. — 13 июня. 

Сергей Гриневецкий : «Какая идея способна сегодня стать объединяющей? Идея 
социальной справедливости…» // Час пик. — 2010. — 27 июня. 

«У нас розгульно-пьяная бедность» : [про проблеми в країні] // Окна. — 2010. — 30 
июня. — С. 3 : портр. 

Підтримати приватника : [про можливості підтримки державою приватного 
підприємця] // Одес. вісті. — 2010. — 1 лип. — С. 7 : портр. 

Сергей Гриневецкий : «Главное — качественное питание. В магазинах есть все, а 
купить нечего…» // Час пик. — 2010. — 11 июля. 

Сергей Гриневецкий : «Ключевая задача сегодня — преодолеть бедность» : [про 
боротьбу з бідністю в цілому, і з сільською бідністю — як окремим явищем] // Час пик. — 
2010 — 11 июля. 

Гриневецкий С. «Мы теряем Куяльник...» : [С. Гриневецький пропонує оголосити 
Куяльницький лиман зоною надзвичайної екологічної ситуації] // Веч. Одесса. — 2010. — 
20 июля. — С. 1. 

Сергей Гриневецкий : «В работе Верховной Рады произошел прорыв» : [новообраний 
Президент прийняв чіткий курс на відновлення управлінської вертикалі] // Час пик. — 
2010. — 25 июля. 

«Президент должен вернуть все институты власти в конституционное поле» : 
[інтерв’ю] / беседу вели В. Скачко, А. Юрчук // Окна. — 2010. — 30 июля. — С. 6–7 : 
портр. 

«Доверие одесситов дорого стоит!» / интервью вела Г. Владимирская // Комс. правда в 
Украине. — 2010. — 2 окт. — С. 6 : портр. 

Сергей Гриневецкий : «Наш законопроект «О языках» имеет все шансы стать законом» 
// Час пик. — 2010. — 10 окт. 

Общий язык закона о языках : [про проект «Закону про мови»] / беседу вёл А. Ромм // 
Окна. — 2010. — 15 окт. — С. 4 : портр. 
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Сергей Гриневецкий : «Цивилизация и цивилизованность — не абстрактные слова» : 
[про припинення щонайменших проявів політичного бандитизму] // Час пик. — 2010. — 24 
окт. 

Сергей Гриневецкий : «Коренного перелома в понимании значения морской отрасли 
пока не наступило» // Час пик. — 2010. — 28 нояб. 

Сергей Гриневецкий : «Украина могла бы сказать веское слово в формировании новой 
системы безопасности в Черноморском регионе» // Час пик. — 2010. — 5 дек. 

«Не будем ли мы расплачиваться за полученные кредиты чернозёмами?» : [з виступу С. 
Гриневецького на сесії ВР 14 груд. 2010 р.] // Окна. — 2010. — 30 дек. — С. 4 : портр. 

2011 

«Руководствоваться Конституцией и Регламентом» : [інтерв’ю з членом фракції «Блоку 
Литвина» С. Гриневецьким про можливість створення нової коаліції з Партією регіонів і 
БЮТ] // Окна. — 2011. — 15 янв. — С. 10 : портр. 

Сергей Гриневецкий призывает власти к диалогу, чтобы избежать повторения опыта 
Греции : [прес-конф. С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 2011. — 22 янв. — С. 2. 

«Украинское общество по–прежнему находится в процессе, который я бы назвал 
«принудительной политизацией» // Час пик. — 2011. — 30 янв. — С. 3.  

Сергей Гриневецкий : «Украине нужна долгосрочная дунайская и черноморская 
политика» // Час пик. — 2011. — 6 февр. 

«Для начала нужно определиться с комплексом реформ через призму социального и 
экономического факторов» / интервью записал П. Вуец // Час пик. — 2011. — 27 февр. — 
С. 4–5. 

«Нужен комплексный подход к рациональному использованию территории вокруг 
Хаджибейского, Куяльницкого, Дофиновского и Григорьевского лиманов» : [С. 
Гриневецький заявив, що врятувати Куяльницький лиман та річку Великий Куяльник 
можливо лише за участі держави] // Час пик. — 2011. — 27 февр. — С. 3. 

Региональная политика 3D : [про політичну та економічну ситуації в країні] // Окна. — 
2011. — 28 февр. — С. 4–5 : портр. 

Сергей Гриневецкий : «Сбрасывать со счетов Украину с ее транспортным и транзитным 
потенциалом ни Европейскому Союзу, ни России не стоит» // Час пик. — 2011. — 6 марта. 

Сергей Гриневецкий «В реформе ЖКХ, как и в любой другой, надо начинать с 
реформы заработной платы» / беседу вёл А. Филипенко // Окна. — 2011. — 15 марта. — 
С. 4 : портр. ; Час пик. — 27 марта. — С. 2. 
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Сергей Гриневецкий : «Нужна государственная программа развития территорий вокруг 
Куяльницкого, Хаджибейского, Дофиновского и Григорьевского лиманов» // Час пик. — 
2011. — 20 марта. 

Сергей Гриневецкий : «Региональная политика имеет не только внутреннее, но и 
внешнее измерение» : [стратегія Європейського Союзу щодо Чорноморського регіону] // 
Час пик. — 2011. — 3 апр. 

«Государство и общество должны изменить отношение к науке, научному труду» // Час 
пик. — 2011. — 10 апр. — С. 2. 

«Думаю, мы сумеем отстоять социальные права военнослужащих…» / интервью 
записал Ф. Артеменко // Час пик. — 2011. — 10 апр. — С. 2. 

Сергей Гриневецкий : «Мы до сих пор не ответили на вопрос, какое государство мы 
строим, каким будет его уклад, какой будет форма правления и каким — политический 
режим?» : [про стан і перспективи економічних стосунків з Європейським Союзом і 
Митним Союзом] // Час пик. — 2011. — 15 мая. 

Обеспечить приоритет прав человека в языковой политике // Голос Украины. – 2011. –
 6–22 мая. — С. 3 ; Окна. — 16 мая. — С. 9 : портр. 

Сергей Гриневецкий: «Межрегиональное сотрудничество может улучшить ситуацию в 
украино-российских отношениях»// Час пик. — 2011. — 27 мая. 

Сергей Гриневецкий : «Украина пока недооценивает рынки стран «третьего мира» : 
[країни Азії, Африки і Латинської Америки — перспективний ринок для українських 
товарів] / интервью записал Ф. Артеменко // Час пик. — 2011. — 5 июня. — С. 4. 

«И власть и оппозиция не хотят изменять главное — систему денежного обращения : [з 
виступу С. Гриневецького на засіданні «круглого столу» в Києві] // Час пик. — 2011. — 19 
июня. — С. 1. 

Воля : [інтерв’ю] / беседу вел М. Борисов // Веч. Одесса. — 2011. — 23 июня. — С. 2. 

Сергей Гриневецкий : «В изучении истории Великой Отечественной войны необходимо 
уйти от идеологических штампов» // Час пик. — 2011. — 3 июля. 

Сергей Гриневецкий : «Стратегию нельзя откладывать «на потом», потому что «потом» 
будет совсем другим…» : [Закон «Про основи внутрішньої і зовнішньої політики», перехід 
до політики позаблоковості] // Час пик. — 2011. — 3 июля. — С. 2 : портр. ; Окна. — 15 
июля. — С. 7 : портр. 

Гриневецкий С. : «Заявления политиков всё чаще не находят отклика в сердцах и умах 
людей» // Час пик. — 2011. — 17 июля. — С. 1.  

«Коррупция — как раковая опухоль может погубить весь государственный организм» : 
[в інтерв’ю «Контекст — Причерноморью» народний депутат України, перший 
заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони С. Гриневецький 
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назвав корупцію «ключовою проблемою, що гальмує розвиток країни…»] // Час пик. — 
2011. — 28 авг. — С. 1 : портр. 

Сергей Гриневецкий : «Политический сезон обещает быть очень жарким, нервным и 
даже излишне эмоциональным» // Час пик. — 2011. — 18 сент. 

Сергей Гриневецкий : «У Украины есть единственный путь утверждения в 
«меняющемся мире» — более активная позиция, собственное видение и выдвижение 
инициатив» // Час пик. — 2011. — 16 окт. 

Позаблоковість України в «мінливому світі» // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 7 
жовт. — Фотогр. ; Окна. — 17 окт. — С. 6–7. — Рос. мовою. 

Гриневецкий С. : «К юбилею СНГ предстало перед необходимостью существенного 
обновления своей деятельности» : [про двадцятиріччя Співдружності Незалежних 
Держав] // Час пик. — 2011. — 23 окт. — С. 2.  

Подтверждение гарантий безопасности обретает принципиальное значение : 
[переосмислення основ світової політики] // Час пик. — 2011. — 23 окт. — С. 4–5 : портр. 

Сергей Гриневецкий : «За последние годы на государственном уровне произошло 
переосмысление роли Придунавья» // Час пик. — 2011. — 27 нояб. 

Сергей Гриневецкий : «Новый закон о выборах : компромиссы важны» : [про новий 
Закон «Про вибори народних депутатів»] // Час пик. — 2011. — 27 нояб. 

Сергей Гриневецкий : «По большому счету на основе работ победителей можно сделать 
доклад о том, как нам обустроить государство» : [нагородження іменними стипендіями 
переможців Всеукр. студ. олімпіади за 2009–2010 навчальний рік] // Час пик. — 2011. — 
27 нояб. 

Сергей Гриневецкий : «По поручению Президента отрабатывается стратегия 
национальной безопасности и обороны и военная доктрина» // Час пик. — 2011. — 11 дек. 

Сергей Гриневецкий : «Ситуация в банковской сфере оказывает все более негативное 
влияние на положение в экономике» // Час пик. — 2011. — 25 дек. 

2012 

Морская отрасль : прошла ли Украина точку невозврата? : [про стан морської галузі в 
Україні] // Мор. информ. бюл. — 2012. — № 1. — С. 4–7 : портр. — Те саме укр. мовою // 
Дзеркало тижня. Україна. — 23 берез. — Портр. ; Час пик. — 1 апр. 

Сергей Гриневецкий : «Межрегиональное сотрудничество может улучшить ситуацию в 
украино-российских отношениях» // Час пик. — 2012. — 1 янв. 

Политреформа стала историей, но противоречия и проблемы, которые не удалось 
решить в 2004 году, остались : [С. Гриневецький вважає, що Конституція багато в чому 
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не відповідає реаліям соціально-економічного і політичного розвитку України] // Час пик. 
— 2012. — 8 янв. 

Сергей Гриневецкий : «Именно государственная региональная политика может стать 
одним из эффективных инструментов модернизации страны» // Час пик. — 2012. — 8 янв. 

Получается так, что все реформы — не на улучшение, а на ухудшение. Значит что-то не 
так… : [з бліц–інтерв’ю С. Гриневецького агентству «Контекст-Причерноморье»] // Час 
пик. — 2012. — 5 февр. 

В государстве так и не создано современного оборонно-промышленного комплекса и 
системного управления в этой сфере : [ВР України прийняла внесений С. Гриневецьким 
проект постанови про проведення парламентських слухань на тему : «Стан і 
перспективи розвитку Військової організації і сектора безпеки України»] // Час пик. — 
2012. — 12 февр. 

Год прошел, как сон пустой : история одного указа : [про виконання рішення Ради 
Національної Безпеки і Оборони України «Про виклики і загрози національній безпеці 
України в 2011 році»] // Час пик. — 2012. — 12 февр. 

Сергей Гриневецкий : История государства пишется в регионах : [з нагоди 80-річчя 
Одес. обл.] / интервью вел В. Воронков // Час пик. — 2012. — 26 февр. ; Окна. — 29 февр. 
— С. 4 : портр. 

В России есть национальный лидер, и начинает появляться гражданское общество : [С. 
Гриневецький високо оцінив характер і підсумки президентських виборів в Росії] // Час 
пик. — 2012. — 11 марта. 

Сергей Гриневецкий о главных инвестиционных задачах региона : [С. Гриневецький у 
бліц-інтерв’ю агентству «Контекст-Причерноморье» визначив три найважливіші 
напрями інвестиційного розвитку Одес. обл.] // Час пик. — 2012. — 11 марта. 

Сергей Гриневецкий : «Права обитателей общежитий до сих пор не определены» // Час 
пик. — 2012. — 16 марта. 

Приватизация портов может привести к их «дерибану», считает С. Гриневецкий : 
[інтерв’ю С. Гриневецького інформ. агентству «Контекст– Причерноморье»] // Веч. 
Одесса. — 2012. — 29 марта. — С. 1. 

Сергей Гриневецкий : «Лифты — проблема и одесская и общегосударственная» // Час 
пик. — 2012. — 8 апр. 

Сергей Гриневецкий : «В новых проектах политики гораздо больше, чем собственно 
экономики» : [про пошук нових форматів співпраці України і Євразійського Союзу] // Час 
пик. — 2012. — 15 апр. 

Сергей Гриневецкий : «В мире происходят кардинальные трансформации, которые 
требуют новых подходов к проблемам безопасности и обороны» // Час пик. — 2012. — 22 
апр. 
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Сергей Гриневецкий : «История не должна быть служанкой политики» : [про 
політизацію історії] // Час пик. — 2012. — 6 мая. 

Сергей Гриневецкий : «Острейшей проблемой было и остается одно : сохранение 
управляемости государством» // Час пик. — 2012. — 6 мая. 

Сергей Гриневецкий : «Свою безопасность мы должны обеспечивать сами» // Час пик. 
— 2012. — 13 мая. 

Гриневецкий Сергей : «Острейшей проблемой было и остаётся одно : сохранение 
управляемости государством» : [виступ на форумі в Москві] // Окна. — 2012. — 15 мая. — 
С. 4 : портр. 

Сергей Гриневецкий : «Мы являемся наследниками этой великой Победы, и никогда не 
позволим переписывать историю» // Час пик. — 2012. — 20 мая. 

Как уменшить количество бесквартирных офицеров? : [про проблеми забезпечення 
житлом військовослужбовців] // Одес. жизнь. — 2012. — 23 мая. — С. 5. 

Сергей Гриневецкий : «Конституционные права военнослужащих должны быть 
защищены!» // Час пик. — 2012. — 27 мая. 

Сергей Гриневецкий : «Нужно устранить неопределенность в земельном 
законодательстве» // Час пик. — 2012. — 27 мая. 

Сергей Гриневецкий : «Так, может быть, хватит делать прогнозы? Давайте «делать 
погоду», господа!» : [про стан і перспективи розвитку Військової організації і сектора 
безпеки України] // Час пик. — 2012. — 27 мая. 

«Если инфляция мчится шагами, а пенсия растет шажками — не догнать ее, или почему 
уровень социальной защиты военнослужащих не отвечает требованиям современной 
армии» : [про стан української армії; матеріальне забезпечення людей у погонах] // Окна. 
— 2012. — 31 мая. — С. 5 : фот. 

Сергей Гриневецкий : «Промышленная безопасность — понятие трансграничное» : 
[про відродження статусу країни–виробника підйомних споруд і вертикального 
транспорту в умовах членства у ВТО, забезпечення при цьому промислової безпеки та 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції] // Час пик. — 2012. — 3 июня. 

Сергей Гриневецкий : «Страна, ведущая активную внешнюю торговлю и не 
развивающая флот, рискует потерять все» // Час пик. — 2012. — 3 июня. 

Сергей Гриневецкий о Законе об основах языковой политики // Час пик. — 2012. — 10 
июня. 

Сергей Гриневецкий : «Во все времена культура была главным дипломатом» : [про 
партнерство між Росією та Україною, яке має набути нового сенсу] // Час пик. — 2012. 
— 17 июня. 
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Сергей Гриневецкий : «Нужно превратить заработную плату действительно в мерило 
уважения» [про нинішню систему оплати праці в Україні] // Час пик. — 2012. — 17 июня. 

Сергей Гриневецкий : «Проблема нашего агрария не в том, что нет урожая, а в том, что 
он есть, но неизвестно, что с ним делать» // Час пик. — 2012. — 17 июня. 

Сергей Гриневецкий : «Образно говоря, Конституция дает право на обеденный 
перерыв, но это вовсе не означает, что она гарантирует обед» // Час пик. — 2012. — 1 
июля. 

Сергей Гриневецкий : «Принятие закона о языках поможет сплотить страну» // Час пик. 
— 2012. — 1 июля. 

Сергей Гриневецкий : «Конституция — орудие права, а не орудие управления» // Час 
пик. — 2012. — 8 июля. 

Сергей Гриневецкий : «Необходимо сделать собственников жилья полноправными 
участниками процесса» : [про проблеми в житлово-комунальному господарстві] // Час 
пик. — 2012. — 15 июля. 

Видання, що вийшли під редакцією С. Р. Гриневецького 

Губернатор : всеукр. громадсько-політ. журн. / авт. ідеї, кер. проекту і голов. ред. Б. 
Білейчук ; голова ред. ради В. Янукович ; заст. голови ред. ради : О. Гаркуша, С. 
Гриневецький. — К., 2001. — № 2. 

Социоэкологические аспекты техногенной цивилизации : науч.-учеб. пособие / В. В. 
Паламарчук, С. З. Трошев, Д. О. Клятковский [и др.] ; под общ. ред. С. Р. Гриневецкого и 
В. М. Чугуенко. — О. : Астропринт, 2007. — 408 с.  

Фаворит : ежемес. ил. журн. / шеф-ред. П. Галчанский ; гл. ред. Г. Владимирская ; ред. 
совет : В. Балух, С. Гриневецкий, И. Коваль [и др.]. — О., 2008– . 

МАТЕРІАЛИ ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ  
С. Р. ГРИНЕВЕЦЬКОГО 

Гриневецький Сергій Рафаїлович : [біогр. довідка] // Хто є хто в Україні / уклад. та ред. 
: Ю. Марченко, О. Телемко ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. — К. : К. І. С., 2001. — 
С. 103. 

Одеська область : [C. Гриневецький зазначений як голова Одес. обл. держадмін.] // 
Золота книга української еліти : інформ.-іміджевий альм. : у 6 т. = Golden book of 
Ukrainian elite : inform. and image anthology : in 6 v. / ред. рада : Ю. Богуцький, 
Л. Губерський, М. Демченко [та ін.]. — К. : Євроімідж, 2001. — Т. 1. — С. 148–139 : 
ілюстр., портр. — Текст парал. укр., англ. 
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Сергій Гриневецький : [біогр. довідка] // Золота книга української еліти : інформ.-
іміджевий альм. : у 6 т. = Golden book of Ukrainian elite : іnform. and image anthology : in 
6 v. / ред. рада : Ю. Богуцький, Л. Губерський, М. Демченко [та ін.]. — К. : Євроімідж, 
2001. — Т. 3. — С. 138–139 : ілюстр., портр. — Текст парал. укр., англ. 

Гриневецький Сергій Рафаїлович : [біогр. довідка] // Імена України : біогр. щорічник 
2001 / редкол. : В. Г. Бар’яхтар, І. Д. Безгін, В. П. Буркат [та ін.]. — К. : Фенікс, 2002. — С. 
138 — 139 : портр.  

Саєнко Л. І. Гриневецький Сергій Рафаїлович : [біогр. довідка] // Енцикл. Сучас. 
України / голов. редкол. : співголови : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський ; відп. секретар М. Г. 
Железняк ; НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. 
— К. : ВАТ Поліграфкнига, 2006. — Т. 6 : Го-Гю. — С. 457 : портр. 

Кавалери ордена князя Ярослава Мудрого IV ступеня : [указом Президента України 
нагороджено С. Гриневецького] // Кавалери та лауреати державних нагород України. 
Одеська область / авт.-упоряд. Ю. І. Бузько ; Південноукр. Ін-т Біографії. — О. : 
Південноукр. Ін-т Біографії, 2011. –Т. 1 : (1991-2011). — С. 75. 

Гриневецький Сергій Рафаїлович : [біогр. довідка] // Кавалери та лауреати державних 
нагород України. Одеська область / авт.-упоряд. Ю. І. Бузько ; Південноукр. Ін-т Біографії. 
— О. : Південноукр. Ін-т Біографії, 2011. –Т. 1 : (1991-2011). — С. 76–77 : фотогр. 

Портрет Сергія Рафаїловича Гриневецького / авт. портр. Г. С. Мещерякова // 
Губернатори краю і управителі Одеси : кат. виставки = Region governors and Odesa rulers : 
catalogue of the exhibition / куратор проекту та ред. катологу В. Никифоров ; авт. іст. 
нарисів : Р. Феденьов, Т. Гончарук, І. Шкляєв ; управління культури і мистецтв Одес. 
облдержадмін. ; упр. з питань культури і мистецтв Одес. міськради ; Одес. від-ня Укр. 
фонду культури. — О. : Одес. музей захід. і схід. мистецтва, 2004. — С. 32 : портр. 

Політична діяльність 

1980 

Пленум райкому комсомолу : відбувся черговий пленум районного комітету 
комсомолу, який розглянув питання «Про підсумки жовтневого (1980 p.) Пленуму ЦК 
КПРС і завдання комсомольських організацій району, що випливають із його рішень» : 
[серед виступаючих — С. Гриневецький, секретар комс. організації, начальник обмінного 
пункту Роздільнян. райсільгосптехніки] // Вперед. — 1980. — 23 груд. 

1981 

Пленум районного комітету комсомолу : черговий пленум комітету комсомолу 
розглянув питання «Про завдання комсомольської організації району по виконанню 
рішень XXVI зїзду КПРС» : [в обговоренні взяв участь секретар комс. організації, 
начальник обмінного пункту Роздільнян. райсільгосптехніки С. Гриневецький] // Вперед. 
— 1981. — 7 трав. 
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Пленум райкому комсомолу : На черговому пленумі районного комітету комсомолу 
розглядалося питання «Про завдання комсомольської організації району по дальшому 
удосконаленню трудового виховання молоді» : [в обговоренні взяв участь секретар комс. 
організації Роздільнян. райсільгосптехніки С. Гриневецький] // Вперед. — 1981. — 26 лип. 

Місце для трудового подвигу молоді є всюди : [на районній комс. конф. в обговоренні 
доповіді секретаря райкому комсомолу взяв участь завідувач майстерень Роздільнян. 
райсільгосптехніки С. Гриневецький] // Вперед. — 1981. — 10 груд. 

1982 

Кандидати в члени Одеського обласного комітету ЛКСМ України : [серед кандидатів 
— С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1982. — 23 лют. 

Пленум райкому комсомолу : [першим секретарем Роздільнян. райкому комсомолу 
обрано С. Гриневецького] // Вперед. — 1982. — 2 верес. 

Організаторську роботу в трудових колективах — на рівень сучасних завдань : з 
пленуму райкому Компартії України : [в обговоренні доповіді, зокрема, взяв участь 
перший секретар Роздільнян. райкому ЛКСМУ С. Гриневецький] // Вперед. — 1982. — 16 
жовт. 

Пленум райкому комсомолу : [з доповіддю «Про завдання районної комсомольської 
організації у боротьбі з антиподами комуністичної моралі у світлі вимог ХІХ з’їзду 
ВЛКСМ» виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 1982. — 30 листоп. 

1983 

Пленум райкому комсомолу : [з доповіддю «Про підсумки роботи листопадового (1982 
р.) Пленуму ЦК КПРС» виступив  С. Гриневецький] // Комс. іскра. – 1983. — 29 січ. 

Пленум райкому комсомолу : [з доповіддю «Про завдання комсомольської організації 
району по виконанню рішень листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС» виступив 
С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 3 лют. 

Залишилися осторонь : [про результати роботи рейдової бригади район. штабу 
«Комсомольського прожектора» на чолі з С. Гриневецьким] // Вперед. — 1983. — 17 лют.  

Пленум Одеського обкому комсомолу : [в обговоренні доповіді «Про підвищення ролі 
комсомольських організацій області в боротьбі за зміцнення трудової дисципліни, 
посилення режиму економії у світлі рішень листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС» 
взяв участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1983. — 22 берез. 

Пленум райкому комсомолу : [з доповіддю «Про посилення роботи комітетів 
комсомолу району по трудовому вихованню юнаків та дівчат у світлі вимог ХХVІ з’їзду 
КПРС» виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 12 квіт. 
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Пленуми райкомів комсомолу : [про пленум Болград. райкому ЛКСМУ, на якому з 
доповіддю «Про активізацію діяльності комсомольських організацій району по зміцненню 
трудової дисципліни, скороченню плинності кадрів, посилення режиму економії у світлі 
рішень листопадового (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС» виступив С. Гриневецький] // Комс. 
іскра. — 1983. — 16 квіт. 

Пленум райкому Компартії України : 9 липня відбувся пленум Роздільнян. райкому 
Компартії України : [в обговоренні доповіді «Про підсумки червневого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і завдання партійних організацій району, що випливають з його рішень» взяв 
участь С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 12 лип. 

Ідеологічну роботу — на рівень сучасних завдань : пленум райкому Компартії України 
: [в обговоренні доповіді брав участь С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 14 лип. 

Пленум райкому комсомолу : [з доповіддю ««Про підсумки червневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і завдання партійних організацій району, які випливають з його 
рішень» виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 2 серп. 

Зустріч в райкомі партії : [С. Гриневецький розповів про внесок район. комсомолії у 
виконання завдань одинадцятої п’ятирічки] // Вперед. — 1983. — 6 верес. 

Сила спадкоємності поколінь : пленум райкому ЛКСМ України : [з доповіддю виступив 
С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 5 листоп. 

Надихаючий приклад ветеранів : [зустріч членів бюро райкому Компартії України з 
ветеранами партії р-ну; серед виступаючих — С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 10 
листоп. 

Організаційний пленум райкому Компартії України : [членом бюро райкому партії було 
обрано, зокрема, першого секретаря Роздільнян. райкому комсомолу С. Гриневецького] // 
Вперед. — 1983. — 15 листоп. 

Підвищувати активність і діловитість : XXXI район. парт. конф. : [С. Гриневецький 
розповів про успіхи та досягнення у роботі по комуністичному вихованню молоді] // 
Вперед. — 1983. — 17 листоп. 

У райкомі Компартії України створена районна рада сприяння науково-технічному 
прогресу : [членом ради затверджений С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 27 груд. 

1984 

Пленум райкому Компартії України : [в обговоренні доповіді «Про завдання партійних 
організацій району, які випливають з рішень грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС» взяв 
участь С. Гриневецький] // Вперед. — 1984. — 31 січ. 

Накреслення партії — орієнтир для комсомолу : спільний пленум обкому і Одес. 
міськкому ЛКСМ України : [зокрема, про переведення С. Гриневецького із кандидатів у 
члени Одес. обкому ЛКСМУ] // Комс. іскра. — 1984. — 27 берез. 
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З пленуму райкому комсомолу : [на черговому пленумі райкому комсомолу з доповіддю 
«Про завдання комсомольської організації району, що випливають з рішень лютневого 
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС» виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 1984. — 8 трав. 

Пленум обкому ЛКСМУ : [зокрема, про обрання С. Гриневецького другим секретарем 
Одес. обкому ЛКСМ України] // Чорномор. комуна. — 1984. — 22 черв. 

Пленум Одеського обкому ЛКСМ України : [зокрема, про обрання С. Гриневецького 
другим секретарем Одес. обкому ЛКСМ України] // Комс. іскра. — 1984. –22 черв. 

Пленум райкому комсомолу : відбувся черговий пленум райкому комсомолу : [у зв’язку 
з обранням С. Гриневецького другим секретарем Одес. обкому ЛКСМ України пленум 
увільнив його від обов’язків першого секретаря Роздільнян. райкому комсомолу] // Вперед. 
— 1984. — 7 серп. 

Улучшать партийное руководство комсомолом : [відбулася зустріч з першим 
секретарем Одес. обкому КПУ А. П. Ночовкіним, на якій, зокрема, виступив 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1984. — 29 сент. 

Пленум Одеського обкому ЛКСМ України : [виступ С. Гриневецького «Про проведення 
XXVI звітно-виборної конференції обласної комсомольської організації»] // Комс. іскра. — 
1984. — 20, 23 жовт. 

Беседа в обкоме партии : [бесіда про соціально-економічний розвиток Одес. обл. з 
членами делегації Варненського окружкому ДКСМ, в якій взяв участь С. Гриневецький] // 
Веч. Одесса. — 1984. — 3 нояб. 

Бесіди в обкомі партії : [бесіда про соціально-економічний розвиток Одес. обл. з 
членами делегації Варненського окружкому ДКСМ, в якій взяв участь С. Гриневецький] // 
Комс. іскра. — 1984. — 3 листоп. 

Областная комсомольская конференция : [згадується, що на організаційному пленумі 
секретарем обкому комсомолу було обрано С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 1984. — 
31 дек. 

1985 

Члени Одеського обласного комітету ЛКСМ України : [зокрема, С. Гриневецький] // 
Комс. іскра. — 1985. — 3 січ. 

Пленум райкому Компартії України : [у зв’язку з обранням С. Гриневецького другим 
секретарем обкому комсомолу пленум увільнив його від обов’язків члена бюро райкому 
партії і вивів його зі складу членів райкому партії] // Вперед. — 1985. — 19 лют. — С. 1. 

Пленум Одеського обкому ЛКСМ України : [про виступ С. Гриневецького «Про 
затвердження постійних комісій обкому ЛКСМ України»] // Комс. іскра. — 1985. — 30 
квіт. 
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21 грудня на XXVI конференції Одеської обласної партійної організації 
С. Гриневецького було обрано кандидатом в члени обкому Компартії України // 
Чорномор. комуна. — 1985. — 22 груд. 

XXVI конференция Одесской областной партийной организации : [кандидатом в члени 
обкому КПУ було обрано С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 1985. — 23 дек. 

1986 

Час вимагає змін : [на VI пленумі Одес. міськкому ЛКСМУ з доповіддю «Про виховання 
молоді та підготовку до самостійного життя» виступив С. Гриневецький] // Комс. іскра. 
— 1986. — 12 квіт. 

Пленум обкому ЛКСМ України : 28 квіт. 1986 року відбувся пленум Одес. обкому 
ЛКСМ України : [на нараді перших секретарів райкомів «Про завдання комсомольських 
організацій області по виконанню рішень ХХVІІ з’їзду КПРС» виступив С. Гриневецький] 
// Комс. іскра. — 1986. — 29 квіт. 

Пленум обкому Компартії України : [в обговоренні доповіді «Про завдання партійних 
організацій по виконанню рішень червневого (1986 р.) Пленуму ЦК КПРС» брав участь 
С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1986. — 26 лип. ; Чорномор. комуна. — 26 лип. ; Веч. 
Одесса. — 26 июля. — Рос. мовою.  

Працювати енергійно, ініціативно, творчо : [звіт про роботу пленуму Одес. обкому 
КПУ; зокрема, наведено витяг з виступу С. Гриневецького] // Чорномор. новини. — 1986. 
— 27 лип. ; Веч. Одесса. — 28 июля. — Рос. мовою. 

Збори партійного активу області : [в обговоренні доповіді «Про завдання партійних, 
профспілкових комсомольських організацій радянських і господарських органів області по 
посиленню боротьби з нетрудовими доходами, крадіжками, хабарництвом, спекуляцією» 
взяв участь С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1986. — 17 серп. 

Собрание партийного актива области : на нем с докладом выступил первый секретарь 
обкома Компартии Украины : [в обговоренні доповіді ««Про завдання партійних, 
профспілкових комсомольських організацій радянських і господарських органів області по 
посиленню боротьби з нетрудовими доходами, крадіжками, хабарництвом, спекуляцією» 
взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1986. — 18 авг. 

Нетрудовим доходам — надійний заслін : збори парт. активу області : [в обговоренні 
доповіді взяв участь С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1986. — 19 серп. 

Пленум обкома комсомола : на пленуме были рассмотрены организационные вопросы : 
[першим секретарем обкому комсомолу обраний С. Гриневецький ; на пленумі виступив з 
доповіддю] // Веч. Одесса. — 1986. — 15 сент. 

Пленум Одеського обкому ЛКСМ України : [про обрання С. Гриневецького першим 
секретарем Одес. обкому ЛКСМУ; наведено його виступ на нараді перших секретарів 
райкомів комсомолу] // Комс. іскра. — 1986. — 16 верес. 
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Перестройка : темпы и качество : 13 сент. состоялся VII пленум Одесского обкома 
комсомола : [з доповіддю виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1986. — 17 сент. 

Перебудові — енергію молодих : доп. першого секретаря обл. комітету ЛКСМ України 
С. Гриневецького на VII пленумі обкому комсомолу // Комс. іскра. — 1986. — 18 верес. 

Комсомольская конференция : [в роботі звітно-виборної конф. комс. організації Іллічів. 
р-ну м. Одеси взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1986. — 5 нояб. 

Розпочались конференції : [зокрема, у роботі конф. Іллічів. район. комс. організації взяв 
участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1986. — 6 листоп. 

«Звітно-виборна конференція Кілійської районної комсомольської opгaнiзaцiї...» : [на 
конф. виступив С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1986. — 22 листоп. 

Звітно-виборні комсомольські конференції : [у конф. Білгород-Дністр. міськ. комс. 
організації брав участь С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1986. — 25 листоп. 

Пленум обкому Компартії України : [в обговоренні доповіді першого секретаря обкому 
КПУ А. П. Новочкіна брав участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1986. — 25 листоп.; 
Чорномор. комуна. — 25 листоп. ; Веч. Одесса — 25 нояб. — Рос. мовою. 

Міцна дисципліна, відповідальність кадрів — гарантія безпечної праці : [на пленумі 
Одес. обкому КПУ в обговоренні доповіді брав участь С. Гриневецький] // Чорномор. 
комуна. — 1986. — 26 листоп. ; Веч. Одесса. — 26 нояб. — Рос. мовою. 

Городская комсомольская конференция : в помещении Дома офицеров прошла XXXII 
городская комс. отчетно-выбор. конф. : [в работі конф. брав участь С. Гриневецький] // 
Веч. Одесса. — 1986. — 22 дек. 

Відбулася конференція : [у роботі XXXIІ конф. Одес. міськ. комс. організації взяв 
участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1986. — 23 груд. 

1987 

Пленум обкома комсомола : [з повідомленням «Про затвердження звітної доповіді 
обкому комсомолу на ХХVІІ звітно-виборній конф. Одес. обл. комс. орг. виступив 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1987. — 13 янв. 

Пленум обкому комсомолу : [на пленумі заслухали, зокрема, повідомлення 
С. Гриневецького про звітну доповідь обкому ЛКСМУ на XXVII конф. Одес. обл. комс. 
орг.] // Комс. іскра. — 1987. — 13 січ. 

Поговоримо про головне : [анонс молодіж. редакції телебачення про зустріч глядачів з 
членами бюро Одес. обкому ЛКСМУ, зокрема, з першим секретарем С. Гриневецьким] // 
Комс. іскра. — 1987. — 15 січ. 

Одеська обласна комсомольська конференція : [XXVII конф. обл. комс. орг., на якій зі 
звітною доповіддю про роботу обкому ЛКСМУ виступив С. Гриневецький] // Чорномор. 
комуна. — 1987. — 25 січ. 
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Областная комсомольская конференция : [у приміщенні Українського муз.-драм. 
театру відбулася XXVII конф. Одес. обл. комс. організації, на якій виступив перший 
секретар обкому комсомолу С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1987. — 26 янв. 

Братись за важливі справи, доводити їх до кінця : нотатки з обл. комс. конф. : [аналіз 
звітної доповіді першого секретаря обкому комсомолу С. Гриневецького] // Чорномор. 
новини. — 1987. — 27 січ. 

XXVII конференція Одеської обласної комсомольської організації : [звіт про роботу 
Одес. обкому ЛКСМ України за період з грудня 1984 р. по січень 1987 р. і завдання обл. 
комс. орг. для реалізації рішень ХХVІІ з’їзду КПРС і ХХVІІ з’їзду Компартії України 
підготував С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 27 січ. 

Делегати XX з’їзду ВЛКСМ від Одеської обласної комсомольської організації : [серед 
делегатів — С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 27 січ. 

Делегати XXV з’їзду ЛКСМ України від Одеської обласної комсомольської організації 
: [серед делегатів — С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 27 січ. 

Пленум Одеського обласного комітету ЛКСМ України : [першим секретарем і членом 
бюро обкому комсомолу було обрано С. Гриневецького] // Комс. іскра. — 1987. — 27 січ. 

Члени Одеського обласного комітету ЛКСМ України : [зокрема, С. Гриневецький] // 
Комс. іскра. — 1987. — 27 січ. 

Зустріч в обкомі ЛКСМ України : [перед делегатами XXV з’їзду ЛКСМУ виступив 
С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 10 лют. 

Збори делегатів : [в Одес. обкомі ЛКСМУ з інформацією про орг. моменти виступив 
С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 26 берез. 

Нарада в обкомі комсомолу : [нарада, яку вів С. Гриневецький, розглянула питання 
щодо створення комс. десанту в рамках місячника з благоустрою Одеси] // Комс. іскра. 
— 1987. — 4 квіт. 

Про затвердження складу обласної комісії по виборах до Одеської обласної Ради 
народних депутатів 20-го скликання : [рішенням виконкому обл. Ради народних депутатів 
№ 150 від 3.IV.1987 p. членом обл. виборчої комісії був затверджений С. Гриневецький] // 
Чорномор. новини. — 1987. — 5 квіт. 

Збори партійно-господарського активу області : [учасником зборів, зокрема, був 
С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 28 трав. 

Збільшувати виробництво і підвищувати якість кормів : із зборів партійно-
господарського активу області : [виступ першого секретаря обкому комсомолу С. 
Гриневецького] // Чорномор. комуна. — 1987. — 29 трав. 
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Повідомлення про зареєстрованих кандидатів у депутати Одеської обласної Ради 
народних депутатів двадцятого скликання : [окружна виборча комісія затвердила С. 
Гриневецького кандидатом у депутати Одес. обл. Ради народних депутатів] // Чорномор. 
комуна. — 1987. — 5 черв. 

Авторитет укрепляется делом : [з виступів учасників пленуму ЦК ЛКСМУ, зокрема, 
С. Гриневецького] // Комс. знамя. — 1987. — 16 июня; Одес. изв. — 16 июня. 

Пленум обкому комсомолу : [у пленумі брав участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 
1987. — 23 черв. 

Про результати виборів до Одеської обласної Ради народних депутатів : [депутатом по 
Іллічів. р-ну було обрано С. Гриневецького] // Чорномор. комуна. — 1987. — 24 черв. 

Перебудова вимагає конкретності : вступ. слово на II пленумі першого секретаря 
обкому комсомолу С. Гриневецького // Комс. іскра. — 1987. — 25 черв. 

Конкретними справами утверджувати ідеї перебудови : пленум Одес. обкому Компартії 
України : [в обговоренні доповіді взяв участь С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 
1987. — 20 груд. 

Пленум Одеського обкому Компартії України : [в обговоренні звіту бюро обкому КПУ 
про роботу з керівництва перебудовою брав участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 
1987. — 22 груд. 

1988 

Четверта сесія обласної Ради народних депутатів : [у роботі сесії брав участь 
С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1988. — 4 берез. 

Стиль роботи диктує перебудова : з четвертої сесії обл. Ради народних депутатів XX 
скликання : [серед виступаючих — С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1988. — 5 
берез. 

Курсом оновлення : [про політдень в Одес. обл., в якому взяв участь С. Гриневецький] // 
Комс. іскра. — 1988. — 29 берез. 

Пленум Одесского областного комитета комсомола : [30 липня відбувся IV пленум Одес. 
обкому комсомолу, з доповіддю виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1988. — 2 
авг. — С. 1. 

Пропонують делегати : [делегати район., міськ. парт. конф. висунули кандидатури до 
складу керівних органів обл. парторганізації, зокрема С. Гриневецького] // Чорномор. 
комуна. — 1988. — 25 листоп. 

XXVII Одеська обласна партійна конференція : [в обговоренні завдань обл. 
парторганізації у світлі рішень ХIХ Всесоюз. конф. КПРС взяв участь С. Гриневецький] // 
Чорномор. комуна. — 1988. — 23 груд.; Комс іскра. — 1988. — 24 груд. 
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XXVII Одеська обласна партійна конференція. Склад обл. комітету Компартії України, 
обраного XXVII парт. конф. Члени обкому Компартії України : [серед членів обкому — 
С. Гриневецький, перший секретар обкому комсомолу] // Чорномор. комуна. — 1988. — 24 
груд. 

Пленум обкома Компартии Украины : [кандидатом у члени бюро обраний 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1988. — 24 дек. — С. 1. 

Пленум обкому Компартії України : [кандидатом у члени бюро обраний 
С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1988. — 24 груд. 

Состав областного комитета Компартии Украины, избранного XXVII партийной 
конференцией : [С. Гриневецький обраний у члени обкому] // Веч. Одесса. — 1988. — 24 
дек. — С. 1. 

XXVII Одеська обласна партійна конференція : [в обговоренні взяв участь 
С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1988. — 25 груд. 

1989 

Важливі завдання : [С. Гриневецький відкрив в обкомі ЛКСМУ семінар-нараду, де 
обговорювалися питання, пов’язані з підготовкою до виборів народних депутатів] // 
Комс. іскра. — 1989. — 9 лют. 

Постанова пленуму обкому Компартії України : про комісії обкому Компартії України : 
[на пленумі затверджено склад комісії з питань орг.-парт. і кадрової роботи, С. 
Гриневецький — член комісії] // Чорномор. комуна. — 1989. — 14 лют. 

Розв’язувати наявні проблеми : [на засіданні бюро Одес. обкому ЛКСМУ з інформацією 
про участь комс. організацій області у підготовці до виборів народних депутатів СРСР 
виступив С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1989. — 18 лют. 

В обкомі ЛКСМУ : [відбулася зустріч секретарів обкому комсомолу з представниками 
штабів студ. будівельних загонів; вів зустріч С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1989. — 
20 лют. 

V пленум Одеського обкому ЛКСМ України : [з доповіддю виступив С. Гриневецький] 
// Комс. іскра. — 1989. — 28 лют. 

VII сессия областного совета народных депутатов : [С. Гриневецький взяв участь в 
обговоренні звіту про роботу виконкому обл. ради народних депутатів за 1988 р.] // Веч. 
Одесса –1989. — 1 марта. — С. 1. 

Радам — більше активності, ініціативи : з восьмої сесії обл. Ради народних депутатів 
XX скликання : [в обговоренні доповіді голови облвиконкому взяв участь С. Гриневецький] 
// Чорномор. комуна. — 1989. — 3 берез. 
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Інформаційне повідомлення про пленум (VI) Одеського обкому комсомолу : [на 
пленумі з інформацією про бюджет обл. комс. організації виступив С. Гриневецький] // 
Комс. іскра. 1989. — 15 квіт. 

Васильчук Л. З позицій сучасних вимог : [на VI пленумі Одес. обкому ЛКСМУ 
С. Гриневецький доповідав про витратну частину бюджету обл. комс. організації] // 
Комс. іскра. — 1989. — 20 квіт. 

Пленум Жовтневого райкома партии : [у роботі пленуму взяв участь С. Гриневецький] 
// Веч. Одесса. –1989. — 21 апр. — С. 1. 

Рыковцева Е. Как выбирал комсомол : [робота С. Гриневецького у виборчих штабах] // 
Веч. Одесса –1989. — 4 мая. — С. 1. 

Виховувати молодь політичними бійцями : [С Гриневецький виступив нв розширеному 
бюро обкому комсомолу] // Комс. іскра. –1989. — 20 трав. 

В обкомі Компартії України : [в обговоренні питання «Про хід і перспективи здійснення 
в області найважливіших економічних і соціальних завдань п’ятирічки» взяв участь 
С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1989. — 5 серп. 

Про наше комсомольське сьогодення : виступ на VIII пленумі ЦК ВЛКСМ першого 
секретаря Одес. обкому ЛКСМ України С. Гриневецького // Комс. іскра. –1989. — 8 серп. 

Тимчасовий комітет по боротьбі із злочинністю : [облвиконком створив тимчасовий 
комітет для боротьби зі злочинністю в Одес. обл., до його складу ввійшов, зокрема, 
С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1989. — 23 серп. 

Комсомольські конференції : [у роботі конф. Ізмаїл. міськ. комс. організації, на якій 
визначали напрями роботи на наступний період, брав участь С. Гриневецький] // Комс. 
іскра. — 1989. — 28 листоп. 

Городская комсомольская конференция : [в роботі конф. взяв участь С. Гриневецький] 
// Веч. Одесса –1989. — 5 дек. — С. 1. 

Пленум обкому комсомолу : [С. Гриневецький виступив з доповіддю на VIII пленумі] // 
Комс. іскра. — 1989. — 7 груд. 

Сесія обласної Ради народних депутатів : [С. Гриневецький взяв участь в обговоренні 
плану екон. і соц. розвитку області на 1990 р.] // Чорномор. комуна. — 1989. — 9 груд. 

Одещина у 1990 році : з одинадцятої сесії обл. Ради народних депутатів двадцятого 
скликання : [в обговоренні доповіді взяв участь С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 
1989. — 12 груд. 

XXVIII конференція Одеської обласної комсомольської організації : [із звітом про 
діяльність обл. комітету комсомолу виступив С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1989. — 
19 груд. 
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Делегати XXI з’їзду ВЛКСМ від Одеської обласної комсомольської організації : [серед 
делегатів — С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1989. — 19 груд. 

Пленум Одеського обласного комітету ЛКСМ України : [С. Гриневецького обрано 
першим секретарем обкому комсомолу] // Комс. іскра. — 1989. — 19 груд. 

Члени Одеського обласного комітету ЛКСМ України : [зокрема, С. Гриневецький] // 
Комс. іскра. — 1989. — 19 груд. 

Губіна О. Кворум під вартою : [звіт першого секретаря Одес. обкому ЛКСМУ 
С. Гриневецького на конф.] // Молодь України. — 1989. — 23 груд. 

Зимко К. Готовы ли к делу? : заметки с отчетно-выбор. обл. комс. конф. : [у своєму 
виступі С. Гриневецький говорив про кризу в комсомолі] // Знамя коммунизма. — 1989. — 
23 дек. 

1990 

Інформаційне повідомлення про пленум обкому Компартії України : [відбувся черговий 
пленум Одес. обкому КПУ; в обговоренні доповіді першого секретаря обкому партії взяв 
участь С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1990. — 13 січ. ; Веч. Одесса. — 13 янв. 
— С. 1. — Рос. мовою. 

Гармонізація національних відносин — головна мета національної політики партії : 
[С. Гриневецький виступив на пленумі Одес. обкому КПУ] // Чорномор. комуна. — 1990. 
— 16 січ. 

Слово кандидатам у депутати обласної Ради : Гриневецький Сергій Рафаїлович : 
[коротка біографія і передвиборна програма] // Вперед. — 1990. — 27 січ. 

Повідомлення про зареєстрованих кандидатів у депутати Одеської об-ласної Ради народних 
депутатів : [у Роздільнян. виборчому окрузі № 208 зареєстровано Гриневецького Сергія 
Рафаїловича] // Чорномор. комуна. — 1990. — 11 лют. 

II пленум ОК ЛКСМ України : [з інформацією про розподіл централізованих асигнувань 
міськ., район. комс. організаціям, комітету комсомолу ЧМП та бюджету обкому ЛКСМ 
України на 1990 р. виступив С. Гриневецький ] // Комс. іскра. — 1990. — 27 лют. 

Інформаційне повідомлення про пленум Одеського обкому Компартії України : [з 
повідомленням на пленумі виступив перший секретар обкому; в обговоренні взяв участь 
С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1990. — 28 лют. ; Веч. Одесса. — 28 февр. — С. 
1. — Рос. мовою. 

Принять решительные меры к стабилизации обстановки : [на пленумі обкому КПУ 
С. Гриневецький взяв участь у дебатах] // Веч. Одесса. — 1990. — 2 марта. — С. 1, 5. 

Вжити рішучих заходів до стабілізації обстановки : [на пленумі Одес. обкому КПУ 
виступив перший секретар; в обговоренні доповіді взяв участь С. Гриневецький] // 
Чорномор. комуна. — 1990. — 3 берез. 
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Повідомлення окружних виборчих комісій про результати виборів депутатів Одеської 
обласної ради народних депутатів XXI скликання : [у Роздільнян. виборчому окрузі № 208 
депутатом обрано С. Гриневецького] // Чорномор. комуна. — 1990. — 15 берез. 

Інформаційне повідомлення про пленум Одеського обкому Компартії України : [з 
доповіддю виступив другий секретар обкому КПУ; в обговоренні взяв участь 
С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 1990. — 4 квіт. 

Пленум обкому партії : [в обговоренні доповіді «Про завдання партійних організацій 
області у зв’язку з рішенням березневих (1990 р.) пленумів ЦК КПРС і ЦК КПУ» взяв 
участь С. Гриневецький] // Вперед. — 1990. — 5 квіт. 

Консолідувати здорові сили на вирішення назрілих суспільних проблем : з пленуму 
обкому Компартії України : [С. Гриневецький взяв участь в обговоренні завдань парт. 
організацій області у зв’язку з рішеннями березневих (1990 р.) пленумів ЦК КПРС і ЦК 
КПУ] // Чорномор. комуна. — 1990. — 7 квіт. 

Перша сесія Одеської обласної Ради народних депутатів XXI скликання : [на сесії було 
створено президію обл. Ради народних депутатів, С. Гриневецький очолив комісію з 
питань молоді] // Чорномор. комуна. — 1990. — 7 квіт. ; Веч. Одесса. — 7 апр. — С. 1. — 
Рос. мовою. 

Пленум Одеського обкому ЛКСМ України : [виступ С. Гриневецького; його обрали 
членом ЦК ЛКСМУ] // Комс. іскра. — 1990. — 15 трав. 

Делегати XXVIII з’їзду КПРС і XXVIII з’їзду Компартії України від Одеської обласної 
партійної організації : [делегатом з’їзду КПРС обрано, зокрема, С. Гриневецького] // 
Чорномор. комуна. — 1990. — 2 черв. ; Веч. Одесса. — 4 июня. — С. 1. — Рос. мовою. 

Інформаційне повідомлення про XXVIII конференцію обласної організації : 
[C. Гриневецький взяв участь в обговоренні звіту обкому партії ХХVІІІ конф. обл. парт. 
організації] // Чорномор. комуна. — 1990. — 9 черв. 

Склад обласного комітету Компартії України, обраного XXVIII партійною 
конференцією : [до складу Одес. обкому КПУ ввійшов, зокрема, С. Гриневецький] // 
Чорномор. комуна. — 1990. — 10 черв. 

Пленум обкому Компартії України : відбувся орг. пленум обкому Компартії України : 
[кандидатом в члени обкому партії, зокрема, обрано С. Гриневецького] // Вперед. — 1990. 
— 12 черв. 

За консолідацію партії на принципах перебудови : з XXVIII конф. обл. парт. організації 
: [С. Гриневецький — про роботу обкому партії за звітний період] // Чорномор. комуна. — 
1990. — 15 черв. 

На пленумі райкому Компартії України : за більшістю голосів першим секретарем і 
членом бюро райкому партії обрано Гриневецького Сергія Рафаїловича // Вперед. — 1990. 
— 30 черв. 
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Пленум обкома Компартии Украины : [в списки для парт. голосування ввійшов 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1990. — 11 июля. — С. 1. 

У райкомі Компартії України : [засідання бюро вів перший секретар райкому партії 
С. Гриневецький] // Вперед. — 1990. — 2 серп. 

Пленум райкому Компартії України : [С. Гриневецький взяв участь в обговоренні 
питання «Про проведення звітів і виборів у первинних партійних організаціях району»] // 
Вперед. — 1990. — 14 серп. 

Комісії обкому Компартії України : [на пленумі обкому партії, який відбувся 28 лип. 
1990 р., були затверджені склади комісій обкому партії. До складу комісії з питань 
молодіжної політики включено, зокрема, С. Гриневецького] // Чорномор. комуна. — 1990. 
–15 серп. 

Наступ на «вічні» проблеми : із стенограми зустрічі керівників обл. і район. служб, 
організацій : [в оперативній нараді з питань соціально-екон. розвитку Роздільнян. р-ну 
брав участь С. Гриневецький] // Вперед. — 1990. — 6 верес. 

IV пленум Одеського обкому ЛКСМ України (МДС) : [у зв’язку з обранням 
С. Гриневецького першим секретарем Роздільнян. райкому КПУ його звільнено з посади 
першого секретаря Одес. обкому ЛКСМУ] // Комс. іскра. — 1990. — 11 верес. 

Левчук В. «Будем добиваться своего!» : [виступ першого секретаря Одес. обл. комс. 
організації С. Гриневецкого] // Комс. знамя. — 1990. — 23 сент. 

На районній партконференції : [з доповіддю виступив C. Гриневецький;] // Вперед. –
1990. — 25 верес. 

На зборах партактиву : [на зборах партактиву Роздільнян. р-ну з доповіддю «Про 
сучасний момент і завдання районної партійної організації» виступив С. Гриневецький] // 
Вперед. — 1990. — 27 листоп. 

1991 

Кущові партзбори : [на парт. зборах С. Гриневецький розповів про те, як проходить 
другий етап з’їзду КПУ] // Вперед. — 1991. — 22 січ.  

Пленум — 27 лютого : [на пленумі Роздільнян. райкому КПУ з доповіддю «Про 
партійну дисципліну в районній партійній організації» виступив С. Гриневецький] // 
Вперед. — 1991. — 12 лют. 

Пленум райкому партії : [на черговому пленумі райкому КПУ С. Гриневецький виступив 
з доповіддю «Сучасний момент і підвищення партійної дисципліни у районній партійній 
організації»] // Вперед. — 1991. — 2 берез. 

У райкомі Компартії України : [на черговому засіданні бюро Роздільнян. райкому КПУ 
розглянуто питання про роботу парт. організації радгоспу «Шлях Ілліча» з підвищення 
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політ. культури керівних кадрів; засідання вів С. Гриневецький] // Вперед. — 1991. — 18 
квіт. 

Пленум райкому комсомолу : [в обговоренні нової структури апарату райкому взяв 
участь С. Гриневецький] // Вперед. — 1991. — 9 трав. 

На сесії райради : [в обговоренні питання «Про стан дотримання законності на 
території району і заходи по її зміцненню» взяв участь С. Гриневецький] // Вперед. — 
1991. — 18 черв. 

Гордієнко А. Їм до всього діло : [з доповіддю про діяльність райкому, яка спрямована 
на стабілізацію економіки та політичного стану в районі, виступив С. Гриневецький] // 
Вперед. — 1991. –10 серп.  

У районній Раді народних депутатів : [відповідно до поданої заяви С. Гриневецького 
увільнено від обов’язків члена виконкому Роздільнян. райради народних депутатів] // 
Вперед. — 1991. — 2 листоп.  

1994 

Деревянко Б. Уверен : на следующих выборах «губернатора» область заговорит о 
Сергее Гриневецком // Веч. Одесса. — 1994. — 23 июня. 

Перша сесія : кадрові питання : [членом виконкому Одес. облради обрано, зокрема, 
С. Гриневецького] // Чорномор. новини. — 1994. — 9 лип. 

1995 

Орзих М. Комистенция — только комистентным : [про організацію Одес. облрадою 
навчання працівників місцевих органів влади та самоврядування; на заключному занятті 
виступив С. Гриневецький] // Одес. изв. — 1995. — 11 марта. 

Ковалевская Т. Розпорядження Президента України : про призначення 
С. Гриневецького заступником голови Одес. обл. держ. адмін. // Веч. Одесса. — 1995. — 
28 сент. — С. 1. 

1996 

Соглашение между профсоюзами и властями — необходимый фактор смягчения 
социальной напряженности : [заст. голови облдержадмін. С. Гриневецький звернув увагу 
на проблеми з профспілковою власністю] // Одес. изв. — 1996. — 16 февр. 

Диплом магистра : [про діяльність ради з питань роботи з кадрами, створеної в 
лютому 1996 р. за розпорядженням голови Одес. облдержадмін. Очолює раду 
С. Гриневецький] // Одес. изв. — 1996. — 1 мая. 



 41 

Накануне очередной сессии Одесского областного Совета : [про діяльність ради з 
питань роботи з кадрами, створеної в лютому 1996 р. за розпорядженням голови Одес. 
облдержадмін. Очолює раду С. Гриневецький] // Одес. изв. — 1996. — 18 мая. 

Кадры решают всё : [обл. раду з питань роботи з кадрами очолив С. Гриневецький] // 
Веч. Одесса. — 1996. — 1 июня. 

Барышников Э. Сергей Гриневецкий — в политической элите Украины // Одес. вестн. 
— 1996. — 7 сент. 

Кадровые перестановки в руководстве Одесской облгосадминистрации : [першим заст. 
голови Одес. облдержадмін. призначено С. Гриневецького ] // Веч. Одесса. — 1996. — 5 
окт. 

О назначении С. Гриневецкого первым заместителем председателя Одесской 
облгосадминистрации : Распоряжение Президента Украины № 304/ 96-рп. от 2 окт. 1996 г. 
// Одес. изв. — 1996. — 5 окт. — Підпис : Президент Украины Л. Кучма. 

Кадрові зміни в облдержадміністрації : розпорядженням Президента першим 
заступником голови Одеської облдержадміністрації призначений Сергій Рафаїлович 
Гриневецький, який досі працював заступником голови облдержадміністрації // Чорномор. 
новини. — 1996. — 9 жовт. 

Требования услышаны : [відбулася зустріч першого заступника голови Одес. 
облдержадмін. С. Гриневецького, начальників управлінь та представників міськвиконкому 
з керівниками профспілок] // Одес. изв. — 1996. — 19 окт. 

Филипенко А. Встреча с руководством УМВД : [С. Гриневецький зустрівся з 
керівництвом управління М-ва внутрішніх справ України в Одес. обл.] // Одес. изв. — 
1996. — 21 дек. 

1997 

Итоги прокурорского года : [про розширене засідання колегії прокуратури Одес. обл., в 
роботі якої взяв участь С. Гриневецький] // Вестн. региона. — 1997. — 25 янв. 

Михайлов Ю. Куда смотрит державное око? : [С. Гриневецький виступив на розширеній 
колегії прокуратури Одес. обл.] // Веч. Одесса. — 1997. — 1 февр. 

«На ООН надейся, но сам не плошай» : [С. Гриневецький взяв участь у засіданні 
координац. ради з боротьби з наркоманією та СНІДом при Одес. облдержадмін.] // Одес. 
изв. — 1997. — 5 марта. 

Муляр Н. Коллегия прокуратуры Одесской области обсудила итоги работы за первое 
полугодие : [на колегії був присутній С. Гриневецький ] // Одес. изв. — 1997. — 5 авг. 

Столяров И. Создание центра : [організувати в Одесі інформ.-аналіт. центр 
надзвичайних ситуацій запропонував міністр з надзвичайних ситуацій В. Кальченко під 
час зустрічі з С. Гриневецьким] // Юг. — 1997. — 17 сент. 
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1998 

Список депутатов, избранных в одномандатных округах по предварительным данным 
Центризбиркома : [серед обраних — С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 1998. — 3 апр. 

В парламенте — 13 депутатов от Одесской области : [по мажоритарних округах : 
С. Гриневецький — перший заст. голови Одес. облдержадмін.] // Слово. — 1998. — 24 
квіт. 

Кадровые изменения в Одессе и области : [головою облдержадмін. призначений 
С. Гриневецький, який працював першим заступником голови Одес. облдержадмін.] // 
Коммерсант Юга. — 1998. — 28 мая — 4 июня. 

Про призначення С. Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації 
: Указ Президента України від 26 трав. 1998 р. // Урядовий кур’єр. — 1998. — 28 трав. — 
С. 4. 

В Одессе и в области — большие перемены : [головою Одес. облдержадмін. 
призначений С. Гриневецький] // Моряк Украины. — 1998. — 29 мая. 

Указ Президента Украины : [про призначення С. Гриневецького головою Одес. 
облдержадмін.] // Деловая Одесса. — 1998. — 29 мая. 

Владимир Яцуба : «Путь конфронтации — это путь в тупик...» : [голову облдержадмін. 
Р. Боделана на його посаді змінив С. Гриневецький] // Одес. вестн. –1998. — 6 июня. 

Онькова В. Зима не за горами. Перезимуем ли? : [С. Гриневецький провів нараду, де 
обговорювалися можливості розрахуватися за спожиті електроенергію, тепло, газ та 
воду] // Веч. Одесса. — 1998. — 25 июня. — С. 1, 4. 

Филипенко А. Встреча с профсоюзными лидерами : [С. Гриневецький зустрівся з 
лідером Ради Федерації профспілок Одес. обл. В. Шараповським] // Веч. Одесса. — 1998. 
— 14 июля. — С. 1. 

Филипенко А. Рабочая неделя председателя Облгосадминистрации : [про робочі поїздки 
С. Гриневецького в ряд р-нів Одес. обл.] // Веч. Одесса. — 1998. — 14 июля. — С. 1. 

Призыв профсоюзов Одессы : [С. Гриневецький зустрівся з головою Ради Федерації 
профспілок] // Деловая Одесса. — 1998. — 15 июля. 

Преображенская В. Знать проблемы из первых уст… : [про результати поїздки у р-ни 
області голова облради Ю. Казаков повідомив голову облдержадмін. С. Гриневецького] // 
Веч. Одесса. — 1998. — 13 авг. — С. 2.  

Как сработали? : [С. Гриневецький провів нараду з керівниками міст та р-нів області. 
Були підбиті підсумки роботи за 7 місяців] // Вестн. региона. — 1998. — 21 авг. 
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Филипенко А. Сотрудничество в интересах города : [важливі проблеми соціально-
економічного розвитку Одеси обговорювалися в ході зустрічі С. Гриневецького з міським 
головою Р. Боделаном] // Веч. Одесса. — 1998. — 1 сент. — С. 1.  

Зверева Р. Темпы роста налицо : [нарада в облдержадмін. за участі С. Гриневецького] 
// Веч. Одесса. — 1998. — 22 окт. — С. 1–2. 

Бобровицкий С. Ритм — обнадеживающий : [в облдержадмін. під головуванням 
С. Гриневецького проведено нараду з підбиття підсумків соціал.-економічного розвитку 
Одещини за 11 місяців 1998 р.] // Одес. вестн. — 1998. — 22 дек. 

1999 

Кому нужна неприкосновенность? : [про зустріч С. Гриневецького з лідерами одес. 
регіон. організацій та політ. партій] // Вестн. региона. — 1999. — 30 янв. 

Орлова О. Лидеры партий держат совет : [в ході «круглого столу» керівники обл. 
організацій, політ. партій зустрілися з С. Гриневецьким, який поінформував присутніх 
про стан справ в господарській та соціальній сферах] // Одес. вестн. — 1999. — 30 янв. 

Т. Ж. Не заигрывать, а сотрудничать : [«круглий стіл» в облдержадмін. за участі 
С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 1999. — 30 янв. — С. 1, 2. 

Объединит ли «Злагода»? : [С. Гриневецький брав участь у нараді за участі керівників 
міських адмін., представників партій та рухів демократичних сил з нагоди відкриття 
Одес. обл. від-ня «Злагода»] // Деловая Одесса. — 1999. — 5 февр. 

1998-й был обречен : [зокрема, про доповідь С. Гриневецького на обл. нараді, на якій 
обговорювалися підсумки 1998 р.] // Вестн. региона. — 1999. — 6 февр. 

Приостановить «интервенцию» государства в экономику : [про візит до Одеси лідера 
партії «Реформи і порядок» проф. В. Пинзеника та його зустріч з С. Гриневецьким] // 
Деловая Одесса. — 1999. — 19 февр. 

Предвыборный марафон стартовал? : [про візит до Одеси лідера партії «Реформи і 
порядок», народного депутата В. Пинзеника та його зустріч з С. Гриневецьким] // Вестн. 
региона. — 1999. — 20 февр. 

Галяс А. На ошибках учатся : [С. Гриневецький, виступаючи на звітно-виборній конф. 
Одес. обл. організації Аграрної партії України високо оцінив головні завдання партії] // 
Одес. вестн. — 1999. — 3 марта. 

К объединению — готовы : [С. Гриневецький взяв участь у підсумково-виборній конф. 
Одес. обл. організації Аграрної партії України] // Деловая Одесса. — 1999. — 5 марта. 

Опора государства : [зустріч С. Гриневецького з представниками жіночих організацій] 
// Деловая Одесса. — 1999. — 5 марта. 
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Бобровицкий С. Бюджет Одесщины — принят : [з промовою на п’ятій сесії облради 
XXIII скликання, де обговорювалися питання, пов’язані з ухваленням обл. бюджету на 
1999 р., виступив С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 1999. — 6 марта. 

Герасимова Т. Во время голосования по бюджету на депутатов облсовета упал потолок 
: [С. Гриневецький у своєму виступі підкреслив відсутність серйозної фінансово-
кредитної політики в Україні] // Слово. — 1999. — 12 марта. 

Герасимова Т. Программа «Украина — 2010» — попытка диалога власти и народа : 
[виступаючи перед представниками ЗМІ, С. Гриневецький охарактеризував програму 
громадського руху «Злагода»] // Слово. — 1999. — 2 апр. 

Колесник А. Пять вопросов нашей жизни : [відбулося засідання колегії при голові 
облдержадмін. С. Гриневецькому] // Веч. Одесса. — 1999. — 20 мая. – С. 1. 

Солдатский А. Программа, еще программа : [С. Гриневецький висловив сумніви щодо 
реалістичності «Проекту Національної програми відродження України»] // Слово. — 
1999. — 4 июня. 

Губернатор на «Центролите» : [С. Гриневецький відповів на питання робітників щодо 
пенсій та квартплати] // Вестн. региона. — 1999. — 19 июня. 

Кумбарг А. Преступнику нужна неприкосновенность, а депутату... : [С. Гриневецький 
дотримується думки, що депутатська недоторканність у нинішньому вигляді 
суспільству не потрібна] // Вестн. региона. — 1999. — 17 июля. 

Сологуб Н. Попадут ли миллиарды гривен в государственную казну? : [до Кабінету 
Міністрів надіслано лист за підписами міськ. голови Р. Боделана та голови 
облдержадмін. С. Гриневецького з клопотанням про скасування курортного коефіцієнта] 
// Деловая Одесса. — 1999. — 23 июля. 

Встречи с главами облгосадминистраций : [про зустріч Прем’єр-міністра України В. 
Пустовойтенка з С. Гриневецьким] // Деловая Одесса. — 1999. — 13 авг. 

Бурчо Л. Совещание в облгосадминистрации : [зустріч С. Гриневецького з 
Президентом Л. Кучмою] / фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. — 1999. — 15 серп. 
— С. 1–2 : фот.  

Четыре вопроса : [у засіданні розширеної колегії при голові облдержадмін. 
С. Гриневецькому взяли участь керівники райдержадмін., обл. управлінь, різних відомств, 
правоохоронних структур] // Веч. Одесса. — 1999. — 19 авг. — С. 1. 

Орлова О. В честь Дня независимости Украины : [у театрі опери та балету відбулося 
урочисте зібрання, присвячене восьмій річниці Незалежності України, на якому виступив 
С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 1999. — 25 авг. 
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Петрова А. Время монополизма кончилось. : [в Одесі з діловим візитом побувала 
перший заступник голови Антимонопольного комітету України З. Борисенко; вона 
зустрілася з С. Гриневецьким] // Одес. вестн. — 1999. — 28 сент. 

Бой — преступности : [в облдержадмін. за ініціативи С. Гриневецького відбулося 
засідання комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю, де 
обговорювалися заходи з охорони зібраного врожаю, боротьба з нелегальною еміграцією, 
а також заходи з охорони об’єктів підвищеної небезпеки] // Деловая Одесса. — 1999. — 
29 сент. 

Зверева Р. Цифры радуют : [бюджет області на наступний рік сформований ; 
С. Гриневецький зустрівся з Прем’єр — міністром] // Веч. Одесса. — 1999. — 12 окт. — 
С. 1, 2. 

Тиндюк Н. Сильные регионы — сильный центр : [про принципи формування бюджету-
2000 та обговорення цього питання на засіданні Бюджетного комітету ВР за участі 
делегації Одес. обл. на чолі з С. Гриневецьким та головою облради Ю. Казаковим] // 
Деловая Одесса. — 1999. — 22 окт. 

Супранович А. Историческая застройка будет сохранена : [С. Гриневецький і одес. 
міськ. голова Р. Боделан видали спільне розпорядження «Про заходи щодо виконання 
Указу Президента України від 23.10.99 р. № 13225/99 про збереження історичної 
забудови у центральній частині міста Одеси»] // Одес. вестн. — 1999. — 4 нояб. 

Кохрихт Ф. Финиш года : успехи и проблемы : этой теме была посвящена пресс-конф. 
главы обл. гос. администрации Сергея Гриневецкого // Слово. — 1999. — 17 дек. 

Двадцать вопросов : [склад регіонального парламенту поповнився ще одним депутатом 
: сесія затвердила повноваження С. Гриневецького, обраного жителями Тарутинського 
р-ну] // Вестн. региона. — 1999. — 31 дек. 

Милицейские итоги : [колегія обл. управління внутрішніх справ підбивала підсумки 
роботи за 1999 р. ; у роботі колегії взяв участь С. Гриневецький] // Вестн. региона. — 
1999. — 31 дек. 

2000 

Встречи губернатора на Измаильщине : [С. Гриневецький відвідав Ізмаїльський р-н] // 
Веч. Одесса. — 2000. — 27 янв. — С. 1. 

Суслов О. Встретимся в арбитраже : [С. Гриневецький взяв участь у нараді за 
результатами роботи за минулий рік] // Веч. Одесса. — 2000. — 29 янв. — С.1 : фот. 

Рабочие поездки губернатора : [на прес-конф. С. Гриневецький детально зупинився на 
різних аспектах одес. регіональної політики] // Вестн. региона. — 2000. — 28 февр. 

Назначены выборы : [С. Гриневецький залишився на посаді голови Одес. облдержадмін. 
та склав свої депутатські повноваження] // Веч. Одесса. — 2000. — 23 марта. — С. 1. 
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Супранович А. Главный вопрос — бюджет : [з доповіддю про виконання обл. бюджету 
за 1999 р. С. Гриневецький виступив на Х сесії Одес. облради XXIII скликання] // Одес. 
вестн. — 2000. — 23 апр. 

Суслов О. Искать резервы : [засідання колегії при голові облдержадмін. 
С. Гриневецькому] // Веч. Одесса. — 2000. — 30 мая. — С. 2.  

Галяс А. Премьерам есть о чем подумать : [Прем’єр-міністр В. Ющенко обговорив з С. 
Гриневецьким питання розвитку Одес. обл.] // Одес. вестн. — 2000. — 10 июня. 

Суслов О. «Полномочия депутата сложил — ответственность оставил» : 
[С. Гриневецький у відповідності до закону про державну службу склав повноваження 
народного депутата України] // Веч. Одесса. — 2000. — 17 июня. — С. 1–2.  

Чем больше уходит... Тем меньше возвращается : [С. Гриневецький відзначив, що Одес. 
обл. за підсумками 2000 р. вийшла на перше місце в Україні серед інших областей за 
обсягом коштів, перерахованих до Держбюджету] // Деловая Одесса. — 2000. — 11 авг. 

Жакова Т. Два в одном : две должности, двойная ответственность… : [С. Гриневецький 
взяв участь у засіданні ХІ сесії облради] // Веч. Одесса. — 2000. — 23 сент. — С. 1–2.  

Василько А. По справедливости, а не «по-братски» : [бюджетні взаємини між 
центром і регіонами були в центрі уваги під час зустрічі С. Гриневецького з керівниками 
управлінь та служб облдержадмін.] // Одес. вестн. — 2000. — 2 нояб. 

Жакова Т. Валерий Пустовойтенко : «НДС никогда не была партией власти» : [С. 
Гриневецький зустрівся В. П. Пустовойтенком, лідером Народно-демократичної партії] 
// Веч. Одесса. — 2000. — 9 нояб. — С. 2. 

Решение проблем Одесской области : [у нараді з питань прогнозних доходів і витрат 
по Одес. обл. взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2000. — 9 нояб. — С. 1. 

Жакова Т. Год реформам. Время подводить итоги : [С. Гриневецький брав участь у ХІІ 
сесії облради] // Веч. Одесса. — 2000. — 21 нояб. — С. 1. 

Колесник А. Таинственный бюджетный вопрос… : [про роботу С. Гриневецького в 
колегії облдержадмін.] // Веч. Одесса. — 2000. — 23 нояб. — С. 1. 

Легче решать проблемы сообща : [з нагоди Дня молоді відбулася зустріч керівництва 
Одес. облдержадмін., народних депутатів ВР України від Одес. обл. з активістами 
молодіжних організацій, профспілковими лідерами міста та області. На зустрічі з 
доповіддю виступив С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2000. — 24 нояб. 

Жакова Т. По новому бюджету — с 1 января! : [роль С. Гриневецького у прийнятті 
облбюджету] // Веч. Одесса. — 2000. — 30 дек. — С. 1. 
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2001 

Петрова А. Хоть и сложно, но можно : [про доповідь С. Гриневецького на засіданні 
колегії, де підбивалися підсумки роботи з соціально-економічного розвитку Одес. обл. в 
2000 р.] // Одес. вестн. — 2001. — 31 янв. 

Ильина В. К сессии готовится совет : [на засіданні президії облради С. Гриневецький 
одним із пріоритетних напрямів діяльності назвав виконання програми соціально-
економічного та культурного розвитку регіону] // Одес. вестн. — 2001. — 1 февр.* 

Новицкая Л. Потенциал СЭЗ не востребован : [проблеми та перспективи розвитку 
вільних економічних зон в Одес. обл. були внесені до порядку денного «круглого столу», 
проведеного в облдержадмін. під керівництвом С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 
2001. — 2 марта. 

Распорядиться по-хозяйски : [С. Гриневецький на засіданні президії облради говорив 
про можливі шляхи поповнення бюджету області] // Деловая Одесса. — 2001. — 2 марта. 

Законослухняність із львівською специфікою : [про те, що С. Гриневецький очолює в 
Одесі і виконавчу владу і депутатський корпус] // Дзеркало тижня. Україна. — 2001. — 17 
берез. 

Намечено переизбрание председателя облсовета : [на черговій сесії депутати 
розглянуть заяву С. Гриневецького про звільнення його від обов’язків голови обл. 
законодавчого органу] // Слово. — 2001. — 30 марта. 

Бюджетники ждут... : [в ході зустрічі міністра праці та соціальної політики України І. 
Саханя з С. Гриневецьким обговорювалася проблема заборгованості з виплати зарплатні 
бюджетникам] // Деловая Одесса. — 2001. — 31 марта. 

Состоялся «политический диалог» губернатора с левыми : [С. Гриневецький провів 
першу зустріч з лідерами ряду лівих партій і організацій у рамках проекту «Політичний 
діалог»] // Слово. — 2001. — 11 мая. 

Оганесян Т. Информационный опыт Одесщины рекомендован к внедрению по всей 
Украине : [досвід Одес. обл. в реалізації регіональної програми інформатизації слід 
розширити і на інші регіони України — до такого висновку дійшли учасники всеукр. 
семінару «Проблеми регіональної інформатизації та шляхи їх вирішення», який протягом 
двох днів проходив в Одесі за участі представників держадмін. усіх областей України, в 
тому числі С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 2001. — 15 июня. 

Анатолий Кинах : «Главный для нас критерий...» : [блок питань, які цікавили Прем’єр-
міністра А. Кінаха в ході його робочої поїздки в наше місто, стосувався соціально-
економічного розвитку Одес. обл., про що йшла розмова на нараді в облдержадмін., в якій 
брали участь С. Гриневецький та ін.] // Деловая Одесса. — 2001. — 13 июля. 
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Исполком городского совета : хроника событий за неделю : [С. Гриневецький підписав 
розпорядження «Про забезпечення активної діяльності центрів соціальних служб для 
молоді»] // Сов. Приднестровье. — 2001. — 6 авг. 

Проблемы региона — проблемы всей страны : [в Одес. облдержадмін. відбулася 
зустріч С. Гриневецького з головою профільного комітету ВР з питань транспорту, 
будівництва та зв’язку Ю. Круком] // Деловая Одесса. — 2001. — 14 сент. 

Ковальский А. Он готов вам помочь : [Н. А. Вишневський, депутат облради від 
Котовського виборчого округу № 5, звернувся з депутатським запитом до С. 
Гриневецького] // Котовские изв. — 2001. — 19 окт. 

Дорогу молодым! : [згідно з рішенням С. Гриневецького вперше в Україні в Одесі 
почала діяти програма стажування лідерів молодіжних громадських організацій на 
посадах помічників керівників структурних підрозділів облдержадмін.] // Деловая Одесса. 
— 2001. — 16 нояб. 

Исполком городского совета : события за неделю : [за участі С. Гриневецького 
підготовлено клопотання перед Кабінетом Міністрів України про виділення Білгороду-
Дністровському паливного мазуту з державного резервного фонду] // Сов. Приднестровье. 
— 2001. — 17 дек. 

Оганесян Т. Итоги года : [відбулося засідання колегії при голові облдержадмін., на 
якому С. Гриневецький велику увагу приділив ситуації, що склалася з погашенням 
заборгованості по зарплаті у виробничій сфері] // Деловая Одесса. — 2001. — 28 дек. 

2002 

Итоги года и планы облгосадминистрации : [С. Гриневецький розповів на прес-конф. 
про підсумки року в Одес. обл.] // Деловая Одесса. — 2002. — 1 янв. 

Жакова Т. Облбюджет принят, комиссия создана : [депутати облради прислухалися до 
вимоги С. Гриневецького завершити ХIХ сесію вчасно] // Веч. Одесса. — 2002. — 15 янв. 
— С. 1. 

Создан областной студенческий совет : [С. Гриневецький підписав розпорядження про 
створення обл. студентської ради] // Веч. Одесса. — 2002. — 17 янв. — С. 1. 

Оганесян Т. На что будем тратить деньги : [за розпорядженням С. Гриневецького при 
облдержадмін. розпочинає роботу спеціальна комісія, яка має розглянути основні 
видаткові статті район. бюджетів області з метою їх перевірки на відповідність 
чинному законодавству] // Деловая Одесса. — 2002. — 18 янв. 

От борьбы отказался... В борьбу вступил... : [Партія промисловців і підприємців 
України (ПППУ) обрала своїх кандидатів у народні депутати, яких підтримав 
С. Гриневецький] // Порто-франко. — 2002. — 14–21 февр. 
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Куклин И. Настало время политиков-реалистов : [презентація регіональної програми 
виборчого блоку партій «За єдину Україну» пройшла в Одесі за участі С. Гриневецького] // 
Деловая Одесса. — 2002. — 17 февр. 

Друзюк С. Об итогах приёма избирателей в феврале : [зареєстровано депутатське 
звернення на ім’я С. Гриневецького] // Колхоз. слово. — 2002. — 27 февр. 

Ильина Т. 10 пунктов программы губернатора : [С. Гриневецький зустрівся з 
громадськістю міста та активом обл. організації Аграрної партії України у Центрі 
болгарської культури] // Веч. Одесса. — 2002. — 5 марта. — С. 1. 

Ритиков К. Остаюсь с земляками : [С. Гриневецький стверджує, що не збирається 
балотуватися в Президенти] // Порто-франко. — 2002. — 7–13 марта. 

Ритиков К. Неужели Гриневецкого уйдут? : [про можливе зняття С. Гриневецького з 
посади губернатора області] // Порто-франко. — 2002. — 12–19 марта. 

Середа В. С. Президенту Украины Кучме Л. Д. : [на сесії міськ. ради Арциза депутати 
вирішили звернутися до Президента України Л. Кучми, Прем’єр-міністра А. Кінаха, 
голови облдержадмін. С. Гриневецького, до дирекції «Одесаобленерго» у зв’язку з 
відключеннями електроенергії, які набули стабільного і довготривалого характеру] // 
Арциз. вести. — 2002. — 27 апр. 

Нестерова О. Экономика региона: положительные тенденции и отрицательные 
моменты : [на колегії Одес. облдержадмін. за участі С. Гриневецького обговорювалися 
підсумки роботи народногосп. комплексу, діяльність банківської системи, податкових 
органів, місцевих органів виконавчої влади за перший квартал 2002 р.] // Деловая Одесса. 
— 2002. — 3 мая. 

Авраменко Л. Кадри по-прежнему решают всё : [чергове засідання колегії при 
С. Гриневецькому] // Веч. Одесса. — 2002. — 1 июня. — С. 1–2. 

Губернаторы выдвигают С. Гриневецкого на должность главы : [губернатор Київської 
області А. Засуха від імені губернаторів запропонував призначити на посаду керівника 
Адміністрації Президента С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 2002. — 7 июня. 

Правительство задолжало Одесщине 90 миллионов : [на думку С. Гриневецького, 
«необхідно зламати механізм фінансово-бюджетних ножиць», оскільки Одес. обл. 
посідає 6-е місце за прибутками, що перераховуються до держбюджету, і лише 16-е 
місце — за обсягом коштів, які повертаються в місцеві бюджети] // Деловая Одесса. — 
2002. — 14 июня. 

Жакова Т. Совет с лидером партии : [засідання політичної ради при С. Гриневецькому] 
// Веч. Одесса. — 2002. — 1 авг. — С. 1.  
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Руженко Ю. Михаил Рябец : «Органы власти не должны вмешиваться в избирательный 
процесс» : [С. Гриневецький був у президії селекторної наради, яку проводив голова 
виборчої комісії М. Рябець] // Веч. Одесса. — 2002. — 15 авг. — С. 2. 

Одесщине не хватает денег : [щоб не допустити затвердження важкого для Одес. обл. 
бюджету, С. Гриневецький просив керівників райадмін. та міськрад терміново 
підготувати грунтовні розрахунки, щоб він зміг особисто захистити інтереси регіону в 
Кабміні] // Деловая Одесса. — 2002. — 6 сент. 

Одесскому региону — стабильное развитие : [бюджет Одещини на 2003 р. має 
формуватися на основі справедливої бюджетної політики центру стосовно регіонів, про 
це С. Гриневецький говорив на зустрічі з представниками мас-медіа] // Деловая Одесса. — 
2002. — 13 сент. 

2003 

Обговорені перспективи розвитку Одеської області : [про зустріч Президента України 
Л. Кучми з головою Одес. облдержадмін. С. Гриневецьким] // Вперед. — 2003. — 18 січ. — 
С. 1.  

Встречи у губернатора : [С. Гриневецький зустрівся з народним депутатом України М. 
Павлюком, обговорювалися питання, пов’язані з прийняттям Закону «Про порти»] // 
Одес. вестн. — 2003. — 12 февр. 

Губернатор попросил у банкиров кредиты для развития области : [С. Гриневецький 
звернувся до голів одес. відділень укр. банків з проханням надати кредити на розвиток 
регіону] // Веч. Одесса. — 2003. — 15 февр. — С. 1. 

Губернатор дал оценку жилищно-коммунальной реформе в Одессе : [С. Гриневецький 
назвав реформування системи житлово-комунального господарства сміливим кроком 
міської влади] // Веч. Одесса. — 2003. — 18 февр. — С. 1. 

За конструктивный диалог : [відбулося разширене засідання політ. консульт. ради при 
голові облдержадмін. С. Гриневецькому, який ознайомив присутніх з новим складом ради] 
/ Д. Петунин [и др.] // Веч. Одесса. — 2003. — 22 февр. — С. 1. 

Региональная политика : [на думку С. Гриневецького, основну увагу слід приділити 
реалізації положень Концепції державної та регіональної політики, затвердженої 
наказом Президента України] // Одес. вестн. — 2003. — 27 февр. 

Суслов О. Деньги есть. Не хватает дисциплины : [таку оцінку результатам виконання 
обл. бюджету за 2002 р. та січень 2003 дав С. Гриневецький на засіданні колегії при 
голові облдержадмін.] // Веч. Одесса. — 2003. — 27 февр. — С. 1–2. 

Встреча Леонида Кучмы с Сергеем Гриневецким : [С. Гриневецький в ході візиту до 
Києва обговорив проведення в Одесі форуму укр. та рос. голів облдержадмін.] // Деловая 
Одесса. — 2003. — 28 февр.  
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Воліна Л. Політична стабільність — основа стабільності в цілому : [зміни у порядок 
денний розширеного засідання політ. консульт. ради при голові облдержадмін. вніс С. 
Гриневецький, він поінформував присутніх про свій виступ на засіданні уряду, де 
обговорювався проект програми діяльності на 2003 р.] // Вперед. — 2003. — 1 берез. — 
С. 1. 

Чекушина С. Президент Украины встретился с председателем Одесской областной 
государственной администрации // Веч. Одесса. — 2003. — 1 марта. — С. 1. 

Одесская область : регион — Минтранс : подписан договор о сотрудничестве : [С. 
Гриневецький та міністр транспорту України Г. Кирпа підписали угоду про 
співробітництво у сфері розвитку транспортно-дорожнього комплексу області на 2003–
2005 рр.] // Деловая Одесса. — 2003. — 28 марта. 

Встреча Сергея Гриневецкого с Леонидом Климовым : [під час зустрічі було 
обговорене питання про проведення в Одес. обл. виїзного засідання депутатської фракції 
«Регіони України»] // Деловая Одесса. — 2003. — 11 апр.  

Владимир Литвин на Одесщине : [керівника укр. парламенту зустрічали в Одес. 
аеропорту. Його супроводжували С. Гриневецький та інші офіційні особи] / С. Чекушина 
[и др.] // Веч. Одесса. — 2003. — 15 апр. — С. 1.  

Руженко Ю. Отчёт губернатора и другие вопросы рассмотрены на сессии областного 
совета // Веч. Одесса. — 2003. — 30 апр. — С. 1.  

Чекушина С. Майские отчёты губернатора : [у перші дні травня С. Гриневецький почав 
об’їжджати р-ни області зі звітом про хід виконання програми «Регіональна 
ініціатива»] // Веч. Одесса. — 2003. — 6 мая. — С. 1. 

Суслов О. Местные бюджеты : безоговорочно выполнять и думать о перспективе : 
[пройшло чергове засідання колегії облдержадмін. під головуванням С. Гриневецького] // 
Веч. Одесса. — 2003. — 29 мая. — С. 1. 

 Дукова Д. Придунавье как тема разговора на политсовете : [С. Гриневецький підписав 
розпорядження про створення політ. консульт. ради, до якої увійшли керівники політ. 
партій та рухів] // Веч. Одесса. — 2003. — 14 июня. — С. 1. 

Онькова В. Подписано соглашение области с государственной структурой : [С. 
Гриневецький і голова Держкому України з питань техн. регулювання та споживчої 
політики Л. Школьник підписали угоду про співпрацю, що передбачає спільні дії із захисту 
прав споживачів нашого регіону] / В. Онькова, М. Стерненко, О. Владимирский // Веч. 
Одесса. — 2003. — 27 июня. — С. 1. 

Суслов О. С людьми надо работать : [під головуванням С. Гриневецького пройшло 
засідання колегії облдержадмін.] // Веч. Одесса. — 2003. — 2 авг. — С. 1, 2. 
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Новый первый заместитель губернатора : [С. Гриневецький представив співробітникам 
облдержадмін. свого першого заступника — П. Шевченка] // Веч. Одесса. — 23 авг. — С. 
3. 

Серебряков Г. Двенадцать шагов в будущее : [виступаючи на урочистих зборах, 
присвячених Дню незалежності, С. Гриневецький дав глибокий аналіз політичної та 
економічної ситуації в регіоні] // Одес. вестн. — 2003. — 23 авг. 

Встреча Президента с губернатором : [Л. Кучма зустрівся з С. Гриневецьким] // Веч. 
Одесса. — 2003. — 9 сент. — С. 1. 

Исполняя Указ Президента : [під керівництвом С. Гриневецького відбулося засідання 
координац. комітету облдержадмін. з боротьби із корупцією та організованою 
злочинністю] // Веч. Одесса. — 2003. — 13 сент. — С. 1. 

Не миритися зі злочинами : [С. Гриневецький провів селекторну нараду, присвячену 
виконанню указу Президента «Про відповідальність керівників органів виконавчої влади 
та прокуратури в забезпеченні законності та правопорядку, додержанні прав і свобод 
громадян на території Одеської області» від 23 серпня 2003 р.] // Вперед. — 2003 . — 
24 верес. — С. 1. 

Жакова Т. Головокружение… от недостатков? : [С. Гриневецький виступив на колегії 
облдержадмін.] // Веч. Одесса. — 2003. — 2 окт. — С. 1. 

Жакова Т. Как выполняется президентский указ? : [як відзначив С. Гриневецький, указ 
(від 23 серп. 2003 р.) направлений не тільки на усунення недоліків, а й на перегляд самих 
принципів роботи правоохоронних органів] // Веч. Одесса. — 2003. — 21 окт. — С. 4. 

Будут решать проблемы Измаильского района : [С. Гриневецький провів нараду з 
керівниками управлінь облдержадмін.] // Веч. Одесса. — 2003. — 13 нояб. — С. 1. 

Новый глава областного казначейства : [відбулася зустріч С. Гриневецького з головою 
Держ. казначейства України П. Петрашком] // Одес. вестн. — 2003. — 13 нояб. 

Плюс 4, плюс 34… : [С. Гриневецький відзначив, що Одес. обл. перевиконала прогнозні 
показники бюджету на 2003 рік] // Веч. Одесса. — 2003. — 30 дек. — С. 1. 

2004 

Погляд і прогноз губернатора : [С. Гриневецький провів прес-конф., на якій висловив 
свої думки щодо подій минулого року] // Вперед. — 2004. — 14 січ. — С. 1 : портр. 

Дворник I. Оголошення про особистий прийом громадян народним депутатом України 
С. Гриневецьким // Вперед. — 2004. — 21 січ. — С. 1. 

Авраменко Л. Задачи поставлены. За работу, господа! : [на 14-й сесії одес. міськради 
виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2004. — 7 февр. — С. 1–2. 
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Новости Причерноморья : [С. Гриневецький провів нараду з реалізації програми 
«Регіональна ініціатива 2002–2006 рр.»] // Деловая Одесса. — 2004. — 5 марта. 

Рабочая поездка губернатора : [С. Гриневецький здійснив поїздку до Миколаївського і 
Березівського р-нів області, де зустрівся з їх керівництвом, вивчив хід виконання указів 
Президента та своїх розпоряджень] // Веч. Одесса. — 2004. — 16 марта. — С. 1. 

В преддверии административной реформы : [Одес. обл. обрана експериментальним 
плацдармом перед впровадженням адмін.-територіальної реформи в Україні, зазначив 
С. Гриневецький на науково-практичній конф. «Внутрішньообласний аспект міжрайонної 
субрегіоналізаціі»] // Деловая Одесса. — 2004. — 26 марта. 

Астрахович О. За комунальний комфорт доведеться платити : [С. Гриневецький 
виступив на лютневій сесії міськради] // День. — 2004. — 17 квіт. 

Проблеми міжрайонної субрегіоналізації : [влітку 2003 р. С. Гриневецький доручив 
управлінню з питань внутрішньої політики вивчити питання щодо реорганізації системи 
поштового зв’язку] // Вперед. — 2004. — 13 трав. — С. 1–2. 

Первым заместителем главы Одесской облгосадминистрации, руководителем аппарата 
назначена С. А. Липовская. Соответствующее распоряжение подписал глава 
облгосадминистрации С. Р. Гриневецкий // Веч. Одесса. — 2004. — 19 авг. — С. 1. 

Гриневецкий — член политбюро КПРЕ  // Юг. – 2004. – 2 окт. — С. 2. 

Губернатор начал отчетные поездки по районам области // Веч. Одесса. — 2004. — 7 
окт. — С. 1. 

Є зміни на краще : [С. Гриневецький звітує перед громадянами Роздільнян. р-ну про 
виконання обласної програми соціально-економічного розвитку] // Вперед. — 2004. — 23 
жовт. — С. 1 : портр. 

Жакова Т. О политическом моменте с политиками : [С. Гриневецький провів засідання 
розгорнутого складу політ. консульт. ради] // Веч. Одесса. — 2004. — 7 дек. — С. 1. 

2005 

Воронков А. Гриневецкий — председатель облсовета // Голос. – 2005. – 10 лют. — С. 2.  

Жакова Т. Политическая рокировка во благо региона : [новий голова облдержадмін. В. 
Цушко виявив бажання працювати разом з С. Гриневецьким] // Веч. Одесса. — 2005. — 10 
февр. — С. 1 : фот. 

Председатель облсовета слагает полномочия : [С. Гриневецький заявив, що написав 
заяву про складення повноважень голови облради за власним бажанням] // Веч. Одесса. — 
2005. — 14 июля. — С. 1. 

Астрахович О. В Одесi очiкується спiкерiада : [про заяву С. Гриневецького щодо 
відставки з посади голови Одес. облради] // День. — 2005. — 16 лип. 
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Дукова Д. Новое лицо областного совета : [С. Гриневецький подав заяву про складення 
повноважень] // Веч. Одесса. — 2005. — 26 июля. — С. 1. 

Интересные заявления сделал в Одессе Леонид Кравчук : [під час прес-конф. в Одесі 
перший Президент України Л. Кравчук заявив, що С. Гриневецький став заручником 
низької політичної культури та безпорадності нинішньої влади] // Веч. Одесса. — 2005. 
— 23 авг. — С. 1. 

2006 

Качуренко В. Від ініціативи регіональної до ініціативи народної : [перед виборцями 
Роздільнянського р-ну про свою роботу звітував депутат Одес. облради С. Гриневецький. 
Під час зустрічей з виборцями С. Гриневецький презентував виборчу програму Народного 
блоку Литвина] // Вперед. — 2006. — 1 берез. — С. 3 : фотогр. 

Дукова Д. Депутаты проголосовали за светлое будущее : [С. Гриневецький — лідер 
фракції «Народна ініціатива»] // Веч Одесса. — 2006. — 14 нояб. 

2007 

Жакова Т. «Народная инициатива» инициирует : [на думку С. Гриневецького, кожна з 
проблем Придунав’я — економічна, соціальна, екологічна, національна — є «міною 
сповільненої дії», яка здатна вибухнути у будь-який момент] // Веч. Одесса. — 2007. — 31 
янв. 

Литвин хочет видеть Гриневецкого вторым в списке своего блока // Веч. Одесса. — 
2007. — 31 июня. 

В Одессе обкатывается будущая объединенная оппозиция : [на думку С. Гриневецького, 
зміни в закон «Про вибори народних депутатів» мають відверто дискримінаційний та 
недемократичний характер] // Веч. Одесса. — 2007. — 18 июля. 

Буценко И. Политик чести : [про діяльність С. Гриневецького] // Ренийс. вестн. — 2007. 
— 21 сент. 

Интересы страны превыше политических амбиций : [про Народну партію і Блок 
Литвина, представником якого є С. Гриневецький] // Ренийс. вестн. — 2007. — 25 сент. 

2008 

Воронков В. Кадрова чехарда не дає змоги розвиватися : [про виступ С. Гриневецького 
на засіданні «круглого столу», присвяченому проблемам регіональної політики] // Голос 
України. — 2008. — 6 берез. — С. 3 : фотогр. 

Воронков В. Квотний принцип знищує місцеву владу : [С. Гриневецький відвідав с. 
Ісаєве, Миколаївського р-ну, та прийняв громадян] // Голос України. — 2008. — 25 берез. 
— С. 3 : фотогр. 
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Андросюк В. Такі «аргументи» хіба що на шкоду депутатові та партії, яку він 
представляє : [в Одес. обл. немає жодного населеного пункту, в якому не побував би С. 
Гриневецький і долею якого б не опікувався] // Миколаїв. вісн. — 2008. — 15 квіт. — С. 1 : 
фотогр. 

«Народні депутати Сергій Гриневецький та Анатолій Кінах і бізнесмен Сергій Тігіпко» 
: фотогр. : [фотогр. зроблено на відкритому засіданні «Українського форуму» на тему 
«Світова фінансова криза : наслідки і програма дій для України»] // Голос України. — 
2008. — 18 жовт. — С. 2 : фотогр. 

2009 

Cтавнійчук М. «Закрита» виборча система вичерпала себе : [більш проста виборча 
система пропонується у законопроекті народних депутатів І. Ф. Шарова, 
С. Р. Гриневецького, О. Ю. Литвина, М. Д. Сироти (реєстр. № 2097 від 19.02.2008 р.)] // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2009. — 28 берез. — Фотогр. 

Дукова Д. О качестве выборов — на международной конференции : [в Одесі відбулася 
міжнар. конф. «Качество выборов как основа укрепления демократии», значення конф. 
відзначив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2009 — 4 июля. 

Розов І. Майстерна «нарізка перцю» : в Одесі в есдеків гарні шанси на збільшення 
кількості прихильників : [Одесу відвідав лідер СДПУ(О) В. Медведчук, його зустрічав С. 
Гриневецький] // День. — 2009. — 8 верес. — Фот. 

Українські партії – проти введення надзвичайного стану у зв’язку з епідемією : 
[заступник голови парлам. фракції Блоку Литвина С. Гриневецький висловився проти 
введення надзвичайного стану в країні через епідемію грипу] // Дзеркало тижня. Україна. 
— 2009. — 31 жовт.  

2010 

Дукова Д. Народная партия намерена поддержать В. Януковича : [С. Гриневецький 
провів прес-конф., на якій закликав підтримати В. Януковича в другому турі виборів] // 
Веч. Одесса. — 2010. — 4 февр. — С. 1. 

Проект постановления С. Гриневецкого по гарантиям безъядерной Украине парламент 
принял за основу // Веч. Одесса. — 2010. — 13 февр. — С. 1. 

Куяльницкому лиману предлагают предоставить статус национального парка, а также 
объявить его зоной экологического бедствия : [про депутатський запит С. Гриневецького 
до Президента України В. Януковича] // Веч. Одесса. — 2010. — 3 апр.  

Сурилов О. Трудоустройство «под флаг» приравняют к эмиграции? : [висловлювання 
С. Гриневецького з приводу законопроекту «Про недержавні еміграційні послуги»] // Веч. 
Одесса. — 2010. — 15 апр. — С. 2. 



 56 

Дукова Д. Сергей Гриневецкий : «Власть и народ стали непримиримыми врагами» : [С. 
Гриневецький прокоментував соціальне опитування ІА «Мост-Одесса» на тему зміни 
влади в країні] // Веч. Одесса. — 2010. — 27 апр. — С. 1–2. 

Онопрієнко Л. Сергій Гриневецький : «Найпростіша політреформа — дотримуватися 
законодавства і перестати брехати» : [в ІА «Мост-Одесса» відбулася прес-конф. С. 
Гриневецького на тему : «Україна й Одеська область у контексті нинішніх соціально-
економічних реалій : проблеми й перспективи»] // Чорномор. новини. — 2010. — 29 квіт. 
— С. 1–3. 

Їжак О. Про позаблоковість без ілюзій : [У ВР зареєстровано чотири законопроекти 
про внесення змін до Закону України «Про основи національної безпеки», у тому числі й від 
С. Гриневецького (№ 5149 від 21 верес. 2009 р.)] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 30 
квіт. 

Мустафін О. Напролом : [головним коментатором ініціатив В. Януковича від блоку 
Литвина виступив С. Гриневецький, який розкритикував пропозиції Президента 
за надмірну обережність] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 29 трав. — Ілюстр. 

Гипфрих Л. Восхождение Валентина Симоненко : [про період співпраці 
С. Гриневецького і В.  Симоненка] // Веч. Одесса. — 2010. — 3 июля. — С. 6. 

Коаліція розробила законопроект про мови : [у ВР України депутати О. Єфремов 
(Партія регіонів), П. Симоненко (Компартія) і С. Гриневецький (Блок Литвина) 
зареєстрували законопроект «Про мови в Україні». Згідно з документом державною 
мовою є українська, проте вільне функціонування російської мови дозволяється 
практично в усіх сферах діяльності] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 8 верес. — 
Фотогр.  

Сергей Гриневецкий возглавил список Народной партии в облсовете // Веч. Одесса. — 
2010. — 9 сент. — С. 1. 

Дослідження : Без введення обов’язкових «квот» українська може стати «мертвою 
мовою» : [без обов’язкових «квот» на використання в тих або інших сферах життя 
українська мова через декілька поколінь може втратити комунікативну функцію 
і перетворитися на мертву мову. Про це заявив автор дослідження «Мовний баланс 
України» за 2008-2009 роки О. Медведєв стосовно законопроекту «Про мови в Україні», 
авторами якого є О. Єфремов, П. Симоненко, С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2010. — 14 верес. — Фотогр. 

Попов А. Новому закону о языках — быть! : [про законопроект «Про мови в Україні», 
одним з авторів якого є С. Гриневецький] // Еженедельник 2000. — 2010. — 15 сент. — 
Фот. 

Екс-заступник міністра освіти : в Одесі українську мову можуть звільнити : [екс-
заступник міністра освіти проф. М. Стріха вважає, що зареєстрований у парламенті 
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законопроект Єфремова–Симоненка–Гриневецького «Про мови в Україні» передбачає 
необов’язковість української мови у всіх сферах] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 
18 верес. — Фотогр. 

Експерт : Проект закону «Про мови в Україні» містить підтасування фактів : [проект 
закону «Про мови в Україні», зареєстрований у ВР 7 вересня О. Єфремовим, С. 
Гриневецьким і П. Симоненком, містить очевидне підтасування фактів, заявила доктор 
філологічних наук, професор Києво-Могилянської академії Л. Масенко] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2010. — 24 верес. — Фотогр. 

Законопроект «Про мови в Україні» : погляд лінгвіста : [авторами проекту закону 
«Про мови в Україні» є О. Єфремов, С. Гриневецький і П. Симоненко] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2010. — 24 верес. — Фотогр. 

Янукович : українська та російська мови не дуже відрізняються : [стосовно закону про 
мови Єфремова–Симоненка–Гриневецького] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 24 
верес. — Фотогр. 

Медведєв О. Мовна евтаназія : [законопроект «Про мову» Єфремова–Симоненка–
Гриневецького стосовно фільмів, дубльованих українською мовою] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2010. — 25 верес. — Фотогр. 

Депутати від БЮТ погрожують голодуванням через закон про мови : [депутати П. 
Мовчан і Ю. Гнаткевич погрожують безстроковим голодуванням, якщо не буде 
відкликано законопроект про мови, одним з авторів якого є С. Гриневецький] // Дзеркало 
тижня. Україна. — 2010. — 30 верес. — Фотогр. 

Партии определяют свои списки кандидатов в депутаты : [народний депутат України 
від Блоку Литвина С. Гриневецький очолить виборчий список Народної партії в Одес. 
облраду] // Веч. Одесса. — 2010. — 30 сент. 

«Регіонали» відклали закон про мови у довгий ящик : [фракція Партії регіонів 
не ставить перед собою завдання прийняти до місцевих виборів нову редакцію закону про 
мови, авторами якого є О. Єфремов, П. Симоненко, С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2010. — 4 жовт. 

Вчені забракували всі сім «мовних» законопроектів : [Ін-т укр. мови НАН України 
разом з Ін-том мовознавства ім. О. О. Потебні за дорученням НАНУ та на прохання 
голови ВР України В. Литвина проаналізували 7 «мовних» законопроектів і рекомендували 
жоден з них не приймати, у тому числі і законопроект Єфремова–Симоненка–
Гриневецького] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 12 жовт. — Фотогр. 

Затулін стурбований неприйняттям закону про мови в Україні : [про законопроект 
1015-3 «Про мови в Україні», серед авторів якого — С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2010. — 14 жовт. — Фотогр. 
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Словники російської мови перепишуть через блогерів : [про законопроект 1015-3 «Про 
мови в Україні», серед його авторів — С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 
2010. — 15 жовт. — Фотогр. 

На кандидатов в депутаты нападают, им угрожают : [С. Гриневецький заявив, що 
«політвиконком Народної партії висловлює глибоку стурбованість тим, що бандитські 
методи політичного суперництва знову повернулися в наше життя…»] // Веч. Одесса. — 
2010. — 23 окт. 

Двадцять громадських організацій закликають Литвина зняти з розгляду законопроект 
про мови : [про законопроект 1015-3 «Про мови в Україні», серед його авторів — 
С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 25 жовт. — Фотогр. 

Алексей Костусев : единый кандидат на пост мэра Одессы : [С. Гриневецький 
підтримує кандидатуру О. Костусєва] // Веч. Одесса. — 2010. — 28 окт. — С. 2. 

Льовочкін : Закон про мови може бути прийнятий після місцевих виборів : [про 
законопроект 1015-3 «Про мови в Україні», серед його авторів — С. Гриневецький] // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 28 жовт. — Фотогр. 

Партии определяют свои списки кандидатов в депутаты : [С. Гриневецький очолить 
виборчий список Народної партії в Одес. облраду] // Веч. Одесса. — 2010. — 30 окт. 

Статусу региональных языков посвящаются : [один із законопроектів про мови в 
Україні підготували С. Гриневецький, П. Симоненко і А. Єфремов] // Веч. Одесса. — 2010. 
— 30 окт. 

Експерт : Жоден з запропонованих законопроектів про мову не призведе до суспільного 
компромісу : [жоден із проектів закону, в тому числі проект депутатів О. Єфремова, П. 
Симоненка і С. Гриневецького, не сприятиме досягненню громадського компромісу 
на мовному грунті] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 5 листоп. — Фотогр. 

Експертний висновок щодо нових проектів закону про мови Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України : [жоден із пропонованих 
проектів закону про мови, в тому числі проект О. Єфремова, П. Симоненка і С. 
Гриневецького, не сприятиме досягненню громадського компромісу на мовному грунті] // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 6 листоп. — Фотогр. 

Куліш О. Українська наука рятує українську мову. Вчені «наклали вето» на закон 
Єфремова–Симоненка–Гриневецького // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 6 листоп. 
— Фотогр. 

Алексей Костусев — единственный кандидат на пост мэра Одессы : [С. Гриневецький 
підтримує кандидатуру О. Костусєва] // Комс. правда в Одессе. — 2010. — 7 нояб. — С. 
32 : фот. 
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Янукович переконаний в консолідуючій силі української мови : [про законопроект 
1015-3 «Про мови в Україні», серед авторів якого — С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2010. — 9 листоп. — Фотогр. 

Депутаты Одесского областного совета, прошедшие по партийным спискам : [С. 
Гриневецький — народний депутат України] // Веч. Одесса. — 2010. — 11 нояб. 

Комітет культури порекомендував Раді відхилити законопроект «про мови» : [серед 
його авторів — С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 11 листоп. — 
Фотогр. 

Первые номера партийных списков уступают свои места : [народний депутат України 
С. Гриневецький, обраний депутатом Одес. облради на місцевих виборах 2010 р., написав 
заяву про складення повноважень депутата облради] // Веч. Одесса. — 2010. — 18 нояб. 
— С. 2.  

Резонансний законопроект «Про мови в Україні» повернули авторам без розгляду : 
[серед його авторів — С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 19 листоп. 
— Фотогр. 

2011 

Сергей Гриневецкий предупреждает власть : [вважає, що влада повинна запропонувати 
українцям відкритий діалог, інакше народ може виступити з відкритим протестом] // 
Юг. — 2011. — 22 янв. — С. 5 : фот. 

Сергей Гриневецкий призывает власть к диалогу с народом, чтобы избежать 
повторения опыта Греции // Веч. Одесса. — 2011. — 22 янв. — С. 2. 

Голяева И. Мы востребованы : [про діяльність народного депутата С. Гриневецького] 
// Одес. изв. — 2011. — 10 февр. 

Комисаренко С. На пороге третьего десятилетия : [про діяльність народного депутата 
С. Гриневецького] // Одес. изв. — 2011. — 15 февр. 

Законопроект про мови не буде розглядатися на нинішній сесії Ради : [серед його 
авторів — С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 21 лют. — Фотогр. 

Степанов И. Плюс 385 магистров! : [про політичну діяльність С. Гриневецького] // 
Одес. изв. — 2011. — 3 берез. 

Тишков А. Регионам придётся конкурировать между собой : [про політичну діяльність 
С. Гриневецького] // Порто-франко. — 2011. — 4 берез. 

Сергей Гриневецкий возглавил новое депутатское объединение : [С. Гриневецький 
очолив Міжфракційне депутатське об’єднання з питань співробітництва з 
африканськими, азіатськими, латиноамериканськими країнами та їх економічними 
об’єднаннями] // Веч. Одесса. — 2011. — 17 мая. — С. 1.* 
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Більшість депутатів вважають, що ідея європейської інтеграції може об’єднати Україну 
: [про це свідчать результати репрезентативного опитування, в якому взяв участь 
С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 20 трав. — Фотогр. 

Чумак В. Вгору по драбині, що веде донизу… про деградацію виборчої системи в 
Україні : [про проект виборчого кодексу № 4234-1 від 23.03.2010, розроблений 
депутатами Ю. Ключковським, С. Гриневецьким, С. Підгорним та В. Сінченком] // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 3 черв. — Фотогр. 

О деятельности народного депутата Сергея Гриневецкого в первом картале 2011 года // Час 
пик. — 2011. — 5 июня. — С. 2 : портр. 

Черненко Г. Межа компромісу : [про законопроект «Про мови в Україні», серед 
авторів якого — С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 24 черв. — 
Фотогр. 

Більшість мовних експертів погодились, що мовою діловодства органів влади має бути 
українська : [середні показники конфліктогенності закону «Про мови в Україні» О. 
Єфремова, П. Симоненка, С. Гриневецького — 55,2%] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. 
— 25 черв. — Фотогр. 

Филипенко А. Вибудувати Чумацький Шлях : [наприкінці 90-х, коли С. Гриневецький 
був губернатором області, він очолив Піклувальну раду фонду Одес. центру реабілітації 
дітей-інвалідів і залучив до неї керівників солідних підприємств, що дало змогу поліпшити 
фінансовий стан центру] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 9 верес. — Фотогр. 

Кононенко П. Наука під арештом : [«закон про мови», внесений О. Єфремовим, П. 
Симоненком і С. Гриневецьким, відхилено] //Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 7 жовт. 
— Фотогр. 

Масенко Л. Законотворче невігластво : [законопроект Єфремова—Гриневецького—
Симоненка не містить статті про відповідальність посадових осіб за порушення ними 
обов’язку вживати державну мову при офіційному спілкуванні] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2011. — 4 листоп. — Фотогр. 

Депутаты Одесского областного совета, прошедшие по партийным спискам : [Народна 
партія — С. Гриневецький, народний депутат України] // Веч. Одесса. — 2011. — 11 
нояб. — С. 2. 

Литвин очікувано повідомив, що буде тягнути зі вступом до ПР аж до виборів : 
[згадується С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 14 листоп. — 
Фотогр. 

Лашманов В. Под Ахиллесовой пятой : [С.  Гриневецький провів в агентстві 
«Контекст-Причерноморье» звіт-прес-конф. Одним із своїх досягнень він вважає 
прийняття ВР нового закону про вибори] // Время Ч. — 2011. — 9 дек. 
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Перстньова Н. «Любимый может спать спокойно…» : [високі шанси на перемогу на 
виборах є у двох політичних важковаговиків — С. Гриневецького та Е. Гурвіца] // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 9 груд. — Фотогр. 

Попов А. Улыбка и гримаса : [про мовний законопроект Єфремова–Симоненка–
Гриневецького] // Еженедельник 2000. — 2011. — 29 дек. — Фот. 

2012 

Филипенко А. Важнейший рубеж в новейшей истории Одесской области : [одним з 
перших кроків нового керівництва Одес. обл. на чолі з С. Гриневецьким в 1998 р. стало 
вжиття заходів для насичення внутрішнього ринку товарами вітчизняного виробництва] 
// Час Пик. — 2012. — 29 янв. 

Смирнова Е. Сергей Гриневецкий (май 1998 – февраль 2005) : [про діяльність 
С. Гриневецького] // На пенсии. — 2012. — Февр. — С. 4 : фот. 

Матвийчук Э. : «Партия регионов взяла на себя ответственность за положение дел в 
области!» : [у своєму виступі на сесії Одес. облради голова Одес. облдержадмін. відзначив 
діяльність С. Гриневецького на посаді голови облдержадмін.] // Заря регионов. — 2012. — 
8 февр. 

Депутатский запрос : [в ході поточної сесії ВР був оголошений депутатський запит до 
Кабміну народного депутата С. Гриневецького про ситуацію з оцінкою потенційних 
вуглеводневих ресурсів Одещини і перспективах їх освоєння] // Час Пик. — 2012. — 26 
февр. 

«За рулём» в свободной Украине : [про С. Гриневецького як голову облдержадмін.] / 
фот. А. Шепелева // Жизнь в Одессе. — 2012. — 8–18 марта. — С. 7 : фот. 

Перстньова Н Весняний подих осінніх виборів : [за рівнем довіри серед громадян С. 
Гриневецький посідає друге місце] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 23 берез. — 
Фотогр. 

Перстньова Н. Куратори, координатори і жонглери : [С. Гриневецький — кандидат в 
депутати від Малиновського району] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 1 черв. — 
Фотогр. 

З фракції НУНС вигнали двох депутатів, які підтримали законопроект про російську 
мову : [від фракції Народної партії свої голоси за законопроект віддали В. Гривковський і 
С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 5 черв. — Фотогр. 

Литвин запевнив, що закон про мови не буде виконуватись : [свої голоси за 
законопроект віддали депутати від фракції Народної партії В. Гривковський і 
С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 5 черв. — Фотогр. 
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Ніхто з керівників опозиційних фракцій не дав команду силоміць розблокувати Раду, 
— НУНС : [від фракції Народної партії свої голоси за законопроект віддали В. 
Гривковський і С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 5 черв. — Фотогр. 

Опозиція не встигла зірвати голосування мовного законопроекту через «хиткий план» 
Литвина : [свої голоси за законопроект віддали депутати від фракції Народної партії 
В. Гривковський і С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 5 черв. — 
Фотогр. 

Троє депутатів відкликають свої голоси за закон про регіональні мови : [свої голоси за 
законопроект віддали депутати від фракції Народної партії В. Гривковський і С. 
Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 5 черв. — Фотогр. 

У Партії регіонів упевнені, що опозиція не завадить прийняти закон про мови в цілому : 
[від фракції Народної партії свої голоси за законопроект віддали В. Гривковський і 
С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — 6 черв. — Фотогр. 

Лозунько С. Будут бить или не будут? : [про мовний законопроект Єфремова–
Симоненка–Гриневецького] // Еженедельник 2000. — 2012. — 14 июня. — Фот. 

Крикунов А. В Одессе продолжают доверять ПР и все больше симпатизируют 
коммунистам : [по Малиновскому округу очікується висунення і перемога С. 
Гриневецького] // Еженедельник 2000. — 2012. — 21 июня. — Фот. 

Національна безпека 

1987 

Єдині в прагненні миру : XI зустріч молоді України й Бремена : [учасників зустрічі 
привітав С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 6 жовт.  

Васильчук Л. Через суперечності — до згоди : [про ХІ зустріч молоді України і 
Бремена, на закритті якої виступив С. Гриневецький] // Комс іскра. — 1987. — 13 жовт. 

1996 

В областной государственной администрации : [С. Гриневецький прийняв керівника 
міжнар. департаменту преси й інформації Відня Р. Штепана] // Одес. изв. — 1996. — 2 
марта. 

Одесская область готовится возглавить Содружество придунайских стран : [одес. 
делегація на чолі з С. Гриневецьким відвідала Відень] // Веч. Одесса. — 1996. — 23 апр. 

Одесская область готовится стать председателем Содружества придунайских стран : 
[одес. делегація на чолі з С. Гриневецьким відвідала Відень] // Одес. изв. — 1996. — 26 апр. 
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Серый А. «Ласкаво просимо!» «Добре дошли!» : [м. Болград відвідали учасники та 
гості міжнар. конф. «Європа регіонів»; в Болград. р-н учасників конф. супроводжував 
С. Гриневецький] // Одес. изв. — 1996. — 25 сент. 

Лебедева О. Вместе мы все преодолеем! : [про перебування в Одесі делегації Республіки 
Болгарія ; болгарські аграрії зустрілися з першим заступником голови Одес. 
облдержадмін. С. Гриневецьким] // Одес. изв. — 1996. — 24 окт. 

Визит чешского посла в Одессу : [на зустрічі був присутній С. Гриневецький] // Одес. 
изв. — 1996. — 5 нояб. 

1997 

Прием посла Литвы : [С. Гриневецьким] // Одес. изв. — 1997. — 19 марта. 

Граница — лицо государства : [С. Гриневецький провів засідання координац. комітету 
з облаштування держ. кордону України] // Одес. изв. — 1997. — 21 марта; Веч. Одесса. — 
22 марта. 

Савчук Е. Все проблемы решать оперативно : [засідання комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки на чолі з С. Гриневецьким] // Одес. изв. — 1997. — 11 апр. 

Стерненко М. О техногенно-экологической безопасности : [засідання обл. комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; комісію очолює 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1997. — 24 мая. 

«Я убеждён, что на уровне региона тоже можно сделать немало»: [С. Гриневецький 
зустрівся з групою німецьких журналістів] // Одес. изв. — 1997. — 27 мая. 

Филипенко А. Неразрешимых проблем не бывает, тем более, когда стороны готовы их 
решать : [зустріч С. Гриневецького з Президентом Республіки Молдова П. Лучинським] // 
Одес. изв. — 1997. — 26 сент. 

1998 

Федоров А. Примем и «Антей», и «Боинг» : [С. Гриневецький зазначив, що аеропорт в 
Лиманському може увійти до системи міжнар. транспортних коридорів, які проходять 
по Одес. обл.] // Вестн. региона. — 1998. — 30 апр. 

Новак В. Соглашение о сотрудничестве с Приднестровьем : [угоду про торгово-
економічне, науково-технічне, правове і культурне співробітництво між Одес. обл. та 
Придністров’ям підписали С. Гриневецький і лідер Придністров’я І. Смирнов] // Веч. 
Одесса. — 1998. — 21 июля. – С. 1. 

Гаврилов Ю. «Дунай — это артерия экономики» : [С. Гриневецький прийняв ділову 
делегацію з Австрії на чолі з директором Віденського порту Р. Шремсом] // Коммерсант 
Юга. — 1998. — 6–13 авг. 
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Филипенко. А. «Нижний Дунай» — новый камень для общеевропейского дома : 
[румунський повіт Галац відвідала офіційна делегація Одес. обл. на чолі з 
С. Гриневецьким] // Веч. Одесса. — 1998. — 18 авг. — С. 1. 

На магистрали государственного значения : [С. Гриневецький урочисто відкрив рух на 
реконструйованому 14-кілометровому відрізку траси Одеса-Київ] / фот. 
О. Владимирского // Веч. Одесса. — 1998. — 24 сент. — С. 1 : фот. 

Борисенко А. Трудные километры : модернизирован участок трассы международного 
транспортного коридора : [С. Гриневецький взяв участь у відкритті оновленої дільниці 
траси Одеса-Київ] // Деловая Одесса. — 1998. – 25 сент. 

Филипенко А. Создан координационный совет по инвестициям : [за розпорядженням 
С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 1998. — 1 окт. — С. 1.  

Счастливые дети — в счастливой стране : [прес-конф. С. Гриневецького, який був у 
складі делегації України на 53-х щорічних зборах Міжнар. валютного фонду в США] // 
Веч. Одесса. — 1998. — 13 окт. – С. 1.  

Делегация Украины приняла участие в 53-х ежегодных сборах Международного 
валютного фонда : [прес-конф. С. Гриневецького про участь у зборах Міжнар. валютного 
фонду] // Деловая Одесса. — 1998. — 16 окт. 

Кохрихт Ф. Вашингтонские встречи : «Одесский регион привлекателен» — считают в 
политических и деловых кругах ведущих стран мира : [про це, відповідаючи на питання 
кореспондентів «Слова», говорив на своїй прес-конф. С. Гриневецький] // Слово. — 1998. 
— 16 окт.  

«Неуместно тесные связи» : [53-ті щорічні збори Міжнар. валютного фонду. На цьому 
форумі у Вашингтоні побував С. Гриневецький] // Вестн. региона. — 1998. — 17 окт. 

Форсировать строительство нефтетерминала : [С. Гриневецький — про можливість 
прокладення нової гілки нафтопроводу] // Деловая Одесса. — 1998. — 23 окт. 

Жакова Т. «Дунайский треугольник» — не Бермудский, но и здесь есть свои подводные 
течения : [С. Гриневецький виступив на тристоронній зустрічі президентів України, 
Молдови і Румунії в Кишиневі, на якій обговорювалися питання співпраці держав] // Веч. 
Одесса. — 1998. — 27 окт. — С. 1, 4.  

Салют, Франция! : [С. Гриневецький прийняв посла Франції в Україні] // Одес. вестн. — 
1998. — 4 нояб. 

Аксанюк М. В оборону «Біпа-Моди» став секретар Ради нацбезпеки й оборони України 
: [в Одесі відбулися «неофіційні» наради-консультації з С. Гриневецьким щодо проблем, 
пов’язаних із транспортуванням до Європи каспійської нафти] // День. — 1998. — 14 
листоп. 
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В облгосадминистрации : [питання розвитку взаємовигідного партнерства між 
діловими колами Туреччини та Одес. обл. були обговорені на зустрічі С. Гриневецького з 
генеральним менеджером авіакомпанії «Турецькі авіалінії» в Одесі Н. Гемлексизом] // 
Вестн. региона. — 1998. — 17 нояб. 

1999 

Аксанюк М. Iндія закриває генконсульство в Одесі : [персонал одес. генконсульства 
переводиться до посольства Індії в Києві. С. Гриневецький зазначив, що «своїм 
розпорядженням «заморозить» передачу теперішнього будинку консульства іншим 
орендаторам»] // День. — 1999. – 11 лют. 

Посол Индии в Одессе : [з робочим візитом до Одеси прибув посол Індії в Україні. В 
ході зустрічей з С. Гриневецьким обговорювалося подальше співробітництво Одещини та 
Індії] // Веч. Одесса. — 1999. — 11 февр. — С. 4. 

Гости из ПМР : [про зустріч С. Гриневецького з лідером ПМР І. Смирновим] // Деловая 
Одесса. — 1999. — 12 февр. 

Козовая Л. «И снится мне берег индийский» : [про зустріч С. Гриневецького з послом 
Індії в Україні] // Деловая Одесса. — 1999. — 12 февр. 

Город : [про зустріч С. Гриневецького з послом Королівства Бельгії в Україні, в ході 
якої йшлося про зміцнення екон. і комерційних зв’язків] // Одес. вестн. — 1999. – 17 февр. 

Город : [С. Гриневецький прийняв генконсула Грузії в Одесі Г. Дзенеладзе] // Одес. 
вестн. — 1999. — 24 февр. 

Михайлов А. Каспийская «благодать» на пути в Одессу : [про зустріч С. Гриневецького 
з генконсулом Грузії Г. Дзенеладзе] // Деловая Одесса. — 1999. — 26 февр. 

Ганин А. Молдаване в Украине : [перша міжнар. науково-практична конф. 
«Молдавани України : історична ретроспектива і сучасність» проходила за участі 
С. Гриневецького] // Одес. вестн. — 1999. — 27 февр. 

Город : [С. Гриневецький прийняв генконсула Румунії в Одесі Е. Лазара, з яким 
обговорювалося питання нафтовидобутку в районі шельфу біля о. Зміїний, розвитку 
єврорегіону «Нижній Дунай» і розширення сфери міжнар. туризму] // Одес. вестн. — 
1999. — 4 марта. 

От «Нижнего Дуная» к «Верхнему Пруту» : [зустріч С. Гриневецького і генконсула 
Румунії Е. Лазара була присвячена практичній реалізації підписаних домовленостей] // 
Деловая Одесса. — 1999. — 5 марта. 

В резиденции Чаушеску! : [про першу офіційну делегацію України, що побувала в 
Румунії. С. Гриневецький — член делегації] // Вестн. региона. — 1999. — 6 март. 
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Невмытый В. Ясско-одесский вектор : [С. Гриневецький і голова Ясської повітової ради 
підписали угоду про співпрацю] // Веч. Одесса. — 1999. — 13 марта. — С. 1. 

Против бомбардировок Югославии : [С. Гриневецький — про мирне вирішення 
косовської проблеми] // Вестн. региона. — 1999. — 27 марта. 

Авраменко Л. Губернатор ездил в Страсбург... : [С. Гриневецький відвідав м. Страсбург 
у складі державної делегації] // Веч. Одесса. — 1999. – 22 апр. — С. 1. 

Чилиби П. На Лазурном берегу украинский был в ходу : [ветерани вдячні 
С. Гриневецькому за допомогу в організації поїздки у Францію] // Деловая Одесса. — 1999. 
— 28 мая. 

Петров Ю. Гости из Польши : [С. Гриневецький прийняв групу депутатів Сейму 
Польщі] // Одес. вестн. — 1999. — 1 июня. 

США окажет поддержку частным сельхозпроизводителям : [меморандум про співпрацю 
з реалізації нової стратегії в агропромисловому комплексі підписали директор місії 
Агентства США з міжнар. розвитку Г. Гьюгер та голова облдержадмін. 
С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 1999. – 11 июня. * 

Галяс А. Визит — официальный. Атмосфера — сердечная : [до Одеси з візитом прибув 
президент Болгарії П. Стоянов, екскурсію для гостя провели С. Гриневецький, 
Ю. Казаков, Р. Боделан] // Одес. вестн. — 1999. – 12 июня. 

Дукова Д. Один день среди одесских друзей : [С. Гриневецький зустрічав президента 
Болгарії П. Стоянова] // Веч. Одесса. — 1999 — 12 июня. — С. 1 : фот. 

На приёме : [С. Гриневецький відвідав генконсульство РФ в Одесі] // Веч. Одесса. — 
1999. — 15 июня. — С. 1.  

Как всегда, братская дружба : [президент Болгарії П. Стоянов відвідав Одеську обл. та 
провів переговори з головою облдержадмін. С. Гриневецьким і міськ. головою 
Р. Боделаном, в ході яких обговорювалися питання розвитку економічних і культурних 
зв’язків між Болгарією та Одес. обл.] // Деловая Одесса. — 1999. — 18 июня. 

«Одесской инициативе» — «зеленый» свет : [під час зустрічі з С. Гриневецьким 
делегація Світового банку ознайомилася з основними напрямами соціально-економічного 
розвитку Одес. обл.] // Деловая Одесса. — 1999. — 2 июля. 

Город : [С. Гриневецький прийняв посла Республіки Казахстан в Україні] // Одес. вестн. 
— 1999. — 4 авг. 

Зверева Р. Американцы предлагают совместный зерновой проект. И не только : 
[зустріч С. Гриневецького та міськ. голови Р. Боделана з представниками фірми-
партнера, відомого американського холдингу «Ай-Бі-Ай Трейд Корпорейшен», що 
спеціалізується на виробництві с.-г. продукції та мінеральних добрив] // Веч. Одесса. — 
1999. — 5 авг. — С. 1. * 
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Американцы предлагают : [С. Гриневецький та одес. міськ. голова Р. Боделан 
зустрілися з І. Гокхватом, що представляє інтереси американської фірми «Ай-Бі-Ай 
Трейд Корпорейшен»] // Вестн. региона. — 1999. — 7 авг. 

Визит посла Грузии : [Одесу відвідав посол Грузії в Україні М. Чачава; гостя приймали 
голова облдержадмін. С. Гриневецький та міськ. голова Р. Боделан] // Веч. Одесса. — 
1999. — 7 авг. — С. 1.  

Как нам обустроить границу? : [у Кучургані пройшло спільне засідання військової ради 
Прикордонних військ. З доповіддю виступив С. Гриневецький] // Вестн. региона. — 1999. 
— 7 авг. 

Коняхин В. «Кучурган-авто»: предстоит модернизация : [у роботі спільного засідання 
військової ради Південного напряму Прикордонних військ України в прикордонному з 
Молдовою населеному пункті Кучурган взяв участь С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 
1999. — 7 авг. 

О казахской нефти : [про зустріч С. Гриневецького з послом Казахстану] // Вестн. 
региона. — 1999. — 7 авг. 

Куклин И. Устройство границы — дело государственной важности : [про виїзне (у с. 
Кучурган) спільне засідання обл. координац. ради з питань облаштування укр.-молд. 
кордону та Військової ради Південного напряму прикордонних військ України під 
керівництвом С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 1999. — 13 авг. 

Знакомьтесь : посол Грузии : [зустріч посла з С. Гриневецьким] // Вестн. региона. — 
1999. — 14 авг. 

В Одессе — свободная экономическая зона «порто-франко» : [в церемонії відкриття 
Одеської СЕЗ брали участь керівник адмін. Президента України М. Білоблоцький, голова 
облдержадмін. С. Гриневецький, міськ. голова Р. Боделан та представники ділових кіл] // 
Деловая Одесса. — 1999. — 10 сент. 

Миссия завершена : [С. Гриневецький зустрівся з консулом Росії в Одесі В. Немцовим] 
// Вестн. региона. — 1999. — 11 сент. 

Усиленный вариант : [С. Гриневецький зауважив, що наш регіон є дуже привабливим 
для міжнар. тероризму] // Вестн. региона. — 1999. — 25 сент. 

Кайдаш Н. Создаются совместные базы отдыха : [С. Гриневецький провів семінар з 
реалізації програми «Розвиток Одеської області до 2010 року», на якому йшлося про 
створення на території с. Сергіївка спільних укр.-молд. баз відпочинку] // Одес. вестн. — 
1999. — 28 сент. 

За нами наблюдают : [С. Гриневецький прийняв спостерігачів від Організації з безпеки 
та співпраці в Європі, що працюють в регіоні] // Вестн. региона. — 1999. — 16 окт. 
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Англичанам по вкусу одесские вина : [С. Гриневецький пообіцяв сприяти розвитку 
нового СП, створюваного відомим одеським виноробним підприємством «Нива» та 
англійською корпорацією «Анреміуд Брейд Корпорейшн»] // Деловая Одесса. — 1999. — 
22 окт.* 

Лысенко Н. Вот это бизнес! Или что общего у шурина английского премьера с 
одесской степью : [С. Гриневецький зустрівся з бізнесменом Д. Бромбентом] // Вестн. 
региона. — 1999. — 12 нояб. 

Коняхин В. Бизнесмены Бранденбурга предлагают сотрудничество : [С. Гриневецький 
прийняв делегацію підприємців, очолювану А. Вольфом, начальником управління 
зовнішньоекономічних зв’язків, економіки і підприємництва землі Бранденбург 
(Німеччина)] // Одес. вестн. — 1999. — 9 дек. 

О бизнесе — с немцами... : [С. Гриневецький прийняв делегацію бізнесменів з німецької 
землі Бранденбург] // Вестн. региона. — 1999. — 10 дек. 

Черевиченко В. От информации к делу : [зустріч С. Гриневецького з посадовцем з 
Німеччини А. Вольфом] // Веч. Одесса. — 1999. — 11 дек. — С. 1. 

Владова А. Откроем «Варну» в Одессе : [зустріч С. Гриневецького з послом Болгарії в 
Україні О. Дмитрієвим] // Веч. Одесса. — 1999. — 16 дек. — С. 1. 

Готовы к сотрудничеству : [в ході зустрічі з С. Гриневецьким члени делегації німецьких 
підприємців на чолі з керівником управління зовнішньоекономічних зв’язків землі 
Бранденбург А. Вольфом висловили готовність співпрацювати з одес. підприємцями] // 
Деловая Одесса. — 1999. — 17 дек. 

Дунайское «табу» : [проблемам відродження судноплавства по Дунаю та ліквідації 
наслідків військових дій в Югославії була присвячена міжнар. конф. придунайських країн, 
що проходила 9–11 груд. 1999 р. у Відні, саме ці питання лягли в основу доповіді керівника 
укр. делегації С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 1999. — 17 дек. * 

Проблемы Дуная : [С. Гриневецький взяв участь у Другій міжнар. Дунайській конф. у 
Відні] // Вестн. региона. — 1999. — 17 дек.* 

Кохрихт Ф. Дунайский коридор : фарватер и мели : [С. Гриневецький представляв 
Україну на Другій міжнар. Дунайській конф. у Відні] // Слово. — 1999. — 24 дек.* 

2000 

Новацкий В. Одесский регион интересен всему миру : [міжнар. співробітництво — 
один з головних пріоритетів Одес. обл., яка, єдина в Україні, стала членом Асамблеї 
європейських регіонів, а голова облдержадмін. С. Гриневецький — членом її ради] // 
Деловая Одесса. — 2000. — 4 февр. 

Без «обратных связей» : [за словами С. Гриневецького, основне завдання управління 
зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі — залучення в регіон іноземних інвестицій — 
поки не виконане] // Деловая Одесса. — 2000. — 3 марта. 
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Авраменко Л. Андраш Шимони : « В НАТО нет диктата» : [зустріч С. Гриневецького з 
представниками в НАТО Угорщини, Канади, США та студентами ОНУ ім. І. І. 
Мечникова] // Веч. Одесса. — 2000. — 4 марта. — С. 1.  

Бузько В. Военный блок твердит о мире : [посол США в НАТО О. Вершбоу, посол 
Канади Д. Райт, посол Угорщини А. Шимон і супроводжуючий їх прес-аташе Посольства 
США в Україні П. Савчин зустрілися з С. Гриневецьким, який розповів гостям про 
економічний та науковий потенціал регіону] // Одес. вестн. — 2000. — 4 марта. 

Троцкая Н. Уникальный микроскоп : [С. Гриневецький допоміг Одес. міськ. лікувально-
діагностичному центру мікрохірургії ока придбати унікальний мікроскоп, виготовлений в 
Німеччині, завдяки цьому наші офтальмологи вийшли на більш високий рівень проведення 
операцій на кришталику ока] // Одес. вестн. — 2000. — 15 марта. 

Береславский А. Ориентир — развитие контактов с зарубежными партнерами : 
[С. Гриневецький підписав розпорядження «Про підтримку діяльності Одеської 
регіональної торгово-промислової палати (ОРТПП)»] // Деловая Одесса. — 2000. — 24 
марта. 

Развивать деловое сотрудничество : [С. Гриневецький зустрівся з послом Латвії в 
Україні] // Веч. Одесса. — 2000. — 15 апр. — С. 1. 

Петрова А. Расширяя рамки сотрудничества : [С. Гриневецький на діловій зустрічі 
керівників Одес. облдержадмін. з представниками фірми «SIEMENS AG» розповів гостям 
про економічний потенціал регіону] // Одес. вестн. — 2000. — 16 мая. 

Галяс А. Европа прирастает молодежью : [той факт, що чергове засідання одного з 
комітетів Асамблеї європейських регіонів відбулося в Одесі, С. Гриневецький розцінив як 
ще один крок на шляху інтегрування регіону в міжнар. структури] // Одес. вестн. — 2000. 
— 20 мая. 

Куклин И. Правительство Германии намерено поддерживать частных 
предпринимателей : [С. Гриневецький прийняв представників двосторонньої укр.-нім. 
компанії з питань улаштування в Україні громадян німецького походження, яку очолює 
уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань переселенців Й. Вельт] // 
Деловая Одесса. — 2000. — 26 мая. 

Галяс А. Услышать будущего зов : [С. Гриневецький запропонував провести в Одесі 
чергове засідання Комітету Асамблеї європейських регіонів з проблем молоді] // Одес. 
вестн. — 2000. — 3 июня. 

Страны разные, проблемы общие : [у ході зустрічі делегації Болгарії з С. Гриневецьким 
були обговорені питання тарифно-транзитної політики, розвитку транс’європейських 
транспортних коридорів, а також перспективи відродження судноплавства] // Деловая 
Одесса. — 2000. — 23 июня. 
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Галяс А. Коль дружить — так со столицей : [на спеціальній прес-конф. в облдержадмін. 
С. Гриневецький ознайомив журналістів з основними положеннями Договору між урядом 
Москви та Одес. обл. держадмін. про співпрацю] // Одес. вестн. — 2000. — 27 июня. 

Зверева Р. Одесса — Москва : шаги навстречу : [прес-конф. С. Гриневецького] // Веч. 
Одесса. — 2000. — 27 июня. — С. 1–2.  

Одесса — Хорватия : общие цели : [до Одеси з візитом прибув посол Хорватії в Україні 
М. Комбол; у ході його зустрічі з представниками регіональної та міської влади 
С. Гриневецьким та Л. Сушкіним обговорювалися перспективи розвитку економічних 
зв’язків між Одес. обл. та Хорватією у галузі телекомунікацій, туризму та морегосп. 
комплексу] // Деловая Одесса. — 2000. — 14 июля.* 

Жакова Т. Объединил Дунай : [засідання тристоронньої комісії єврорегіону «Нижній 
Дунай» з економіки, торгівлі та туризму відбулося в Одесі. Керівники прикордонних 
регіонів Молдови, України та Румунії обговорили питання інтенсифікації прикордонного 
співробітництва; учасників засідання прийняв С. Гриневецький, який є також 
заступником голови єврорегіону «Нижній Дунай»] // Веч. Одесса. — 2000. — 20 июля. — 
С. 1.* 

«Нижнему Дунаю» — достойное место в Европе : [засідання тристоронньої комісії 
єврорегіону «Нижній Дунай» з економіки, торгівлі та туризму відбулося в Одесі. 
Керівники прикордонних регіонів Молдови, України та Румунії обговорили питання 
інтенсифікації прикордонного співробітництва; учасників засідання прийняв С. 
Гриневецький, який є також заступником голови єврорегіону «Нижній Дунай»] // Деловая 
Одесса. — 2000. — 21 июля.* 

Троцкая Н. Наши во главе еврорегиона! : [С. Гриневецький провів прес-конф., на якій 
ознайомив присутніх з підсумками своєї поїздки в Румунію на чергове засідання членів 
єврорегіону «Нижній Дунай»] // Одес. вестн. — 2000. — 3 авг. 

Всегда желанный гость : [прощаючись з містом, генеральний консул Греції в Одесі І. 
Кондомондос зустрілася з С. Гриневецьким] // Веч. Одесса. — 2000. — 14 окт. — С. 1. 

Владимирский О. Есть третья очередь эстакады! : [С. Гриневецький урочисто відкрив 
третю чергу естакади, призначеної для транспортування вантажів контейнеровозами 
типу TIR] // Веч. Одесса. — 2000. — 26 окт. — С. 1 : фот. 

Французы в Одессе : [міськ. голова Р. Боделан і голова облдержадмін. С. Гриневецький 
приймали передставників французької фірми «Суец Ліоннейз»] // Веч. Одесса. — 2000. — 
26 окт. — С. 1. 

Щупарчук П. На пути к реализации проекта : [для обговорення питань, пов’язаних із 
здійсненням проекту вдосконалення водопостачання міста, французька делегація 
зустрілася з С. Гриневецьким] // Одес. вестн. — 2000. — 26 окт. 

Белецкий О. Сообща упорядочить границу : [С. Гриневецький вжив активних заходів 
для приведення до ладу кордонів Одес. обл.] // Веч. Одесса. — 2000. — 2 нояб. — С. 2. 
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Будет ли у нас, как в Париже? : [С. Гриневецький та міськ. голова Р. Боделан 
зустрілися з віце-президентом французької компанії «Suez Lyonnise. Des Eaux» М. 
Форначчарі, обговорювалися питання реконструкції «Одесводоканалу»] // Деловая 
Одесса. — 2000. — 3 нояб. 

Измаил и Тулчу свяжет переправа : [С. Гриневецький та голова ради румунського 
повіту Тулча Т. Белакуренко підписали в Ізмаїлі протокол про співпрацю] // Веч. Одесса. 
— 2000. — 11 нояб. — С. 1. 

Визит вице-президента Болгарии : [Т. Кавалджієв має намір зустрітися з С. 
Гриневецьким] // Веч. Одесса. — 2000. — 16 нояб. — С. 1. 

Новацкий В. Центр интеграции, возможно, станет полпредом Одесского региона в 
Москве : [на адресу голови Одес. облдержадмін. С. Гриневецького від уряду Москви 
надійшов лист, в якому генеральний директор Держ. унітарного підприємства 
«Московська промислово-контрактна система» (ДУП «Москонтрактпром») О. Фраєв 
поінфомував про відкриття в рос. столиці постійно діючого Промислово-торговельного 
центру інтеграції та розвитку] // Деловая Одесса. — 2000. — 17 нояб.* 

Оганесян Т. Австрийцы заинтересовались Одесским регионом : [прибуток, що 
отримують порти та інші підприємства галузі, вкладається в їх же розвиток, про це 
сказав С. Гриневецький під час офіційної зустрічі з директором Віденського порту паном 
Р. Шремсом] // Деловая Одесса. — 2000. — 8 дек.* 

Куклин И. Михаил Буров : «Считаю роль региональных властей во взаимоотношениях 
Одесской области и Москвы ведущей и определяющей» : [голова Одес. облдержадмін. С. 
Гриневецький та мер Москви Ю. Лужков заявили про взаємне прагнення до розширення 
та поглиблення зв’язків між Москвою та Одес. обл.] // Деловая Одесса. — 2000. — 22 дек. 

2001 

Азаров В. В Дунайском пароходстве сложилась катастрофическая ситуация : [особливо 
у сфері вантажних перевезень, заявив на зустрічі з С. Гриневецьким президент 
пароплавства П. Суворов. Голова єврорегіону «Нижній Дунай» С. Гриневецький має намір 
звернутися до Євросоюзу з проханням прискорити початок відновних робіт] // Слово. — 
2001. — 16 февр.* 

Оганесян Т. Сергей Гриневецкий : «Вступление в Ассоциацию еврорегионов ускорит 
решение наших проблем» : [в Одесі відбулося засідання Ради єврорегіону «Нижній 
Дунай», що об’єднує прикордонні території України, Румунії та Молдови. Відкрив 
зустріч голова Ради єврорегіону С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2001. — 23 
марта.* 

Троцкая Н. Американцы — в Одессе : [посол США в Україні К. Паскуаль зустрівся з 
С. Гриневецьким] // Одес. вестн. — 2001. — 15 мая. 
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Гунченко А. Президенты Украины и Туркменистана в Ильичёвске : [глави держав 
прибули в місто у супроводі С. Гриневецького та інших офіційних осіб] // Черномор. маяк. 
— 2001. — 19 мая. 

Местное самоуправление : [25-27 травня в Ізмаїлі працював інтеретнічний форум 
єврорегіону «Нижній Дунай», в якому взяли участь представники України, Румунії та 
Молдови; у рамках форуму проведена науково-практична конф., на якій виступив 
С. Гриневецький] // Арциз. вести. — 2001. — 3 июня. 

Юрченко А. Анатолий Зленко посетил Одессу с двухдневным визитом : [міністр 
закордонних справ А. Зленко відзначив, що С. Гриневецький одним із перших в Україні 
заявив про необхідність пріоритетного розвитку регіональної політики і встановлення 
контактів з єврорегіонами] // Деловая Одесса. — 2001. — 19 окт. 

Яновский Д. Труба есть, нужны поставки нефти : [завершення робіт з будівництва 
першої черги нафтотерміналу дозволило С. Гриневецькому заявити, що тепер Україна 
нарешті вступила в європейський нафтовий ринок] // Деловая Одесса. — 2001. — 28 дек. 

2002 

На границе возводится «замок» : [С. Гриневецький — про стан держ. кордону] // 
Порто-франко. — 2002. — 25–30 янв. 

Пора подружиться и с Питером : [зовнішньоторговельний обіг Одес. обл. за 2001 р. 
склав понад 1,7 млрд доларів США. Про це повідомив С. Гриневецький] // Порто-франко. 
— 2002. — 31 янв.  

Сотрудничеству крепнуть : [С. Гриневецький зустрівся з генконсулом Туреччини в 
Одесі] // Веч. Одесса. — 2002. — 18 апр. — С. 1. 

Земли Турции... На Французском бульваре : [соціально-економічні зв’язки між Одес. 
обл. і Туреччиною обговорювалися на зустрічах С. Гриневецького з генконсулом Туреччини 
в Одесі Й. Пинаром] // Деловая Одесса. — 2002. — 26 апр. 

У городов-портов много общего : [питання, пов’язані із залученням інвестицій з боку 
великого бізнесу Південно-Африканської Республіки та можливостями використання 
піар-технологій в промисловості, обговорювалися в ході зустрічі С. Гриневецького з 
почесним консулом ПАР в Одесі Л. Поплавською] // Деловая Одесса. — 2002. — 26 апр.* 

Булло Л. Как живешь, «зона»? : [свою стурбованість з приводу ситуації, пов’язаної з 
подальшими перспективами функціонування СЕЗ в Україні, висловив С. Гриневецький] // 
Деловая Одесса. — 2002. — 21 июня. 

Кац И. Все дипломаты — в гости к нам : [в Одесі пройшло чергове виїзне засідання 
міжнар. трейд-клубу за участі С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 2002. — 21 июня. 

Без нефти не останемся : [нафтопровід Одеса–Броди не залишиться без 
азербайджанської нафти, заявив С. Гриневецький після зустрічі з послом Азербайджану в 
Україні Т. Алієвим] // Деловая Одесса. — 2002. — 27 июня. 
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Укрепление контактов с Грецией : [в ході зустрічі з послом Греції в Україні Гумасом 
Панайотісом С. Гриневецький підкреслив, що на сьогоднішній день в регіоні діють лише 
десять укр.-грец. спільних підприємств і запропонував грецькому дипломату посприяти 
зміцненню економічних контактів] // Деловая Одесса. — 2002. — 27 июня.* 

Новак В. Президент Монголии посетил Одессу : [С. Гриневецький зустрівся з 
президентом Монголії] // Веч. Одесса. — 2002. — 4 июля. — С. 1 : фот. 

Малиновская Г. «Мозговой штурм» на украинском Дунае : [С. Гриневецький на 
міжгалузевій нараді зі створення укр. стратегічного глибоководного каналу наголосив на 
його значенні для вирішення назрілих соціальних, економічних і геополітичних проблем 
Придунав’я] // Деловая Одесса. — 2002. — 26 июля.* 

Новак В. Подписано крупномасштабное соглашение о сотрудничестве между Одесской 
облгосадминистрацией и губернаторством Стамбула : [угоду підписав С. Гриневецький] // 
Веч. Одесса. — 2002. — 30 июля. — С. 1. 

Зверева Р. Доверие к государству определяется внутриполитической ситуацией : [С. 
Гриневецький бере участь у міждержавних переговорах на вищому рівні] // Веч. Одесса. 
— 2002. — 21 сент. — С. 1, 2.  

Гриневецкий приглашает россиян в Измаил : [С. Гриневецький під час зустрічі з послом 
РФ в Україні В. Черномирдіним запропонував Росії взяти участь у будівництві 
Ізмаїльської парогазової електростанції] // Деловая Одесса. — 2002. — 27 сент. 

Такая близкая нам Чехия : [С. Гриневецький зустрівся з послом Чехії] // Веч. Одесса. — 
2002. — 3 окт. — С. 1.  

Границе — надежную защиту : [за ініціативою С. Гриневецького 2002 рік 
проголошений роком облаштування держ. кордону] // Веч. Одесса. — 2002. — 12 окт. — 
С. 1.  

Невмытый В. У Украины и Эстонии общие ценности : [С. Гриневецький зустрівся з 
Президентом Естонії] // Веч. Одесса. — 2002. — 17 окт. — С. 1–2 : фот. 

Невмытый В. Южный вектор : Украина — Африка : [С. Гриневецький зустрівся з 
послом Південно-Африканської Республіки в Україні] // Веч. Одесса. — 2002. — 2 нояб. — 
С. 2. 

Зверева Р. У еврорегиона «Нижний Дунай» новый председатель : [С. Гриневецький 
передав повноваження керівника єврорегіону голові ради повіту Кагул (Молдова)] // Веч. 
Одесса. — 2002. — 5 нояб. — С. 1–2. 

Еврорегион «Нижний Дунай» — лучший приграничный район : [С. Гриневецький 
зазначив, що найбільшим досягненням регіону за всі чотири роки існування є його 
визнання владними європейськими структурами, в тому числі й Асоціацією прикордонних 
регіонів] // Деловая Одесса. — 2002. — 8 нояб. 
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Протокол о демаркации границ двух государств : [Президент Молдови В. Воронін і 
губернатор Одес. обл. С. Гриневецький досягли домовленості у галузі укр.-молд. 
співробітництва в економічній, екологічній та медичній сферах] // Деловая Одесса. — 
2002. — 8 нояб. 

 Одесса — Кейптаун : контакты взаимовыгодны : [в ході зустрічі посла ПАР в Україні 
Делора ван Тондера з С. Гриневецьким та міськ. головою Р. Боделаном обговорювалися 
перспективи розвитку економічних і культурних зв’язків між півднем України та півднем 
Африки] // Деловая Одесса. — 2002. — 15 нояб. 

ИА «Репортёр». Губернатор встретился с делегацией Мирового банка // Веч. Одесса. — 
2002. — 21 дек. — С. 1. 

2003 

Сергей Гриневецкий встретился с Леонидом Кучмой : [в ході зустрічі обговорювалися 
методи боротьби з несприятливою криміногенною ситуацією, що склалася в регіоні, 
питання, що стосуються судноплавства на Дунаї, створення інфраструктури острова 
Зміїний, облаштування держ. кордону] // Деловая Одесса. — 2003. — 16 янв.* 

Турне по країнах Перської затоки : [у складі офіційної делегації був і С. Гриневецький] // 
Вперед. — 2003. — 25 січ. — С. 1. 

Жакова Т. Итоги поездки на Ближний Восток : [С. Гриневецький провів прес-конф., 
присвячену підсумкам тижневого перебування у складі укр. делегації на чолі з 
Президентом в чотирьох країнах Близького Сходу] // Веч. Одесса. — 2003. — 28 янв. — 
С. 1–2. 

Марин С. Год России в Украине : одесская программа : [одеська програма проведення 
форумів, виставок, симпозіумів та інших заходів за розпорядженням С. Гриневецького] // 
Деловая Одесса. — 2003. — 31 янв. 

Дукова Д. Сутки на одесской земле провёл в конце прошлой недели Президент 
Болгарии Георгий Пырванов : [відбулася ділова зустріч з С. Гриневецьким] / фот. О. 
Владимирского // Веч. Одесса. — 2003. — 4 февр. — С. 1–2 : фот. 

Перестройка Молдаванки привлекает российских специалистов : [С. Гриневецький та 
представники російських будівельних фірм обговорили на зустрічі в Одесі перспективи 
забудови району Молдаванки] // Веч. Одесса. — 2003. — 20 февр. — С. 2. 

Вьетнамцы откроют в Одессе мебельный завод : [посол В’єтнаму Ву Зионг Хуан на 
зустрічі запропонував С. Гриневецькому налагодити співпрацю між Одеським та 
Хайфонським портами] // Деловая Одесса. — 2003. — 21 февр.* 

Кохрихт Ф. Россия плюс Одесса : [С. Гриневецький ініціював зустріч в Одесі 
губернаторів, які очолюють найважливіші регіони України та Росії] // Одес. вестн. — 
2003. — 22 февр. 
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Чекушина С. Японцы проявили интерес к сотрудничеству с Ильичёвским морским 
портом : [про це повідомив генеральний директор «Міцубіші-Україна» Джунічі Адачі на 
зустрічі з С. Гриневецьким] // Веч. Одесса. — 2003. — 1 марта. — С. 1.* 

Непомнящая Т. Регион намерен тесно сотрудничать с Поморским воєводством Польши 
: [С. Гриневецький і маршалок Поморського воєводства Я. Козловський підписали угоду 
про співпрацю між двома регіонами] / Т. Непомнящая, М. Стерненко // Веч. Одесса. — 
2003. — 20 марта. — С. 1. 

Одесская область : еврорегион «Нижний Дунай» определит планы на текущий год : 
[делегація від Одес. обл. на чолі з С. Гриневецьким вирушила до Молдови для участі в 
засіданні представників єврорегіону «Нижній Дунай», де мають намір обговорити план 
роботи організації на 2003 р.] // Деловая Одесса. — 2003. — 21 марта.* 

Марин С. Делегация Одесской области в Хельсинки : [делегація Одес. обл. на чолі з С. 
Гриневецьким відбула до Гельсінкі для участі в міжнар. економічному форумі «Економіка 
на базі знання»] // Деловая Одесса. — 2003. — 28 марта. 

Одесская область представила себя в Финляндии : [делегація Одес. обл. на чолі з 
С. Гриневецьким взяла участь у міжнар. форумі «Економіка на базі знання» у Гельсінкі] // 
Веч. Одесса. — 2003. — 29 марта. — С. 1.  

Мировой банк «положил глаз» на Одессу : [Світовий банк має намір розглянути 
можливість проведення в Одесі форуму «Економіка на основі знання», про це повідомив 
С. Гриневецький] / Р. Зверева [и др.] // Веч. Одесса. — 2003. — 8 апр. — С. 1.  

Турецкий бизнес ведёт поиски партнёров : [між Одес. обладмін. та губернаторством 
Стамбулу було підписано угоду про торогово-економічне, науково-технічне і гуманітарне 
співробітництво; в рамках цієї угоди відбудеться візит делегації Одес. обл. на чолі з 
С. Гриневецьким в губернаторство Стамбул] // Веч. Одесса — 2003. — 10 апр. — С. 2.  

Обговорено ініціативи Президента : [реформування збройних сил Прикордонної служби 
України прискорить інтеграцію нашої держави в європейську спільноту, зазначив С. 
Гриневецький] // Вперед. — 2003. — 16 квіт. — С. 1. 

Зверева Р. Цель визита в Турцию — развитие межрегионального сотрудничества между 
Украиной и Турцией : [делегацію Одес. облдержадмін. очолював С. Гриневецький] / Р. 
Зверева, Л. Долинская, О. Владимирский // Веч. Одесса. — 2003. — 3 мая. — С. 1. 

Визит делегации Одесщины в Республику Молдова : [очолює делегацію 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2003. — 8 мая. — С. 1. 

Одещина — Молдова : перспективы сотрудничества : [С. Гриневецький в ході 
офіційного візиту до Молдови обговорив з її Президентом В. Вороніним перспективи 
єврорегіону «Нижній Дунай»] / М. Стерненко [и др.] // Веч. Одесса. — 2003. — 13 мая. — 
С. 1.* 
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Федорова Ю. Губернаторы России и Украины встретятся в Одессе : [одним з 
ініціаторів зустрічі став С. Гриневецький] / Ю. Федорова, В. Черевиченко // Веч. Одесса 
— 2003. — 15 мая. — С. 1. 

Суслов О. От дипломатического политеса — к конкретным проектам : [в Одесі пройшла 
зустріч керівників областей України та Російської Федерації, ініціаторами проведення 
якої були С. Гриневецький та губернатор Орловської обл. Є. Строєв] / фот. 
О. Владимирского // Веч. Одесса. — 2003. — 20 мая. — С. 1–2 : фот. 

Непомнящая Т. Болгарский орден губернатору Одесщины : [Президент Республіки 
Болгарії Г. Пирванов вручив С. Гриневецькому орден «Мадарски конник»] / Т. 
Непомнящая, О. Суслов, О. Владимирский // Веч. Одесса. — 2003. — 27 мая. — С. 1. 

Усовершенствование Госграницы — для успешной интеграции в евроструктуры : [в 
Одес. обл. побував голова Держкомітету у справах охорони Держ. кордону України, 
командувач ПВУ генерал-полковник М. Литвин; разом з С. Гриневецьким він оглянув нові 
пункти пропуску і прикордонні застави] // Веч. Одесса. — 2003. — 27 мая. — С. 1. 

Онькова В. Встреча судей на высшем уровне : [у першій зустрічі керівників вищих 
судових органів України та Росії взяв участь С. Гриневецький] / В. Онькова [и др.] // Веч. 
Одесса. — 2003. — 24 июня. — С. 1. 

Жакова Т. Пальмовое масло из Малайзии : [С. Гриневецький — про сприяння 
зближенню двох країн] // Веч. Одесса. — 2003. — 17 июля. — С. 1 : фот. 

В память о подвигах, для дружбы народов : [С. Гриневецький зустрівся з головою 
правління Слов’янскої правозахисної організації «Вєче» Республіки Молдова, Миколою 
Гуцулом] // Веч. Одесса. — 2003. — 2 сент. — С. 1. 

Форум портов : [відбулася зустріч С. Гриневецького з депутатом Британського 
парламенту від Ліверпуля, скарбником Британсько-Української міжпарламентської 
комісії Р. Верінгом] // Одес. вестн. — 2003. — 3 сент. 

Кухар І. «Тарас Шевченко» та інтеграція : [С. Гриневецький виступив на Другому 
українсько-російському діловому форумі, що проходив в Одесі] // День. — 2003. — 30 
верес. 

Жакова Т. Фатерлянд в Причерноморье : [міжнар. конф. «Історія німців 
Причорномор’я та українсько-німецькі культурні зв’язки» відкрив С. Гриневецький] // Веч. 
Одесса. — 2003. — 7 окт. — С. 1, 4. 

Астрахович О. Рiзнорiвнева інтеграція. Що заважає інвестувати в Україну? : [С. 
Гриневецький відповідає на питання щодо чинників, які негативно впливають на 
інвестиційний клімат України] // День. — 2003. — 8 жовт. 

Одесская область заняла второе место в стране по количеству беженцев : [в ході 
зустрічі з представниками Верховного комісаріату у справах біженців ООН про 
ситуацію з біженцями доповів С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2003. — 11 окт. — С. 1. 
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Марин С. Прагматизм в экономике, помощь в здравоохранении — такова немецкая 
позиция в отношениях с Одесской областью : [перспективу українсько-німецьких 
економічних відносин в ході зустрічі обговорили посол Німеччини Д. Штюдеманн і 
губернатор Одес. обл. С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2003. — 31 окт. 

2004 

Пассажиры предпочитают новые автобусы : [С. Гриневецький виступив на засіданні 
«круглого столу» і заявив, що неузгодженість політики транспортних відомств Молдови 
та невизнаної Придністровської Молдавської Республіки (ПМР) значно ускладнюють 
розвиток та експлуатацію транспортних комунікацій в Одес. обл.] // Деловая Одесса. — 
2004. — 26 марта. 

Международные отношения : [досвід Фінляндії у використанні енергоощадних 
технологій буде дуже корисним для Одес. обл., заявив С. Гриневецький на зустрічі з 
послом Фінляндської Республіки в Україні Л. Рейніля] // Деловая Одесса. — 2004. — 
16 июня. 

Сергей Гриневецкий одобрил программу развития туризма на острове Змеином // Веч. 
Одесса. — 2004. — 15 июля. — С. 1.  

Маснева Е. Одесса желает познакомиться! : [С. Гриневецький прилетів до Литви 
обговорити питання щодо інвестицій для Одес. обл.] // Еженедельник 2000. — 2004. — 27 
авг. 

Воронков В. Аргументы украинско-литовского диалога : [майбутнє литовсько-
українських економічних взаємовідносин прокоментував С. Гриневецький] // Еженедельник 
2000. — 2004. — 22 окт. 

2005 

Межрегиональная информационно-торговая система для деловых кругов стран СНГ : 
[С. Гриневецький ознайомився з проектом] // Веч. Одесса. — 2005. — 18 янв. — С. 1. 

Подведены итоги работы Содружества регионов за год : [С. Гриневецький зустрівся з 
головами регіонів Російської Федерації та України] // Веч. Одесса. — 2005. — 18 янв. — 
С. 1. 

Сергей Гриневецкий встретился с министром иностранных дел Болгарии // Веч. Одесса. 
— 2005. — 27 янв. — С. 1. 

Перспективы сотрудничества : [С. Гриневецький зустрівся з делегацією Варненської 
області (Республіка Болгарія)] // Веч. Одесса. — 2005. — 12 февр. — С. 1. 

Для активизации трансграничного сотрудничества : [С. Гриневецький виступив у румун. 
місті Тулча на засіданні ради єврорегіону «Нижній Дунай»] // Веч. Одесса. — 2005. — 28 
мая. — С. 1. 



 78 

Кремер Я. Одесса села за «круглый стол» : [С. Гриневецький відзначив, що для Одес. 
обл. вступ України до ВТО не стане несподіванкою] // Веч. Одесса. — 2005. — 21 июля. 
— С. 2 : фот. 

2006 

«Предлагаемое правительством решение по ОИСВ позволит препятствовать 
беспределу по его собственности» : [на засіданні робочої групи С. Гриневецький виступив 
з пропозицією створити на базі інституту сухопутних військ антитерористичний 
центр, в якому можна було б готувати спеціалістів з країн СНД] // Веч. Одесса. — 2006. 
— 31 авг. 

2007 

Вместо приближения к европейским стандартам... : [С. Гриневецький вважає, що 
Україна зробила крок назад у своєму розвитку] // Веч. Одесса. — 2007. — 18 окт. 

2008 

События в Верховной Раде комментирует Сергей Гриневецкий : [С. Гриневецький 
вважає, що блокування трибуни ВР — це загроза національній безпеці] // Веч. Одесса. — 
2008. — 15 мая.* 

2009 

Владимирская Г. На Гаагу надейся… А сам-то что?: [С. Гриневецький багато зробив 
для розвитку інфраструктури острова Зміїний] // Фаворит. — 2009. — № 4. — С. 40 : 
фот. 

Поза зоною досяжності : [свою думку з приводу приєднання до НАТО висловив 
С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2009. — 26 груд. — Ілюстр. 

2010 

Подвигам победителей — достойную оценку! : [про виступ С. Гриневецького на 34-му 
пленарному засіданні Міжпарлам. асамблеї держав — членів СНД у Санкт-Петербурзі] // 
Веч. Одесса. — 2010. — 13 апр. 

2011 

В ОБСЄ заблокували резонансний законопроект про мови : [Верховний комісар 
Організації з безпеки і співробітництва в Європі у справах національних меншин К. 
Волленбек негативно оцінив внесений народними депутатами О. Єфремовим, П. 
Симоненком і С. Гриневецьким законопроект про мови] // Дзеркало тижня. Україна. — 
2011. — 13 січ. — Фотогр.* 

Проект Виборчого кодексу майже готовий : [проект Виборчого кодексу, поданого 
до ВР Ю. Ключковським, С. Гриневецьким, С. Підгорним та В. Сінченком, дістав 
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попередню позитивну оцінку Венеціанської комісії] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 
1 лют. — Фотогр. 

Венеціанська комісія розкритикувала законопроект про мови : [серед його авторів — 
С. Гриневецький] // Дзеркало тижня. Україна. — 2011. — 28 берез. — Фотогр.* 

Попов А. Второе лицо Европы : [громадськість і ЗМІ широко обговорюють 
негативний відгук Венеціанської комісії на відомий законопроект «Про мови», 
співавтором якого є С. Гриневецький] // Еженедельник 2000. — 2011. — 7 апр.* 

Такой «футбол» нам не нужен : [С. Гриневецький — з приводу розпалювання нац. 
ворожнечі в суспільстві] // Порто-франко. — 2011. — 3 сент. 

Лесик О. «Центр культури вина Шабо» визнаний об’єктом культурної спадщини 
Європи : [С. Р. Гриневецький брав участь у міжнар. форумі «Дні європейської спадщини в 
Шабо»] / фотогр. Олександра Лесика // Одес. вісті. — 2011. — 20 верес. — С. 1 : фотогр.  

2012 

Логашевський А. Того дня елліни повстали на боротьбу : [С. Гриневецький взяв участь 
у Дні нац. відродження Греції] / фотогр. Андрій Логашевський // Одес. вісті. — 2012. — 27 
берез. — С. 3 : фотогр.  

Парламент продовжив термін перебування українських миротворців у Конго : 
[заступник голови комітету з питань національної безпеки і оборони С. Гриневецький 
зазначив, що комітет рекомендує парламенту прийняти закон про схвалення рішення 
Президента України про направлення миротворчого контингенту для участі України в 
місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, проте в ньому не зазначено 
термін, до якого продовжується перебування українців у Конго] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2012. — 5 лип. — Ілюстр. 

Промисловість та морегосподарський  
комплекс 

1989 

Нарада в обкомі ЛКСМ України : [на зустрічі перших секретарів міськкомів і райкомів 
комсомолу Одес. обл. про підсумки ревізії фінансово-господарської діяльності обл. комс. 
організації виступив С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1989. — 17 черв. 

1998 

Зверева Р. Мы строим, значит у нас есть будущее... : [С. Гриневецький відкрив нову 
естакаду над портом] / фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. — 1998. — 2 июня. — С. 1, 
4 : фот.  
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Суриныш А. Тепловая электростанция для Одессы : планы есть, осталось изыскать 
средства : [С. Гриневецький і голова облради Ю. Казаков підписали з керівником рос. 
компанії РАО «Газпром» Р. Вяхірєвим меморандум про розробку проекту будівництва 
теплової електростанції в м. Теплодарі, Одес. обл.] // Одес. вестн. — 1998. — 9 июля. 

Как дела, Дунай? : [С. Гриневецький прийняв президента Укр. Дунайського 
пароплавства П. Суворова] // Вестн. региона. — 1998. — 17 окт.  

На высшем уровне : [Президент України Леонід Кучма прийняв С. Гриневецького та 
президента Укр. Дунайського пароплавства; йшлося про проблеми цього підприємства] // 
Вестн. региона. — 1998. — 14 нояб. 

Зверева Р. Поможет ли чрезвычайный съезд : [С. Гриневецький взяв участь у загальних 
зборах Одес. регіон. організації Укр. союзу промисловців і підприємців] // Веч. Одесса. — 
1998. — 24 дек. — С. 1. 

Супранович Н. Промышленники и предприниматели требуют перемен : [члени Одес. 
регіон. відділення Укр. союзу промисловців і підприємців обговорювали з С. Гриневецьким 
проблеми енергозабезпечення, податкової політики та ін.] // Одес. вестн. — 1998. — 
26 дек. 

1999 

Киссе А. Можно ли реанимировать промышленность? Или как преодолевают «дикий» 
рынок в одном отдельно взятом районе : [інтерв’ю депутата, в якому він відзначив 
допомогу С. Гриневецького підприємству «Імпульс»] / беседу вела Н. Лысенко // Вестн. 
региона. — 1999. — 30 янв. 

Оторвать себе уголек? : [С. Гриневецький доручив заступникові В. Журавку 
розібратися з постачанням вугілля в Одес. обл.] // Вестн. региона. — 1999. — 13 февр. 

Суворов П. Дунай, Дунай, а ну, узнай... : чьи позиции на европейской реке 
предпочтительнее? : [виступаючи з доповіддю про підсумки роботи народногосп. 
комплексу Одес. обл. в 1998 р., С. Гриневецький акцентував увагу учасників наради на 
такій тезі : «Підтримка Українського Дунайського пароплавства є пріоритетним 
завданням загальнодержавного значення»] // Вестн. региона. — 1999. — 20 февр. 

Фирменный магазин — «лицо» предприятия : [С. Гриневецький підписав 
розпорядження про усунення недоліків в організації фірмової торгівлі] // Деловая Одесса. 
— 1999. — 2 июля. 

Кольца в порядке : [С. Гриневецький відзначив, що облдержадмін. має намір 
підтримувати підприємства, які працюють, а збиткові доведеться переорієнтувати на 
випуск іншої продукції] // Вестн. региона. — 1999. — 7 июля. 

Колесник А. Вольная гавань Одессы : [С. Гриневецький був присутній на презентації 
проекту вільної економічної зони «порто-франко» на території Одес. порту] // Веч. 
Одесса. — 1999. — 22 июля. — С. 2. 
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Лисевич Н. Вольный ветер «Порто-франко» : [у виставковому комплексі Одес. мор. 
вокзалу відбулась офіційна презентація вільної економічної зони «Порто-франко» на 
території Одес. порту, про її велике значення в своєму виступі сказав С. Гриневецький] // 
Одес. вестн. — 1999. — 22 июля. 

Одесское пароходство? : [С. Гриневецький — про роботу зі створення підприємства на 
базі Чорномор. пароплавства] // Вестн. региона. — 1999. — 14 авг. 

Бублики для председателя : [С. Гриневецький відзначив зміну цін на продовольчі 
товари] // Вестн. региона. — 1999. — 28 авг. 

Так хочется тепла... : [С. Гриневецький зустрівся з директором держ. підприємства 
«Південна енергетична система» А. Івановим] // Вестн. региона. — 1999. — 28 авг. 

Восстановление судоходства по Дунаю : [С. Гриневецький обговорив проблеми 
пароплавства з президентом Укр. Дунайського пароплавства П. Суворовим] // Вестн. 
региона. — 1999. — 4 сент. 

Остроухова А. Создадим конкурентоспоспобный рынок : [С. Гриневецький і перший 
заступник голови облдержадмін. М. Тиндюк обговорили питання розвитку та роботи 
промислових підприємств міста та підтримки малого та середнього підприємництва] // 
Вестн. региона. — 1999. — 2 окт. 

Шишлова Е. Худой мир или добрая ссора? : [С. Гриневецький взяв участь у переговорах 
між судноплавною компанією «Укрферрі» та Іллічівським морським торговельним 
портом] // Вестн. региона. — 1999. — 16 окт. 

«Экскурсии» первых руководителей : [С. Гриневецький та міськ. голова Р. Боделан 
відвідали ОАТ «Микрон»] // Веч. Одесса. — 1999. — 27 нояб. — С. 1. 

Коняхин В. Год подходит к концу : [на прес-конф. С. Гриневецький розповів 
журналістам про підсумки роботи промисловості Одещини і про соціально-економічну 
ситуацію в області] // Одес. вестн. — 1999. — 9 дек. 

2000 

Кто в банкроты? : [С. Гриневецький провів нараду зі співробітниками управління 
промисловості] // Вестн. региона. — 2000. — 14 янв. 

К боевым наградам да еще бы достаток... : [ряд міськ. підприємств виступили з 
пропозицією заснувати благодійний фонд «Порятунок ветеранів бойових дій Великої 
Вітчизняної війни». Рада ветеранів звернулася до С. Гриневецького з проханням 
посприяти створенню благодійного фонду в Одесі] // Слово. — 2000. — 21 янв. 

Максимов А. Женщины, дети и пароходы... : [С. Гриневецький розповів про тенденції 
зростання в області промислового виробництва] // Вестн. региона. — 2000. — 4 февр. 

Новицкая Л. Банки и экономика региона : [про необхідність підтримки банками 
ринкових реформ, зокрема вітчизняних товаровиробників, говорив у своєму виступі на 
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нараді керівників банківських установ С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2000. — 4 
февр. 

Снова подделки : [С. Гриневецький — про неякісну продукцію регіону] // Вестн. региона. 
— 2000. — 11 февр. 

Колпаков В. Переработчикам есть что показать : [С. Гриневецький відкрив виставку 
продукції переробних підприємств, яка проходила у будинку облдержадмін.] // Деловая 
Одесса. — 2000. — 3 марта. 

Новицкая Л. Перевести стрелки компаса в региональную экономику : [нотатки після 
обл. зборів керівників підприємств промисловості, транспорту, будівельних організацій, 
активу Укр. союзу промисловців і підприємців та прес-конф. С. Гриневецького] // Деловая 
Одесса. — 2000. — 3 марта. 

В духе конструктивизма : [в Одес. облдержадмін. пройшла нарада, присвячена 
питанням розвитку транспорту в регіоні, на якій виступив С. Гриневецький] // Моряк. — 
2000. — 11 марта. 

Умрихина А. Её счастливая звезда : [Н. П. Немодрук, керівник Держ. інспекції з 
контролю за цінами М-ва економіки України в Одес. обл., назвав С. Гриневецького 
особистістю, на яку слід рівнятися] // Черномор. маяк. — 2000. — 1 апр. 

Новицкая Л. Цыплят по осени считают : [С. Гриневецький на засіданні колегії з 
житлово-комунального та паливно-енергетичного господарства зазначив, що керівникам 
цих галузей потрібно конкретно розібратися зі станом справ у кожному р-ні та 
населеному пункті, а також вводити енергоощадні технології, виважено підходити до 
визначення тарифів та розпочати реформування житлово-комунального господарства] 
// Деловая Одесса. — 2000. — 26 мая. 

Троцкая Н. «Все должно быть нацелено на получение прибыли...» : [С. Гриневецький 
провів робочу нараду, присвячену проблемам і основним напрямам розвитку рибної галузі 
Одес. обл.] // Одес. вестн. — 2000. — 1 июля. 

В информационном пространстве Украины становится тесновато? : [у ВР відбулася 
презентація ВАТ «Корпорація Медіа Простір». У прес-конф. взяв участь 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2000. — 23 сент. — С. 1.  

2001 

Яновский Д. Главное — не наказывать, а предотвращать нарушения : [про пріоритети 
в роботі підсумкової колегії контрольно-ревізійного управління (КРУ) ; С. Гриневецький 
вважає, що в першу чергу слід проконтролювати стан справ у риболовстві] // Деловая 
Одесса. — 2001. — 22 янв. 

Троцкая Н. Быть флоту на Дунае : [С. Гриневецький прийняв президента ВАТ 
«Українське Дунайське пароплавство» П. Суворова] // Одес. вестн. — 2001. — 10 февр. 
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Шевченко Ю. Технологии нового века разрабатывают и внедряют одесситы : [С. 
Гриневецький доклав багато зусиль до того, щоб проблеми відродження 
верстатобудівної та інструментальної промисловості в регіоні були обговорені на 
засіданні Кабміну] // Деловая Одесса. — 2001. — 16 февр. 

Аксанюк М. Стратегічні підприємства на анонімного пред’явника : [С. Гриневецький 
висловив занепокоєння стосовно приватизації «Ексімнафтопродукту»] // Дзеркало тижня. 
Україна. — 2001. — 9 черв. 

Перстньова Н. Другий акт аптечної драми : [С. Гриневецький заявив, що найближча 
сесія розгляне питання, пов’язане з діяльностю ВАТ «Фармація» і законністю 
її створення] // Дзеркало тижня. Україна. — 2001. — 28 лип. 

Булло Л. Стартует второй инвестиционный : [для випуску малотоннажних вантажівок 
«ЗИЛ-5301» моск. об-ня АМО «ЗІЛ», агропромисловий концерн АБОС та Одес. 
автоскладальний завод мають намір створити рос.-укр. консорціум, про це йшла розмова 
на нараді, яку провів С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2001. — 3 авг. 

Шевченко Ю. Тенденция движения вперед : [промислові підприємства провідних 
галузей області продовжують нарощувати виробництво, цю тенденцію відзначили на 
засіданні колегії при голові облдержадмін. С. Гриневецькому] // Деловая Одесса. — 2001. 
— 3 авг. 

Оганесян Т. Одесса — Броды : есть стыковка! : [С. Гриневецький відкрив в Южному 
святковий мітинг, присвячений завершенню будівництва нафтопроводу Одеса — Броди 
та морського нафтового терміналу «Південний»] // Деловая Одесса. — 2001. — 24 авг.  

Объемы производства растут : [С. Гриневецький провів нараду, де обговорювався стан 
харчової промисловості] // Деловая Одесса. — 2001. — 31 авг. 

Строители встретятся в Одессе : [в оздоровчому комплексі Одес. мор. торгового порту 
«Чабанка» (смт Чорноморське) відбудуться сьомі збори Проектно-будівельного клубу 
А.С.С., в яких візьме участь С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2001. — 31 авг. 

Проверка проверке рознь : [розпорядженням С. Гриневецького впорядковано 
проведення контролюючими органами планових і позапланових виїзних перевірок 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності області] // 
Черномор. маяк. — 2001. — 1 сент. 

2002 

Егоров А. Звону много — толку мало : [Асоціація судновласників України і Гільдія 
одес. власкорів проводять прес-конф. на тему «Перспективи розвитку української 
транспортної системи і значення Одеського транспортного вузла в співпраці країн 
Організації Чорноморського Економічного Співробітництва». На прес-конф. виступив 
С. Гриневецький] // Моряк. — 2002. — 10 янв. 



 84 

Энергия из моря : [основною проблемою для економіки Одес. обл. є енергетична 
залежність області та нерозвиненість на більшості підприємств енергоощадних 
технологій, вважає С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2002. — 8 марта. 

Зверева Р. Сделать акцент на морской и авиационной отраслях : [С. Гриневецький 
зустрівся з міністром транспорту в Іллічівському порту] / фот. Александра Серого // Веч. 
Одесса. — 2002. — 14 мая. — С. 1–2 : фот.  

Оганесян Т. Событие недели — министерский «десант» на Дунае : [на Одещині з 
робочим візитом побував новий міністр транспорту України, Г. Кирпа, він разом з С. 
Гриневецьким здійснив поїздку по портах дунайського регіону] // Деловая Одесса. — 2002. 
— 24 мая. 

Кац И. И уважать себя заставить... : [підписано розпорядження С. Гриневецького про 
ліквідацію комітету з питань підприємництва при облдержадмін.] // Деловая Одесса. — 
2002. — 3 июля. 

Жакова Т. Работают инвестиции : [С. Гриневецький відвідав Іллічівськ, де ознайомився з 
ходом будівництва ряду об’єктів] // Веч. Одесса. — 2002. — 8 авг. — С. 1.  

Булло Л. Порт сам себе инвестор. : [на засіданні експертної ради С. Гриневецький 
підкреслив необхідність залучення у ВЕЗ інвестиційних проектів, спрямованих на 
створення виробництв, які б забезпечували внутрішній ринок] // Деловая Одесса. — 2002. 
— 11 окт. 

С. Гриневецкий и Е. Марчук обсудили ситуацию в Придунавье // Веч. Одесса. — 2002. 
— 12 окт. — С. 1.  

2003 

 Чекушина С. В повестке дня — 41 вопрос. Решения приняты : [С. Гриневецький 
розповів про збитки, які несе Дунайське пароплавство через припинення судноплавства на 
Дунаї внаслідок ембарго проти Югославії] // Веч. Одесса. — 2003. — 12 июля. — С. 2.* 

Облгосадминистрация занялась регулированием цен : [С. Гриневецький підписав 
розпорядження про регулювання торгових надбавок на продукти першої необхідності] // 
Веч. Одесса. — 2003. — 19 июля. — С. 1. 

Юрченко А. ЧМП расправляет паруса : [прийнято програму заходів з виведення з кризи 
державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство». Днями її 
підписали міністр транспорту Г. Кирпа і С. Гриневецький] // Еженедельник 2000. — 2003. 
— 25 июля.  

Суслов О. Программа спасения ЧМП. Очередная… : [міністр транспорту Г. Кирпа та 
голова Одес. облдержадмін. С. Гриневецький підписали програму заходів з виведення з 
кризи судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство»] // Веч. Одесса. — 
2003. — 29 июля. — С. 1, 2.  
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Жакова Т. Работники ЧМП, получите зарплату : [на засіданні обл. комісії з питань 
погашення боргів по заробітній платі виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2003. 
— 14 авг. — С. 1, 4. 

Губернатор встречается с начальством : [С. Гриневецький зустрівся з начальником 
Одес. морського торговельного порту А. Єгоровим] // Веч. Одесса. — 2003. — 13 сент. — 
С. 2. 

2004 

 Иванов П. Убыточное предприятие — под контролем : [під керівництвом 
С. Гриневецького в облдержадмін. відбулося засідання робочої групи з вивчення причин 
безприбуткової діяльності підприємств регіону] // Веч. Одесса. — 2004. — 11 марта. — С. 
2. 

Новости Причерноморья : [С. Гриневецький заявив, що 40% підприємств Одес. обл. 
збиткові] // Деловая Одесса. — 2004. — 12 марта. 

Онькова В. В Одессе в этом году должны заменить 119 тыс. телефонных номеров : [під 
час зустрічі С. Гриневецького з директором одес. дирекції «Укртелекому» В. Графовим 
обговорювався хід виконання завдань, поставлених перед дирекцією «Укртелекому»] // 
Веч. Одесса. — 2004. — 13 марта. — С. 1. 

Онищенко И. Долги по зарплатам есть. Но будут ликвидированы : [С. Гриневецький 
підкреслив, що з підприємствами-неплатниками повинні активно працювати 
прокурорські працівники] // Веч. Одесса. — 2004. — 9 нояб. — С. 1–2. 

2005 

 Программа развития Придунавья под угрозой : [про це С. Гриневецький говорив на 
засіданні політ. консульт. ради] // Веч. Одесса. — 2005. — 26 апр. — С. 1. 

2010 

Фошня А. Морская отрасль : спасать или создавать заново? : [С. Гриневецький взяв 
участь у конф., присвяченій питанню розвитку морської галузі України] // Моряк 
Украины. — 2010. — 1 дек. — С. 3 : фот. 

2011 

Море не любит слабых : [С. Гриневецький зауважив, що державі потрібна активна та 
довгострокова дунайська та чорноморська політика] // Порто-франко. — 2011. — 18 
февр. 
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Агропромисловий комплекс 

1983 

З позиції спостерігача : районний штаб «Комсомольського прожектора» бере участь в 
республіканському рейді-місячнику перевірки ходу зимівлі громадської худоби на фермах 
під девізом «І взимку високі надої, сталі прирости» : [голова Роздільнян. район. штабу — 
С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 12 лют. 

Незавантажені трактори : [членом рейдової бригади, яка перевіряла стан с.-г. техніки, 
був С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 12 лип.  

Кукурудзяному полю — комсомольську турботу : [про обл. нараду керівників та 
групкомсоргів комс.-молодіж. колективів, що вирощували кукурудзу, де, зокрема, 
виступив С. Гриневецький] // Комс іскра. — 1983. — 27 груд. 

На фініші року : [у приміщенні вузлового клубу залізничників відбулися район. збори 
представників трудових колективів — працівників сільського господарства, 
промисловості, будівництва, транспорту і сфери обслуговування; серед виступаючих був 
С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 29 груд. 

1988 

III пленум Одеського обкому ЛКСМ України : [з доповіддю «Про завдання комс. 
організацій області щодо докорінної перебудови роботи в умовах впровадження нового 
господарського механізму» виступив С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1988. — 19 січ. 

Настирливо сприяти впровадженню нового господарського механізму : [виступи 
учасників ІІІ пленуму Одес. обкому ЛКСМУ; зокрема, наведено основні положення 
доповіді С. Гриневецького] // Комс. іскра. — 1988. — 23 січ. 

Нарада перших секретарів : [підбиваючи підсумки робочої наради, С. Гриневецький 
заявив, що комітети комсомолу повною мірою відповідальні за стан справ свого 
господарства, підприємства, організації, району, міста] // Комс. іскра. — 1988. — 28 січ. 

1989 

 Сесія обласної Ради народних депутатів двадцятого скликання : [з доповіддю виступив 
перший заступник голови облвиконкому, голова агропромислового комітету області М. 
Сичук; в обговоренні, зокрема, брав участь С. Гриневецький] // Чорномор. комуна. — 
1989. — 1 берез. 

1990 

Наступ на «вічні» проблеми : [в р-ні відбулася чергова оперативна нарада керівників 
обл. і район. служб, організацій, колгоспів та радгоспів, в якій взяв участь 
С. Гриневецький] // Вперед. — 1990. — 20 листоп.  
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Четверта сесія обласної Ради народних депутатів : [С. Гриневецький взяв участь в 
обговоренні проекту концепції розвитку агропромислового комплексу області] // 
Чорномор. комуна. — 1990. — 20 груд. 

1991 

Піщанський І. Знай, комбайнер, свій жнивний маневр : [у колгоспі ім. Ульянова відбувся 
район. семінар керівників і головних агрономів господарств, керівників механізованих 
загонів; перед присутніми виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 1991. — 22 черв. 

1995 

Область готовится к битве за урожай : [С. Гриневецький запропонував створити в 
області збирально-транспортні бригади] // Вестн. региона. — 1995. — 30 мая.  

1997 

День большой учёбы : [про селекторну нараду, за підсумками якої С. Гриневецький 
поставив конкретні завдання перед керівниками районів. Зокрема, головному управлінню 
сільського господарства та продовольства облдержадмін. доручено приділити увагу 
підготовці якісного насіння для посівної кампанії] // Вестн. региона. — 1997. — 22 февр. 

Одесские земледельцы поделились с хлеборобами Болгарии семенами для весеннего 
сева : [звітував С. Гриневецький ] // Юг. — 1997. — 20 мая. 

1998 

Невмытый В. Культурный центр для…буренки : [С. Гриневецький взяв участь у роботі 
обл. семінару, проведеного на базі Арцизького р-ну за участі керівників області] // Вестн. 
региона. — 1998. — 13 июня. 

Блажкова Е. Мы им корма — они нам на завод молоко : [семінар з проблем 
тваринництва за участі голів міських адмін. Одес. обл. був організований за ініціативи С. 
Гриневецького] // Деловая Одесса. — 1998. — 19 июня. 

Блажкова Е. В Причерноморье — жатва хлебов : [С. Гриневецький провів нараду 
провідних спеціалістів облсільгоспуправління] // Деловая Одесса. — 1998. — 3 июля. 

Новый магазин : [в Одесі, на Фонтанській дорозі, 11, відкрився магазин агропродуктів 
Роздільнян. р-ну; у відкритті взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1998. — 16 
июля. — С. 1 : фот. 

В. П. Об итогах семи месяцев : [С. Гриневецький — про підсумки роботи підприємств 
агрокомплексу] // Веч. Одесса. — 1998. — 20 авг. — С. 1. 

В. П. В областном совете КСП : [обласна рада КСП обговорила невідкладні заходи для 
завершення с.-г. року; у засіданні взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1998. — 
3 сент. — С. 2.  
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Онькова В. Подать друг другу руку… : [с.-г. ярмарки стали приводом для розмови 
голови облдержадмін. С. Гриневецького та міськ. голови Р. Боделана з керівниками міськ. 
та район. адмін. про взаємодію сільського виробника і міста] // Веч. Одесса. — 1998. — 
17 сент. — С. 1.  

Солдатский А. Помидорам доллар не авторитет : [на зустрічі з керівниками р-нів 
виступив С. Гриневецький] // Слово. — 1998. — 18 сент. 

Коняхин В. Село — городу, город — селу : [керівники всіх районів Одеси та області 
зустрілися з С. Гриневецьким та міськ. головою Р. Боделаном, щоб обговорити підсумки 
першого ярмарку с.-г. товарів і деякі питання спільної діяльності] // Одес. вестн. — 1998. 
— 22 сент. 

От курицы до быка : [виставку племінного тваринництва відвідав С. Гриневецький] / 
фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. — 1998. — 29 сент. – С. 2 : фот. 

Булло Л. Эйфория преждевременна : [нарада за участі С. Гриневецького була 
присвячена роботі с.-г. комплексу] // Деловая Одесса. — 1998. — 23 окт. 

1999 

Шемякин Л. Товаропроизводители региона, объединяйтесь! Ресурс времени исчерпан : 
[регіон. відділення УСПП звернулося до А. Кінаха та С. Гриневецького з проханням 
виступити в парламенті з законодавчою ініціативою щодо внесення доповнень до закону 
України «Про податок на землю»] // Вестн. региона. — 1999. — 10 янв. 

Бобровицкий С. Подведены итоги за 1998 год : [з доповіддю про підсумки роботи 
народногосп. комплексу Одещини за 1998 р. виступив С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 
1999. — 27 янв. 

Эх, итоги… : [С. Гриневецький взяв участь у нараді з підсумків роботи с.-г. комплексу 
за рік] // Деловая Одесса. — 1999. — 29 янв. 

А. К. Работа в условиях кризиса : [С. Гриневецький про народногосп. комплекс Одес. 
обл.] // Веч. Одесса. — 1999. — 30 янв. — С. 1. 

Невмытый В. Время сева : экон. обозрение : [на засіданні колегії прокуратури Одес. 
обл. С. Гриневецький підняв питання корупції в сільському господарстві] // Вестн. 
региона. — 1999. — 13 февр. 

Михайлов А. «Голова» подорожала : [С. Гриневецький, зокрема, про причини 
подорожчання хліба] // Деловая Одесса. — 1999. — 14 мая. 

Лисевич Н. Хлеб наш насущный : [за розпорядженням С. Гриневецького були введені 
обмеження на торговельні надбавки на хліб і борошно] // Одес. вестн. — 1999. — 2 июня. 

Чепурко В. Где крестьянину брать копейку? : [про проблеми з реалізацією молока 
селяни написали С. Гриневецькому] // Деловая Одесса. — 1999. — 11 июня. 



 89 

Повышения цены не будет : [С. Гриневецький не бачить причин для підняття цін на 
хліб] // Деловая Одесса. — 1999. — 25 июня. 

Одесские кольца пользуются спросом : [С. Гриневецький повідомив про створення двох 
машинно-тракторних станцій] // Деловая Одесса. — 1999. — 9 июля. 

Кайдаш Н. Беседа Президента с Сергеем Гриневецким : [С. Гриневецький розповів 
Президенту про підсумки роботи народногосп. комплексу Одес. обл. у першому півріччі] // 
Одес. вестн. — 1999. — 17 июля. 

На чем дело держится : [С. Гриневецький відвідав КСП «Світанок» в Ширяївському р-
ні] // Веч. Одесса. — 1999. — 20 июля. — С. 2. 

Преображенская В. Есть полтора миллиона тонн! : [С. Гриневецький та його заступник 
В. А. Калінчук побували в Сараті, де привітали землеробів району з успішним закінченням 
збирання врожаю ранніх зернових] // Веч. Одесса. — 1999. — 24 июля. — С. 1. 

Есть два миллиона : [С. Гриневецький повідомив, що на полях Одес. обл. зібрано два 
млн тонн зернових і зернобобових культур] // Вестн. региона. — 1999. — 7 авг. 

Страна : [С. Гриневецький доповів Президенту Леоніду Кучмі про те, що хліборобами 
Одещини зібрано 2 млн тонн хліба] // Одес. вестн. — 1999. — 7 авг. 

Суслов О. Балта готова к зиме. И не только : [в Балті відбувся семінар-нарада з питань 
підготовки народногосп. комплексу до осінньо-зимового періоду; відкрив семінар 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 14 сент. — С. 1, 2 : фот. 

О проблемах села : [С. Гриневецький взяв участь у конф. «Соціально-економічні 
проблеми села в умовах ринкових реформ»] // Вестн. региона. — 1999. — 18 сент. 

Черевиченко В. Праздник «Перлина Базар’янки» : [в с. Базар’янка, Татарбунар. р-ну, 
відбулися фестиваль виноградарів та виноробів і конф., на якій виступив 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 23 сент. — С. 2. 

Миловидова Н. «Жемчужина Базарьянки» : [керівники ряду областей України, серед 
яких С. Гриневецький, стали почесними гостями фестивалю виноградарів та учасниками 
науково-практичної конф. з питань розвитку виноградарства та виноробства в Одес. 
обл.] // Деловая Одесса. — 1999. — 24 сент. 

И хлеб, и пирожные : [С. Гриневецький провів «круглий стіл» за участі директорів 
хлібопекарських підприємств] // Вестн. региона. — 1999. — 25 сент. 

Лысенко Н. Что такое хорошо? И что такое плохо? : [прес-конф. С. Гриневецького була 
присвячена підсумкам господарської діяльності Одес. обл.] // Вестн. региона. — 1999. — 
16 окт. 
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Село на пути реформ : [на засіданні, присвяченому святу працівників сільського 
господарства, з доповіддю виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 20 нояб. 
— С. 1 : фот. 

Колесник А. Хлеб есть, будут и реформы : [прес-конф. С. Гриневецького про підсумки 
роботи області за 11 місяців року] // Веч. Одесса. — 1999. — 11 дек. — С. 1. 

2000 

Кадры решают все : [на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи 
з реформування АПК С. Гриневецький провів нараду за участі керівників районів Одес. 
обл.] // Деловая Одесса. — 2000. — 21 янв. 

Колпаков В. Чем рискует поезд, катящийся к весне, в котором на ходу расклинивают 
сцепки : свет в конце полуразрушенного тоннеля : [про проблеми реформування на селі 
говорили на нараді в облдержадмін. за участі С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 
2000. — 21 янв. 

Энергия решает все : [в облдержадмін. відбулася нарада за підсумками роботи 
народногосп. комплексу регіону в 1999 р.; досягненням, на думку С. Гриневецького, є те, 
що в регіоні вперше за останні роки експорт перевищив імпорт] // Деловая Одесса. — 
2000. — 28 янв. 

Березюк В. Без крестьянина нет державы, а что у него есть? : [Асоц. фермерів галузі 
(АФГ) зустрічає розуміння у голови облдержадмін. С. Гриневецького] // Деловая Одесса. 
— 2000. — 11 февр. 

Колпаков В. Отношения теплые, но за деньги : [на регіональній науково-практичній 
конф. «Реформування аграрного сектора економіки та виробництва зерна в 2000 р.», що 
проходила в облдержадмін. про роботу аграріїв області розповів С. Гриневецький] // 
Деловая Одесса. — 2000. — 17 марта. 

Новаковский А. Хлеб — 2000 : [С. Гриневецький видав розпорядження про накопичення 
запасів ПММ для весняно-польових робіт та жнив] // Деловая Одесса. — 2000. — 23 
июня. 

Чайкина О. Итоги по осени подводят : [С. Гриневецький відкрив засідання колегії «Про 
підсумки роботи народногосподарського комплексу області за дев’ять місяців 2000 р.»] // 
Одес. вестн. — 2000. — 28 окт. 

2001 

Петрова А. Подвели итоги : [на черговому засіданні колегії при голові облдержадмін. 
основною була доповідь С. Гриневецького про підсумки роботи народногосп. комплексу 
області в 2000 р.] // Одес. вестн. — 2001. — 25 янв. 

Новицкая Л. Как не спугнуть удачу : [про підсумки роботи народногосп. комплексу 
Одес. обл. у 2000 р. йшлося на засіданні колегії при голові облдержадмін. С. 
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Гриневецькому, який виступив з докладним аналізом стану справ у економіці] // Деловая 
Одесса. — 2001. — 16 февр. 

Чопенко В. Міндобривна міна : [про бесіду С. Гриневецького з аграрним міністром І. 
Кириленком] // Дзеркало тижня. Україна. — 2001. — 31 берез. 

Куклин И. Одесская область в первом квартале 2001 года : цифры и факты : [відбулося 
засідання колегії при голові Одес. обл. держадмін. С. Гриневецькому, де обговорювалися 
підсумки роботи народногосп. комплексу області в першому кварталі 2001 р.] // Деловая 
Одесса. — 2001. — 27 апр. 

Куклин И. Бонн — Одесса : верхи сотрудничества : [віце-прем’єр-міністр України В. 
Роговий та голова Одес. обл. держадмін. С. Гриневецький провели прес-конф., на якій 
губернатор говорив про зростання темпів виробництва в основних галузях народногосп. 
комплексу області] // Деловая Одесса. — 2001. — 27 июля. 

Ритиков К. Итак, свершилось! : [С. Гриневецький видав розпорядження, в якому 
поставив вимогу обмежити рівень рентабельності та торгових надбавок на хліб і 
хлібобулочні вироби] // Порто-франко. — 2001. — 12–18 окт. 

2002 

Марин C. Земле нужен хозяин : [Любашівський та Миколаївський р-ни дістали 
позитивну оцінку госп. діяльності від С. Гриневецького] // Деловая Одесса. — 2002. — 22 
февр. 

По инициативе губернатора : [С. Гриневецький підписав розпорядження про надання 
1,5 млн гривень на ремонт зернозбиральних комбайнів] // Веч. Одесса. — 2002. — 11 мая. 
— С. 1. 

Колпаков В. Деловые россияне на одесской агровыставке : [С. Гриневецький відкрив 
виставку досягнень сільського господарства Одес. обл.] // Деловая Одесса. — 2002. — 27 
сент. 

Колпаков В. Одесситы будут здоровы : [першим документом з питань біологізації 
землеробства стало розпорядження С. Гриневецького про застосування біологічних 
засобів землеробства] // Деловая Одесса. — 2002. — 11 окт. 

О ремонте сельхозтехники думают заранее : [С. Гриневецький видав розпорядження, 
яким затвердив заходи щодо підготовки сільгосптехніки до польових робіт у 2003 р.] // 
Веч. Одесса. — 2002. — 26 дек. — С. 1. 

2003 

За высокую организацию полевых работ : [17 квітня 2003 р. відбулася республіканська 
селекторна нарада з питань с.-г. виробництва, на якій міністр аграрної політики С. 
Рижук відзначив високу організацію сільгоспробіт в Одес. обл. і висловив подяку 
С. Гриневецькому] // Арциз. вести. — 2003. — 23 апр. 
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Чекушина С. «Призываю к активности и оптимизму» : [тема селекторної наради під 
головуванням С. Гриневецького — стан сільського господарства] // Веч. Одесса. — 2003. 
— 3 июня. — С. 1–2. 

Максимова Н. В центре внимания — жатва : [С. Гриневецький провів чергове засідання 
колегії облдержадмін.] // Сов. Приднестровье. — 2003. — 4 июля. 

Урожай — 2003 : для паники нет оснований : [С. Гриневецький виїхав у Миколаївський 
район, щоб на місці ознайомитися з ситуацією] // Веч. Одесса. — 2003. — 19 июля. — С. 
1 : фот. 

Суслов О. Помочь в «битве за урожай» : [С. Гриневецький звернувся по допомогу до 
комерційних банків та філіалів кредитно-фінансових закладів, що працюють в нашому 
регіоні] // Веч. Одесса. — 2003. — 2 авг. — С. 1, 8. : фот. 

2004 

Онькова В. Молдавские виноградари готовы сотрудничать : [молд. фахівці у галузі 
виноградарства зацікавлені у співпраці з одес. аграріями. Про це повідомив на зустрічі з 
С. Гриневецьким посол Молдови в Україні Н. Чорномаз] / В. Онькова, Е. Вербицкая, 
Т. Жакова // Веч. Одесса. — 2004. — 13 марта. — С. 1. 

Подписан договор о сотрудничестве Одесской облгосадминистрации и Министерства 
аграрной политики Украины. Премьер-министр Украины Виктор Янукович посетил 
Одесскую область : [С. Гриневецький підписав угоду про співробітництво з 
міністерством аграрної політики України] // Веч. Одесса. — 2004. — 29 июля. — С. 2. 

2005 

Таганский В. О важном по селектору : [С. Гриневецький провів селекторну нараду з 
головами сільських, селищних та район. (міських) рад, а також головами постійних 
комісій] // Знамя труда. — 2005. — 16 марта. 

2007 

Финансирование агрокомплекса области уменьшится? : [С. Гриневецький наполягає на 
завершенні конституційної реформи та прийнятті збалансованої Конституції України] 
// Веч. Одесса. — 2007. — 25 янв. 

Культура і освіта 

1983 

Семінар секретарів шкільних парторганізацій : [перед учасниками семінару з доповіддю 
«Про роль комсомольських організацій району по вихованню юних ленінців у світлі вимог 
ЦК ВЛКСМ» виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 1983. — 1 берез. 
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Удосконалювати виховання і навчання підростаючого покоління : [на серпневій конф. 
вчителів Роздільнян. р-ну в обговоренні доповіді взяв участь С. Гриневецький] // Вперед. 
— 1983. — 30 серп. 

1984 

Плани партії — в життя! : з пленуму райкому Компартії України : [в обговоренні 
доповіді про шкільну реформу взяв участь С. Гриневецький] // Вперед. — 1984. — 24 трав. 

1986 

Продолжением будет дело : [на зустрічі в кафе «Метроном» Одес. держ. ун-ту ім. І. І. 
Мечникова С. Гриневецький розповів про комс. організацію Одес. обл.] // Веч. Одесса. — 
1986. — 29 окт. 

Учеба партийных кадров : [закінчилися заняття на курсах підвищення кваліфікації 
партійних і радянських працівників при Одес. обкомі КПУ; зокрема, перед слухачами 
виступив С.  Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1986. — 29 окт. 

Учитель, учень, школа — сьогодні і завтра : право виховувати інших : [про обл. зліт 
молодих педагогів, у роботі якого взяв участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1986. — 
18 груд. 

1987 

Семінар-нарада : [в обговоренні проблем удосконалення діяльності комс. організацій 
профтехучилищ брав участь С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1987. — 24 лют. 

Языком плаката : [про виставку політ. плаката на вул. Дерібасівській, яка була 
організована, зокрема, Одес. обкомом комсомолу під керівництвом С. Гриневецького] // 
Правда Украины. — 1987. — 11 июня. 

«Яркими красками плакатов...» : [серед організаторів виставки політичного плаката 
був С. Гриневецький] // Комс. знамя. — 1987. — 24 июня. 

1988 

Для ідейних наставників молоді : [про обл. семінар керівників дискусійних політ. 
молодіж. клубів, де, зокрема, виступив С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1988. — 6 лют. 

1989 

Перебудова і молодіжні видання : [С. Гриневецький взяв участь у зборах працівників 
редакції газ. «Комсомольська іскра»] // Комс. іскра. — 1989. — 11 лют. 

Нікольнікова А. Зустріч з майбутніми юристами : [в обкомі комсомолу відбулося 
засідання оргкомітету Асоціації студентів-юристів СРСР, на якому був присутній 
С. Гриневецький] // Комс. іскра. — 1989. — 11 лип. 
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Партійні збори вчителів : [з інформацією про роботу другого етапу XXVIII зїзду КПУ 
виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 1991. — 23 лют. 

1996 

Филипенко А. У юристов начался год права : [на конф. в Одес. держ. ун-ті ім. І. І. 
Мечникова «Новая Конституция Украины в действии» з вітальним словом виступив 
С. Гриневецький] // Одес. изв. — 1996. — 10 окт. 

Стамах В. На высокой ноте : украинские албанцы на исторической родине : [про 
міжнар. фестиваль албанської культури в с. Жовтневе (Каракута), Болградського 
району, Одеської області, та участь укр. албанців у міжнар. зустрічі діячів культури та 
мистецтва за участі представників албанських діаспор. Поїздка стала можливою 
завдяки підтримці облдержадмін., зокрема, першого заступника голови С. Гриневецького] 
// Одес. изв. — 1996. — 30 окт. 

1997 

Лебедев С. Быть чиновником — значит заботиться о людях : [про зустріч 
С. Гриневецького із слухачами й персоналом Одес. філ. Акад. держ. упр. при Президентові 
України] // Одес. изв. — 1997. — 14 марта. 

Библиотечный центр : [зустріч С. Гриневецького з керівниками проекту «Канадсько-
український центр» І. Кузиком та Я. Семчишиним] // Одес. изв. — 1997. — 11 окт. 

Кузик И. «Мы рады открыть канадско-украинский библиотечный центр...» : [на 
відкритті центру в ОДНБ ім. М. Горького виступив С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 
1997. — 11 окт. 

Рудин Ф. Канадско-украинский центр : [на відкритті центру в ОДНБ ім. М. Горького 
виступив С. Гриневецький] // Одес. изв. — 1997. — 15 окт. 

1998 

«Люди дела». Подводим итоги : [С. Гриневецький ввійшов до складу журі конкурсу 
«Люди дела», ініційованого редколегією газети «Веч. Одесса»] // Веч. Одесса. — 1998. — 
5 февр. — С. 1. 

Бурчо Л. День памяти и скорби : [С. Гриневецький взяв участь у церемонії відкриття 
пам’ятника Б. Дерев’янку] // Веч. Одесса. — 1998. — 13 авг. — С. 1 : фот. 

Левчук В. «А я так вижу» : [експозиція колекції М. Кнобеля потребує нового 
самостійного приміщення, у цьому обіцяв посприяти С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 
1998. — 13 авг. — С. 3. 

Николашкина Т. С новой школой! : [у відкритті нової школи в с. Богунове, Іванівського 
району, взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1998. — 1 сент. — С. 1 : фот. 
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И ещё одна школа. Новая! : [у відкритті нової школи у Таїровському житловому 
масиві взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1998. — 3 сент. — С. 1.  

Д. Д. Болгарский сбор : [С. Гриневецький відвідав традиційне свято болгар] // Веч. 
Одесса. — 1998. — 15 сент. — С. 1.  

Максимова Н. Праздник книги : [про стан справ у бібліотечній мережі міста та 
області С. Гриневецький розповів на урочистих зборах, присвячених Всеукр. дню 
бібліотек] // Одес. вестн. — 1998. – 30 сент. 

1999 

Т. Ж. Премия имени И. Рядченко : [С. Гриневецький видав розпорядження про 
заснування обл. літ. премії ім. І. Рядченка] // Веч. Одесса. — 1999. — 10 янв. — С. 1. 

250 свай : [С. Гриневецький сприяє прискоренню реставрації Одес. театру опери та 
балету] // Вестн. региона. — 1999. — 30 янв. 

Звёздный тандем : [С. Гриневецький зустрівся з акторами В. Гафтом та І. Чуриковою] 
// Деловая Одесса. — 1999. — 5 февр. 

Город : [в ОДНБ ім. М. Горького відбулася презентація двотомного видання із серії 
«Невичерпні джерела пам’яті», підготовленого бібліотекою та виданого за сприяння 
С. Гриневецького] // Одес. вестн. — 1999. — 6 февр. 

Коняхин В. «Золотой век» обрел прописку : [духовно-інформаційний центр «Золоте 
століття», що діє в Одесі майже сім років, нарешті одержав свою постійну адресу 
завдяки клопотанню С. Гриневецького] // Одес. вестн. — 1999. — 11 февр. 

Город : [рішенням обл. Ради миру на прохання колективу ОДНБ ім. Горького ім’я 
С. Гриневецького внесено в Галерею почесних благодійників «Люди щедрих сердець» — за 
значний внесок у благородну справу благодійності й милосердя] // Одес. вестн. — 1999. — 
25 февр. 

Молдаване Одесщины не ущемлены : [С. Гриневецький — про національно-культурне 
відродження молдавського населення в Україні та міжетнічні відносини в Україні] // 
Деловая Одесса. — 1999. — 5 марта. 

Город : [відбулася зустріч журналістів з С. Гриневецьким; мова йшла про заходи, що 
вживаються керівництвом для матеріальної підтримки засобів масової інформації] // 
Одес. вестн. — 1999. — 27 марта. 

Л. Б. «Давайте поработаем на результат» : [С. Гриневецький зустрівся з редакторами 
обл. засобів масової інформації] // Веч. Одесса. — 1999. — 27 марта. — С. 1. 

 Новиков А. С миру по гривне — Оперному свая : [С. Гриневецький виділив з 
держбюджету 100 тис. грн для виплати зарплатні робітникам] // Одес. вестн. — 1999. 
— 31 марта. 
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«Котигорошки» соберутся в Одессе : [С. Гриневецький підписав розпорядження, згідно 
з яким на базі дитячого центру «Молода гвардія» вперше будуть проведені всеукр. ігри 
«Котигорошко»] // Одес. вестн. — 1999. — 22 апр. 

Чайкина О. Такие разные, трудные судьбы : [С. Гриневецький видав розпорядження про 
створення книги «Материнська слава Одещини»] // Одес. вестн. — 1999. — 15 мая. 

Черкесова Л. Одесса — Пушкину : [презентація збірника статей «Одеса — Пушкіну» 
відбулася в Золотому залі Літ. музею. Видання здійснене за підтримки облдержадмін. і 
С. Гриневецького; він також написав передмову до книги] // Одес. вестн. — 1999. — 5 
июня. 

Торжества в Одесском оперном : [С. Гриневецький на урочистому засіданні, 
присвяченому 200-річчю О. С. Пушкіна] // Веч. Одесса. — 1999. — 8 июня. — С. 1. 

Звягина О. «Президент — гарант Конституции» : [на відкритті документально-
літературної виставки «Президент — гарант Конституції України» в ОДНБ ім. М. 
Горького виступив С. Гриневецький, який привітав організаторів виставки] // Одес. вестн. 
— 1999. — 26 июня. 

Черевиченко В. К юбилею Одесского радио : [С. Гриневецький підписав розпорядження 
про заходи, пов’язані з 70-річчям Одес. обл. радіо] // Веч. Одесса. — 1999. — 3 июля. — С. 
1. 

Непомнящая Т. Прием в ВУЗы и другие вопросы : [2 липня відбулося чергове засідання 
ради ректорів Одеси, на якому був присутній С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 
6 июля. — С. 3. 

Михайленко Е. «Родители обязаны…» : [за дорученням С. Гриневецького в школах 
перевірили відвідуваність] // Веч. Одесса. — 1999. — 22 июля. — С. 4. 

Поиск имен погибших продолжается : [розпорядженням С. Гриневецького для 
виявлення імен загиблих воїнів передбачено створення в усіх р-нах та містах обл. 
підпорядкування комісій з підготовки видання «Книга пам’яті України»] // Деловая 
Одесса. — 1999. — 23 июля. 

Полторацкий Б. Поиск имен погибших продолжается : [С. Гриневецький видав 
розпоряження, яким визначив заходи, спрямовані на підготовку «Книги скорботи 
України»] // Вестн. региона. — 1999. — 31 июля. 

Сурнина В. «Дети твои, Украина» : [фестиваль дитячої творчості, приурочений до 
Дня незалежності країни, проходить у Великому залі філармонії під патронатом 
С. Гриневецького] // Одес. вестн. — 1999. — 14 авг. 

Уже два года : [у видавництві «Черноморье» пройшов захід, присвячений пам’яті Б. 
Дерев’янка, на якому виступив С. Гриневецький] // Вестн. региона. — 1999. — 14 авг. 
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Ко дню знаний : [С. Гриневецький, зокрема, наголосив на значенні професії вчителя в 
суспільстві] // Вестн. региона. — 1999. — 28 авг. 

Черевиченко В. И новоселье, и юбилей : [відкриття нової школи в с. Новоукраїнка, 
Роздільнян. р-ну, відбулося завдяки сприянню С. Гриневецького ] // Веч. Одесса. — 1999. — 
2 сент. — С. 1. 

Авраменко Л. Площадь Бориса Деревянко : установлен памятный знак : 
[С. Гриневецький виступив на відкритті] // Веч. Одесса. — 1999. — 4 сент. — С. 4 : фот. 

Губарь О. Этот многоликий конгресс : [С. Гриневецький взяв участь у засіданні 
Четвертого міжнар. конгр. україністів] // Вестн. региона. — 1999. — 4 сент. 

Виноградов Ю. Украинисты всех стран — соединяйтесь! : [в Одесі проходив 
Четвертий міжнар. конгр. україністів, що зібрав науковців, педагогів, культурологів з 
багатьох країн; учасників привітали С. Гриневецький і Р. Боделан, які доклали чимало 
зусиль для організації цього форуму] // Деловая Одесса. — 1999. — 10 сент. 

Завтраки в школах подешевеют : [С. Гриневецький підписав розпорядження про 
обмеження цін на продукцію підприємств та організацій громадського харчування, які 
обслуговують школи, ПТУ та ін.] // Веч. Одесса. — 1999. — 14 сент. — С. 1. 

Семенюк Ю. «Україна єдина» — Первый Всеукраинский конкурс телевизионных и 
радиопрограмм : [С. Гриневецький та міськ. голова Р. Боделан взяли під свій патронат 
проведення конкурсу] // Веч. Одесса. — 1999. — 21 сент. — С. 3. 

Михаил Жванецкий — народный артист Украины : [С. Гриневецький вручив М. 
Жванецькому золотий знак та диплом про присвоєння йому почесного звання «Народний 
артист України»] // Веч. Одесса. — 1999. — 25 сент. — С. 1 : фот. 

Ботушанская О. Хранители божественного дара... : [С. Гриневецький — меценат, який 
багато зробив для ОДНБ ім. М. Горького] // Одес. вестн. — 1999. — 28 сент. 

Нужны ли Украине динамично развивающиеся области? : [С. Гриневецький 
презентував проект програми соціально-екомічного та культурного розвитку Одес. обл. 
на період до 2010 р.] // Деловая Одесса. — 1999. — 1 окт. 

Награда лучшим : [1 — 6 жовт. 1999 р. в Одес. обл. під патронатом облдержадмін. 
проходив тиждень працівників освіти. С. Гриневецький вручив учителям почесні грамоти 
та цінні подарунки] // Деловая Одесса. — 1999. — 8 окт. 

Чудо, заприходованное в бюджете… : [С. Гриневецький вручив ключ від нового рояля 
«Стейнвей» лауреату міжнар. конкурсів О. Ботвинову] // Веч. Одесса. — 1999. — 26 окт. 
— С. 3 : фот. 

Посоветовались : [С. Гриневецький ознайомив членів ученої ради Одес. ун-ту ім. І. І. 
Мечникова з економічними показниками Одес. обл. та з програмою соціально-
економічного розвитку області до 2010 р.] // Вестн. региона. — 1999. — 29 окт. 
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Невмытый В. В Нерушае — праздник : [С. Гриневецький взяв участь у відкритті 
будинку культури] // Веч. Одесса. — 1999. — 2 нояб. — С. 3 : фот. 

Юрченко А. Сопричастность к чуду : [музиканти філармонічного оркестру під 
керуванням Хобарта Ерла вдячні С. Гриневецькому за виділення коштів на придбання 
нових інструментів] // Деловая Одесса. — 1999. — 5 нояб. 

Николаева Т. И в глубинке нет зарплаты : [працівники освіти Білгород-Дністровського 
звернулися з листом до С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 1999. — 9 дек. — С. 1. 

Одесса — родина талантов : [С. Гриневецький повідомив про те, що облдержадмін. 
заснувала підвищені стипендії для обдарованих дітей, які навчаються в спеціальних 
навчальних закладах, і про нагородження лауреата міжнар. конкурсу, учасниці 
телепередачі «Утренняя звезда» Г. Степанової дорогим подарунком — саксофоном] // 
Деловая Одесса. — 1999. — 24 дек. 

2000 

Сергеев Р. Встреча в академии : [С. Гриневецький зустрівся з професорсько-
викладацьким складом та слухачами Одес. філіалу Укр. акад. держ. управління при 
Президентові України] // Одес. вестн. — 2000. — 3 февр. 

Попов В. Смотрю на сцену удивленно... : [про розпорядження С. Гриневецького щодо 
виділення коштів на проведення комплексу ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці 
архітектури національного значення — будівлі колишньої «Нової біржі», спорудженої в 
1899 році архітектором Бернардацці, нині будівлі філармонії] // Одес. вестн. — 2000. — 
1 марта. 

Коваль В. Культура — это работа и души и сердца... : [відбулася зустріч 
С. Гриневецького з міністром культури та народним артистом України Б. Ступкою, на 
якій обговорювалися проблеми розвитку культури в Одесі та регіоні] / В. Коваль, В. 
Попов // Одес. вестн. — 2000. — 28 марта. 

Попов В. Вот открылся уже балаганчик : [ідея створити ляльковий театр при Центрі 
реабілітації дітей-інвалідів була реалізована завдяки С. Гриневецькому] // Одес. вестн. — 
2000. — 5 апр. 

В Украинском театре — новый директор : [С. Гриневецький зустрівся з керівництвом 
та колективом театру] // Веч. Одесса. — 2000. — 27 мая. — С. 6.  

Сухарькова М. Кубок губернатора у «Пушкарей» : [С. Гриневецький — ініціатор 
фестивалю команд КВК] // Веч. Одесса. — 2000. — 27 июня. — С. 4.  

Осязать приметы времени : [С. Гриневецький зустрівся з лауреатами 
загальнонаціонального конкурсу «Українська мова — мова єднання»] // Веч. Одесса. — 
2000. — 9 сент. — С. 1. 
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Николаева Т. Единственный вуз, который готовит связистов : [С. Гриневецький 
нагородив ректора Одес. акад. зв’язку золотим почесним знаком голови облдержадмін.] // 
Веч. Одесса. — 2000. — 12 сент. — С.3. 

Непомнящая Т. Учительский праздник : [у філії Акад. держ. управління відбулися 
святкові збори, присвячені Дню працівників освіти, на якому С. Гриневецький вручив 
почесні нагороди кращим працівникам освіти] // Веч. Одесса. — 2000. — 30 сент. — С. 1. 

Николаева Т. Виват, университет — Одесский национальный! : [на засіданні, 
присвяченому присвоєнню Одес. університету ім. І. І. Мечникова статусу національного, 
виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2000. — 24 окт. — С. 1, 3. 

Чайкина О. Ученые помогут : [С. Гриневецький виступив на засіданні вченої ради ОНУ 
ім. І. І. Мечникова з доповіддю, яка була присвячена економічній і політичній ситуації в 
Україні] // Одес. вестн. — 2000. — 2 нояб. 

Все выше, и все дороже : [С. Гриневецький відвідав Одес. театр опери та балету і 
ознайомився з ходом його реставрації] // Деловая Одесса. — 2000. — 10 нояб. 

Молодые таланты — молодой державе : [в рамках Другого Всеукр. фестивалю нар. 
творчості на сцені Національного палацу «Україна» відбувся концерт майстрів 
мистецтв Одещини. На концерті був присутній С. Гриневецький] / фот. А. Серого // Веч. 
Одесса. — 2000. — 7 дек. — С. 3 : фот. 

2001 

Людвик О. Парадный вход открыт : [С. Гриневецький відвідав Одес. театр опери та 
балету, де ознайомився з ходом ремонтно-реставраційних робіт] // Одес. вестн. — 2001. 
— 17 янв. 

Губернатор встретился с представителями национально-культурных обществ: [С. 
Гриневецький обговорив з представниками об’єднань національних меншин регіону основні 
проблеми, що виникають в процесі їх діяльності] // Слово. — 2001. — 18 янв. 

Зарплату учителям задержали только в Одессе: [С. Гриневецький заявив, що 
фінансування навчальних закладів можливе лише за умови передання їх на баланс 
обладмін.] // Слово. — 2001. — 23 февр. 

Гудима М. Ера Ерла : [С. Гриневецький знайшов кошти для ремонту й реставрації залу 
Одес. філармонії] // Дзеркало тижня. Україна. — 2001. — 18 серп. 

Визит в Одессу министра иностранных дел : [С. Гриневецький був присутній на 
закладці останньої палі у фундамент Одес. театру опери і балету, що реконструюється] 
// Слово. — 2001. — 19 окт. 

Сто четырнадцать лет спустя : [С. Гриневецький підписав акт про закінчення робіт по 
зміцненню фундаменту театру опери та балету та взяв участь в урочистій церемонії 
закладення пам’ятної капсули] // Деловая Одесса. — 2001. — 19 окт. 
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Каменецкий Ф. Торжественная закладка : [С. Гриневецький взяв активну участь в 
організації реставрації Одес. театру опери та балету] // Порто-франко. — 2001. — 19–
26 окт. 

Ритиков К. Филармония услышит саксофон Гриневецкого : [С. Гриневецький подарував 
юному музикантові А. Степановій саксофон] // Порто-франко. — 2001. — 7 дек. 

2002 

Черевиченко В. На совет с губернатором : [С. Гриневецький зустрівся з керівниками 
національних культурних товариств Одес. обл.] // Веч. Одесса. — 2002. — 15 янв. — С. 1. 

К юбилею Одесщины : [С. Гриневецький видав розпорядження про створення 
оргкомітету з підготовки та проведення заходів, присвячених ювілею] // Веч. Одесса. — 
2002. — 17 янв. — С. 1. 

Президент — словом, губернатор — подарком : [30 років виповнилося муніципальному 
хору учасниць Великої Вітчизняної війни «Бойові подруги»; на святковому вечорі С. 
Гриневецький вручив кожній з учасниць хору грошову премію] // Порто-франко. — 2002. — 
28 февр.–6 марта. 

Харченко Н. «Виктор Гюго — романтик тысячелетия» : [С. Гриневецький подарував 
ОННБ ім. Горького повне прижиттєве зібрання творів письменника у 14 томах] // Веч. 
Одесса. — 2002. — 4 апр. — С. 1. 

Колесник А. Правительство изучает проблемы области : [С. Гриневецький взяв участь у 
нараді, присвяченій питанням соціального та культурного розвитку Одес. обл.] // Веч. 
Одесса. — 2002. — 11 июня. — С. 1–2.  

Воронцовский дворец станет резиденцией Президента Украины : [державною 
резиденцією Президента України незабаром стане будинок міського Палацу дітей ім. Яші 
Гордієнка, повідомив на зустрічі з журналістами С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 
2002. — 13 сент. 

2003 

На реконструкцію сценічних майданчиків : [С. Гриневецький ознайомився з ходом 
реконструкції двох одеських театрів — російського драматичного ім. А. В. Іванова і муз. 
комедії ім. М. Водяного] // Вперед. — 2003. — 22 січ. — С. 1. 

Левчук В. Монумент «дисидентам Антанты» : народная память? Или традиция 
кампанейщины? : [в «Одесских известиях» за 26 верес. 2002 р. було опубліковане спільне 
розпорядження С. Гриневецького і Р. Боделана про спорудження в Одесі монумента з 
іменами активних учасників повстання моряків на кораблях ескадри Антанти 25 квіт. 
1919 р.] // Веч. Одесса. — 2003. — 23 янв. — С. 2. 

Миколаєнко Т. Перші поняття про Закон Божий : [про розпорядження С. Гриневецького 
щодо виділення окремого приміщення для недільної школи у Роздільній] // Вперед. — 2003. 
— 25 січ. — С. 2. 
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Сурнина В. Оперный будет жить! : [в Одеському театрі опери і балету відбулася 
нарада, під час якої С. Гриневецький ознайомився з ходом робіт з реставрації] // Одес. 
вестн. — 2003. — 21 февр. 

Губернатор предложил перевести Оперный на баланс области / Д. Петунин [и др.] // 
Веч. Одесса. — 2003. — 22 февр. — С. 1. 

Что значит для вас «любить Одессу»? Говорят участницы первого городского женского 
форума «Женщина. Общество. Власть.» : [О. Ботушанська, директор ОДНБ 
ім. М. Горького, висловила подяку С. Гриневецкому за допомогу у виданні наукових праць 
бібліотеки] // Веч. Одесса. — 2003. — 4 марта. — С. 2 : фот. 

Арсеньева Т. Парадоксы преображений : [«Таїнство перетворення» — так 
називається експозиція худож. Ю. Гальперіна. Виставка проходить під патронатом С. 
Гриневецького] // Веч. Одесса. — 2003. — 15 марта. — С. 1.  

Левчук В. В День театра : [С. Гриневецький підписав розпорядження про введення 
надбавки до зарплати працівників театральних установ] / фот. О. Владимирского // Веч. 
Одесса — 2003. — 29 марта. — С. 1 : фот. 

В Одесском оперном — новый директор : [С. Гриневецький схвалив кандидатуру 
нового директора театру опери та балету — В. Навротського] / В. Онькова [и др.] // 
Веч. Одесса. — 2003. — 5 апр. — С. 1.  

Левчук В. Как дела на реставрации Одесского оперного : [С. Гриневецький очолив 
штаб з реставрації] // Веч. Одесса. — 2003. — 17 апр. — С. 2 : ил. 

Ремонт Одесского оперного завершится к осени 2004 г. : [С. Гриневецький затвердив 
графік проведення ремонтних робіт] // Деловая Одесса. — 2003. — 2 мая. 

Владимирский О. Одесский оперный : забрезжил свет в конце туннеля? : [відбулося 
перше засідання координац. штабу з проведення реконструкції та реставрації оперного 
театру, який очолив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2003. — 3 мая. — С. 1–2 : фот. 

Василенко В. Стипендия имени Николая Огренича — талантливым : [С. Гриневецький 
вручив почесні дипломи стипендіатів М. Огренича молодим солістам Одес. акад. театру 
опери та балету] // Веч. Одесса. — 2003. — 8 мая. — С. 1, 6. 

Арсеньева Т. Одесские меломаны слушали знаменитого альтиста : [фестиваль 
мистецтв «Біла акація» проходить під патронатом С. Гриневецького] // Веч. Одесса — 
2003. — 3 июня. — С. 1, 4 : фот. 

Губернатор встретился с писателями и журналистами : [С. Гриневецький взяв участь у 
зборах обл. письменницької організації на тему : «Слово в духовному вихованні 
особистості»] / Л. Авраменко [и др.] // Веч. Одесса. — 2003. — 3 июня. — С. 1. 
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Сурнина В. Люди одного поколения : [в ОДНБ ім. М. Горького відбувся «круглий стіл» 
«Благодійність в Одесі : історія і сучасність», в його роботі взяв участь 
С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 2003. — 3 сент. 

Новый Русский в новом сезоне : [Одес. рос. драм. театр відкриває 77 -й сезон; 
директор театру О. Копайгора в своєму інтерв’ю згадує С. Гриневецького, за підтримки 
якого пройшла програма «Русских вечеров»] // Веч. Одесса. — 2003. — 30 сент. — С. 1, 4. 

Ганин А. Символ удачи — саксофон от губернатора : [саксофоністка А. Степанова 
завоювала «Гран-прі» на конкурсі «Каунас-2003» і отримала в подарунок від 
С. Гриневецького новенький саксофон] // Одес. вестн. — 2003. — 8 нояб. 

Зайченко И. Детям диаспоры : [С. Гриневецький видав розпорядження про виділення 
коштів на проведення акції «Подаруємо дітям-українцям Молдови книжку!»] // Одес. 
вестн. — 2003. — 15 нояб. 

2004 

Арсеньева Т. Через год «одесская жемчужина» засияет!? : [С. Гриневецький доклав 
багато зусиль до завершення реставрації Одес. оперного театру] // Веч. Одесса. — 2004. 
— 24 янв. — С. 6. 

Левчук В. Судьбу Дворца студентов обсудит губернаторская комиссия : 
[С. Гриневецький порушив питання про реставрацію Палацу студентів] // Веч. Одесса. — 
2004. — 29 янв. — С. 5. 

Стипендии одарённым детям : [С. Гриневецький вручив перші в 2004 р. стипендії 
облдержадмін. обдарованим дітям Одещини] / Д. Петунин [и др.] // Веч. Одесса. — 2004. 
— 24 февр. — С. 1 : фот. 

Непомнящая Т. Одесская область и Министерство образования подписали соглашение : 
[угоду від області підписав С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2004. — 2 марта. — С. 3. 

Лужний М. Шістдесят кроків від перемоги : [завдяки С. Гриневецькому в Роздільній 
розпочато ремонт ЗОШ №1, відбудовані вокзал та стадіон] // Вперед. — 2004. — 3 квіт. 
— С 1. 

Зустріч з главою держави : [під час зустрічі з Президентом Л. Кучмою С. Гриневецький 
поінформував Президента про хід реставрації театру опери та балету та про 
будівництво глибоководного каналу «Дунай — Чорне море»] // Чорномор. новини. — 2004. 
— 5 черв. — С. 1.* 

Заблудняк Л. Губернатор контролює особисто : [С. Гриневецький взяв участь у робочій 
нараді, яка відбулася в Роздільній на місці будівництва стадіону та реконструкції міської 
школи № 1] // Вперед. — 2004. — 26 черв. — С. 1. 

Левчук В. Призёры и дипломанты : [нагородження бібліографа В. Фельдмана відбулося 
під особистим патронатом С.  Гриневецького] // Веч. Одесса. — 2004. — 10 авг. — С. 4. 
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Таких гитар Украина ещё не слышала! : [фестиваль гітарного мистецтва проходить 
під патронатом С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 2004. — 21 окт. — С. 3. 

Черевиченко В. Юбилей писательской организации : [С. Гриневецький вручив «Відзнаку 
губернатора» письменнику Г. Зленку] / фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. — 2004. 
— 9 нояб. — С. 1 : фот.  

2007 

Наш десятый, юбилейный, конкурс. Подводим итоги : [визначити переможців 
десятого конкурсу «Вечерней Одессы» допоміг С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2007. 
— 1 янв. 

Заблудняк Л. Всеукраїнська книжкова виставка-форум «Українська книга на Одещині» 
: [заступник голови Роздільнян. райради Л. Анзіна презентувала видання «Черноморская 
энциклопедия», одним з авторів якої є С. Гриневецький] // Вперед. — 2007. — 23 трав. — 
С. 1 : ілюстр. 

Издано в Одессе : [С. Гриневецький відвідав презентацію книги М. Шалімова «Епоха 
Вернадського»] // Веч. Одесса. — 2007. — 27 дек. 

2009 

Гудыма М. Проигравших нет... : [Четвертий міжнар. конкурс піаністів пам’яті Еміля 
Гілельса. Генеральний партнер конкурсу — С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2009. — 2 
нояб. 

2010 

Садиленко А. Владимир Литвин : «Нельзя переписывать историю в угоду личным 
пристрастиям : [в Одес. літ. музеї відбулася презентація 1-го тому енцикл. «Одесские 
историки»; в обговоренні книги взяв участь С. Гриневецький] // Комс. правда в Украине : 
южноукр. вып. — 2010. — 13 янв. — С. 10 : фот. ; Жизнь в Одессе. — 24 янв. — С. 4 : фот. 

Первые Аппатовские чтения : [за підтримки С. Гриневецького в Одесі пройшли перші 
Аппатовські читання «Міжнародні відносини сучасності : концептуальний дискурс, 
зовнішньополітична практика», присвячені 80–річчю від дня народження доктора 
історичних наук, проф. С. Аппатова»] // Веч. Одесса. — 2010. — 2 февр. 

Девятый номер альманаха «Юго-Запад. Одессика» : [на презентації історико–
краєзнавчого альм. «Юго–Запад. Одессика» виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 
2010. — 2 марта. 

Жукова Ж. За Хрущова и Брежнева взялись краеведы : [презентація історико-краєзн. 
альм. «Юго-Запад. Одессика» (№ 11), який видається за підтримки С. Гриневецького] // 
Жизнь в Одессе. — 2010. — 9–20 марта. — С. 8 : фот. 

Вишняк В. Підтримка української книги — справа державної влади : [в ОННБ ім. М. 
Горького у відділі рідкісних видань і рукописів було розгорнуто виставку дарунків з 
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іменного фонду С. Гриневецького] // Думська площа. — 2010. — 11 черв. — С. 2–3 : 
фотогр. 

Серикова Л. Архивы бывших противников больше доступны, чем наши : [відбулася 
презентація альм. «Юго-Запад. Одессика» ; видання альм. стало можливим лише за 
підтримки С. Гриневецького] // Комс. правда в Украине. — 2010. — 3 сент. — С. 8 : фот. 

Левчук В. Престиж конкурса определяется престижностью таланта : [С. Гриневецький 
вручив першу премію в номінації «оперное искусство» Ю. Терещук] / фот. Олега 
Владимирского // Веч. Одесса. — 2010. — 19 окт. — С. 1, 3 : фот.  

2011 

Баранова М. Бесконечно нежный Михаил Жванецкий : [С. Гриневецький прибув на 
презентацію нової книги М. Жванецького «Жаркое лето (читать зимой)» зі своїм 
книжковим подарунком для улюбленого автора і друга] // Фаворит. — 2011. — № 8. — 
С. 34–39 : фот. 

Галина В. Слава и честь творящим добро! : [19 січня 2011 р. ОННБ ім. М. Горького 
провела урочисту зустріч з благодійниками, серед яких був і С. Гриневецький] / фот. А. 
Кравцова // Комс. правда в Одессе. — 2011. — 21–27 янв. — С. 25 : фот. 

Галина В. Благотворительность — это по-одесски : [ОННБ ім. М. Горького провела 
урочисту зустріч з меценатами, серед яких був С. Гриневецький] // Жизнь в Одессе. — 
2011. — 26 янв.–6 февр. — С. 12 : фот. 

Библиотека им. Горького получила Наблюдательный совет : [C. Гриневецький — член 
спостережної ради]// Веч. Одесса. — 2011. — 22 февр. — С. 1 : фот. 

Жукова Ж. Краеведы взялись исследовать период Хрущёва и Брежнева : 
[С. Гриневецький взяв участь у презентації історико-краєзн. альм. «Юго-запад. 
Одессика»] // Комс. правда в Украине : южноукр. вып. — 2011. — 1 марта. — С. 15 : фот. 

Шумейко Д. Можливостей — достатньо! : [С. Гриневецький ознайомився з роботою 
держ. навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти державної 
служби зайнятості»] // Одес. вісті. — 2011. — 16 квіт. — С. 9 : фотогр. 

Кудлач В. На своїй культурній території : [ХІІ Всеукр. виставку-форум «Українська 
книга на Одещині», яку проводить ОННБ ім. М. Горького, відвідав С. Гриневецький] // 
День. — 2011. — 26 трав. 

Комісаренко С. У пошуках сучасних ідеологій : [зокрема про виступ С. Гриневецького в 
Одес. обл. бібліотеці ім. М. Грушевського] / фотогр. А. Вакуленка // Одес. вісті. — 2011. 
— 23 черв. — С. 2 : фотогр. 

Перспективні напрями розвитку бібліотеки : [С. Гриневецький — у складі наглядової 
ради ОННБ ім. М. Горького] // Думська площа. — 2011. — 1 лип. — С. 2 : фотогр. 
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Каракина Е. Без красной дорожки : [про допомогу С. Гриневецького в організації в 
Одесі міжнар. літ. фестивалю (9–13 лип.)] // Хабад Шомрей Шабос : еженедельная газ. 
южноукр. регион. об-ния иудейских общин. — 2011. — 8 июля. — С. 5 : фот. 

Баранова М. Михаил Жванецкий : «О чём ещё писать как не о женщинах? : [С. 
Гриневецький відвідав літ. фестиваль] // Комс. правда в Украине : южноукр. вып. — 2011. 
— 12 июля. — С. 5 : фот. 

Михайленко А. Обороні Одеси присвячується... : [С. Гриневецький взяв участь у 
презентації альм. «Юго-Запад. Одессика» та фільму «Оборона Одеси»] // Одес. вісті. — 
2011. — 8 верес. — С. 10 : фотогр. 

Алексей Костусев : «Патриотизм и любовь к городу нужно воспитывать» : [про зустріч 
одес. міськ. голови О. Костусєва з народним депутатом С. Гриневецьким та з авторами 
чергового номеру історико-краєзн. альм. «Юго-Запад. Одессика» В. Савченком та А. 
Филипенком] // Одес. вестн. — 2011. — 17 сент. — С. 2 : фот. 

Худенко Л. Дары от щедрых сердец : [про С. Гриневецького — мецената, який багато 
зробив для ОННБ ім. М. Горького] // Жизнь в Одессе. — 2011. — 14 окт. — С. 2. 

Левчук В. Теперь позвольте пару слов без протокола... : [С. Гриневецький на 
урочистостях в Укр. музично-драм. театрі вручив ювіляру, режисеру І. Равицькому, 
подарунок] // Веч. Одесса. — 2011. — 1 нояб. — С. 3. 

«Раз добром нагріте серце вік не прохолоне…» : [у музеї книги ОННБ ім. М. Горького 
відбулись урочистості з нагоди Дня благодійництва в Україні, на яких був присутній 
С. Гриневецький] // Думська площа. — 2011. — 10 груд. — С. 1 : фотогр. 

Маршина С. Мистецтво вічне, поки воно фінансується : [С. Гриневецький зустрівся з 
діячами культури та мистецтв області] / фотогр. Анатолія Вакуленка // Одес. вісті. — 
2011. — 29 груд. — С. 2 : фотогр. 

2012 

Алейникова-Сокол Т. Звездопад по расписанию: [за підтримки С. Гриневецького 
відбудеться п’ятий міжнар. конкурс пам’яті Еміля Гілельса] // Фаворит. — 2012. — № 2. 
— С. 35–37 : фот. 

Владимирская Г. Андрей Горчаков — торжество добрых дел : [С. Гриневецький та А. 
Горчаков були присутні на зустрічі в ОННБ ім. М. Горького] // Фаворит. — 2012. — № 3. 
— С. 40–43 : фот. 

Арсеньева Т. Странная, хрупкая и непобедимая миссис : [привітання і подарунок від 
С. Гриневецького заслуженій артистці України Г. Осташевській в день її ювілею] // Веч. 
Одесса. — 2012. — 28 янв. — С. 3 : фот. 
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Виер К. В светлое будущее на «Розовом бульдозере» : [С. Гриневецький підтримав 
виставковий проект молодих митців Одеси «Рожевий бульдозер», приурочений до 80-
річчя Одес. обл.] // Одес. изв. — 2012. — 28 янв. 

Кириченко Л. В рамках творческого проекта — «Одеса мистецька» : [за підтримки 
С. Гриневецького в Одес. обл. філармонії відбулася прем’єра концертної програми 
«Россия сквозь XX век» за участі народного артиста СРСР В. П’явка і заслуженого 
артиста України, одесита О. Ботвинова] // Час Пик. — 2012. — 29 янв. 

Інші напрями діяльності 

1983 

«Перший секретар райкому комсомолу С. Гриневецький вручає комсомольсько-
молодіжному колективу вимпел ЦК ЛКСМ України» // Вперед. — 1983. — 19 лип. — 
Фотогр. 

Так тримати, молодь села! : [про роботу на комуністичному суботнику, зокрема 
комсомольців Роздільнян. р-ну, штаб яких очолив перший секретар райкому С. 
Гриневецький] // Комс. іскра. — 1983. — 18 жовт. 

1984 

В центрі уваги — виховання робітничої зміни : з пленуму райкому комсомолу : [з 
доповіддю про удосконалення проф. орієнтації виступив С. Гриневецький] // Вперед. — 
1984. — 14 лют. 

Дозорный — значит борец : с обл. актива органов народного контроля : [зокрема, 
виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1984. — 20 нояб. 

1986 

Центр работы — трудовые коллективы : [в обговорені доповіді голови обл. ради 
профспілок взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1986. — 29 дек. 

1989 

Устянський В. Зустріч з ветеранами : [зустріч в обкомі комсомолу відкрив 
С. Гриневецький] // Комс іскра. — 1989. — 9 трав. 

1996 

Приём в честь спортсменов : [С. Гриневецький напередодні Нового року влаштував 
прийом на честь кращих спортсменів і тренерів Одеси] // Веч. Одесса. — 1996. — 26 дек. 

Шелестович С. Спорт : [С. Гриневецький приймав лауреатів минулого олімпійського 
року — спортсменів, тренерів] // Юг. — 1996. — 27 дек. 
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1997 

Чрезвычайных ситуаций стало меньше : [відбулося засідання обл. комісії з питань 
техногенно-екологічного стану області, ініціатором його проведення виступив 
С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1997. — 4 янв. 

50 самых популярных и влиятельных людей в Одессе в 1996 году : [серед них — 
С. Гриневецький ] // Юг. — 1997. — 25 янв. 

1998 

Гипфрих Л. Нам — 25 : [С. Гриневецький взяв участь у святкуванні 25-річчя газети 
«Вечерняя Одесса»] // Веч. Одесса. — 1998. — 4 июля. — С. 1 : фот. 

Преображенская В. Газ в 400 квартир : [за сприяння С. Гриневецького газифіковано 
селище Кучурган, Роздільнян. р-ну] // Веч. Одесса. — 1998. — 11 июля. — С. 1. 

Гость редакции С. Р. Гриневецкий // Веч. Одесса. — 1998. — 16 июля. – С. 1. 

Филипенко А. Газ пришел в Перекрестово : [про газифікацію населеного пункту у 
Фрунзівському районі та участь у цьому С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 1998. — 30 
июля. — С. 1. 

Голиков В. Мэры учатся управлять : [в Іллічівську відбулося відкрите засідання секції 
малих і середніх міст Асоціації міст України; на засіданні виступив С. Гриневецький] // 
Слово. — 1998. — 31 июля. 

Куклин И. Решать проблемы вместе : [С. Гриневецький провів нараду з питань 
працевлаштування та зайнятості населення] // Деловая Одесса. — 1998. — 14 авг. 

Новицкая Л. Время приобретать электронные кошельки : [С. Гриневецький взяв участь 
у відкритті регіональної системи електронних платежів] // Деловая Одесса. — 1998. — 
14 авг. 

Кто главный на дороге? : [С. Гриневецький зустрівся з начальником Одес. залізниці І. 
Левицьким] // Вестн. региона. — 1998. — 20 авг. 

Черевиченко В. Вручены награды : [ордени, президентські відзнаки працівникам, 
керівникам різних галузей вручив напередодні Дня незалежності України керівник Одес. 
облдержадмін. С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1998. — 22 авг. — С. 1. 

В. Ч. Гость Одессы — первый космонавт Украины : [С. Гриневецький прийняв 
Л. Каденюка] // Веч. Одесса. — 1998. — 3 сент. — С. 1.  

Товары районов области : [про зустріч С. Гриневецького та одес. міськ. голови Р. 
Боделана, в ході якої обговорювалися питання розрахунків за комунальні послуги, 
можлива передача в комунальну власність міста ТЕЦ-1, тепломереж і частини майна 
«Одесводоканалу»] // Вестн. региона. — 1998. — 5 сент. 
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Сурнина В. Блаженны миротворцы... : [С. Гриневецький вручив почесні грамоти 
М. Павлюку, Л. Васильєвій, В. Лясковському, митрополиту Агафангелу, В. Стаховському з 
нагоди 30-річчя Одес. обл. Ради миру] // Одес. вестн. — 1998. — 22 окт. 

Лысенко Н. Власть прежняя, подходы новые : [економічну ситуацію в Одес. обл. 
охарактеризував С. Гриневецький] // Вестн. региона. — 1998. — 24 окт. 

Яновский Д. Блеск и нищета туризма : [С. Гриневецький зустрівся з працівниками 
туристичних фірм міста] // Одес. деловые новости. — 1998. — 28–31 жовт. 

Поможем детям Закарпатья! : [на засіданні обл. комісії з техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, яке проводив С. Гриневецький, вирішили надати 
допомогу населенню Закарпатської області, яке потерпіло від стихійного лиха] // Веч. 
Одесса. — 1998. — 12 нояб. — С. 1. 

Город : [С. Гриневецький відповів на питання радіослухачів про проблеми соц.-
економічного розвитку області] // Одес. вестн. — 1998. — 17 нояб. 

Зверева Р. Да будет свет! : [С. Гриневецький підписав угоду про реконструкцію та 
будівництво у подальшому Одес. ТЕЦ] / фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. — 1998. — 
8 дек. — С. 1–2 : фот. 

Будем с электроэнергией : [С. Гриневецький підписав договір з французькими фірмами 
щодо реконструкції Одес. ТЕЦ] // Деловая Одесса. — 1998. — 12 дек. 

«Импульсивные шприцы» : [С. Гриневецький та його заступник Б. Буркинський 
відвідали компанію «Імпульс», яка спеціалізується на виготовленні ветеринарних 
препаратів] // Вестн. региона. — 1998. — 19 дек. 

Белецкий О. Преступность можно победить только вместе : [нараду представників 
місцевих органів влади, присвячену посиленню боротьби з правопорушеннями в області, 
відкрив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1998. — 24 дек. — С. 1, 4. 

Кравец В. «Возрождение региона» — в Ильичевском районе : [на установчій конф. 
Іллічів. район. відділення обл. громадської організації «Відродження регіону» виступив 
С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 1998. — 26 дек. 

1999 

Михайлов Ю. Прокуратура делает выводы : [на засіданні колегії прокуратури Одес. 
обл. виступив C. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 21 янв. — С. 1. 

Т. Ж. На пути духовного единства : [на відкритті конф. «Православ’я і загроза 
системної кризи світового постіндустріального суспільства, глобальної економіки, 
державних інститутів влади» виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 23 
янв. — С. 1. 
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Ганин А. Судить, так во дворце : [на 11-й обл. конф. суддів С. Гриневецький пообіцяв, 
що в Одесі відкриється кращий в країні Палац правосуддя] // Одес. вестн. — 1999. — 30 
янв. 

Григорьев Р. «Система кризиса» и православие : [С. Гриневецький брав участь у 
міжнар. конф. (20-23 січ. 1999 р., Одеса) на тему «Православ’я і загроза системної кризи 
світового постіндустріального суспільства, глобальної економіки, державних 
інститутів влади»] // Вестн. региона. — 1999. — 30 янв. 

Ганин А. «Мы никому не нужны» : [на обл. конф. суддів С. Гриневецький нагадав, що 
авторитет суду визначається насамперед якістю роботи] // Одес. вестн. — 1999. — 2 
февр. 

Турбизнес : ни шатко, ни валко : [С. Гриневецький взяв участь у нараді в 
облдержадмін. щодо розвитку туристично-рекреаційного комплексу] // Деловая Одесса. 
— 1999. — 12 февр. 

Адресная помощь чернобыльцам : [С. Гриневецький видав спеціальне розпорядження 
про допомогу чорнобильцям] // Вестн. региона. — 1999. — 27 марта. 

Глущак А. Журналистов поздравили и ответили на их вопросы : [напередодні Дня укр. 
журналіста С. Гриневецький вручив грамоти працівникам ЗМІ] // Веч. Одесса. — 1999. — 
5 июня. — С. 1. 

Коняхин В. У нас будет Дворец шахмат : [на розі вул. Жуковського і Грибоєдова 
закладено перший камінь у фундамент Палацу шахів, генеральним інвестором 
будівництва стала корпорація «Аладдін» під патронатом С. Гриневецького та міськ. 
голови Р. Боделана] // Одес. вестн. — 1999. — 1 июля. 

Ганин А. «Скорая помощь» для беспризорников. : [головною темою на черговому 
засіданні координац. ради з боротьби з організованою злочинністю, яке відбулося в 
облдержадмін. під головуванням С. Гриневецького, стала дитяча безпритульність] // 
Одес. вестн. — 1999. — 7 июля. 

Жакова Т. C безработицей бороться сообща : [С. Гриневецький виступив на 
регіональній нараді керівників центрів зайнятості з восьми областей України] // Веч. 
Одесса. — 1999. — 10 июля. — С. 1, 2.  

Петунин Д. Из тупика — общими усилиями : [у засіданні Ради Федерації профспілок 
Одес. обл. взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 10 июля. — С. 2.  

Дукова Д. Основной вопрос : [в обговоренні стану охорони здоров’я взяв участь С. 
Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 26 авг. — С. 1.  

Награди — нашим землякам : [С. Гриневецький вручив свідоцтва та нагрудні знаки 
нашим землякам, удостоєним почесних звань] // Веч. Одесса. — 1999. — 26 авг. — С. 1. 
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Одесса — в День Независимости : [C. Гриневецький нагороджений орденом «За 
заслуги» ІІІ ступеня] // Веч. Одесса. — 1999. — 26 авг. — С. 1 : фот. 

Заслуженная награда : [С. Гриневецький нагороджений орденом «За заслуги» III 
ступеня] // Деловая Одесса. — 1999. — 27 авг. 

Тарутино — 185 лет : [С. Гриневецький одержав звання «Почесний житель с. 
Тарутине»] // Веч. Одесса. — 1999. — 2 сент. — С. 1. 

Награды одесситам : [орден «Слава та вірність Вітчизні» отримав С. Гриневецький] // 
Вестн. региона. — 1999. — 18 сент. 

Иванов Ю. Обсуждаются проблемы общественной безопасности : [засідання обл. 
координац. комітету боротьби з корупцією та організованою злочинністю під 
керівництвом С. Гриневецького] // Веч. Одесса. — 1999. — 21 сент. — С. 4. 

Родионов С. Вручение наград. : [орденський знак «Слава та вірність Вітчизні» III 
ступеня з присудженням титулу кавалера цього знака за результатами Всеукр. рейтингу 
популярності «Золота Фортуна» отримав С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 1999. — 23 
сент. 

Программа развития : [С. Гриневецький провів у курортному с. Сергіївка семінар 
керівників місцевих рад декількох р-нів області] // Вестн. региона. — 1999. — 2 окт. 

И север и юг : [за участі С. Гриневецького в Татарбунарському р-ні відбувся науково-
практичний семінар за програмою економічного розвитку регіону до 2010 р.] // Деловая 
Одесса. — 1999. — 8 окт. 

Маркина В. Оплати долги за свет : [С. Гриневецький передбачає 3 етапи виплати 
боргів] // Вестн. региона. — 1999. — 16 окт. 

На перепутье веков : [наведені короткі біографічні дані С. Гриневецького] // Веч. 
Одесса. — 1999. — 23 окт. — С. 2 : фот. 

И открыл нам свои двери Дом Милосердия : [в урочистому відкритті «Дому 
Милосердя» (на території Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря) брав 
участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 26 окт. — С. 1, 2 : фот. 

Иванова Р. В честь освободителей Украины : [в Оперному театрі відбулось урочисте 
засідання, присвячене 55-й річниці визволення України від фашистських загарбників, з 
доповіддю виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 1999. — 30 окт. — С. 1. 

Авраменко Л. Против лома есть приемы : [розпорядження С. Гриневецького щодо 
реалізації Закону України «Про металолом»] // Веч. Одесса. — 1999. — 4 нояб. — С. 1.  

Балта стала цивилизованной : [С. Гриневецький відкрив у Балті газорозподільну 
станцію] // Деловая Одесса. — 1999. — 19 нояб. 
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Маркина В. Газификация Одесщины продолжается : [про сприяння С. Гриневецького у 
вирішенні питань, пов’язаних із газифікацією Балтського р-ну] // Вестн. региона. — 1999. 
— 19 нояб. 

В четверг С. Р. Гриневецкий посетил Одесский областной противотуберкулезный 
диспансер // Веч. Одесса. — 1999. — 27 нояб. — С. 1. 

Одна из главных программ : [С. Гриневецький повідомив, що до кінця року з обл. 
бюджету буде виділено 6 млн грн на закупівлю найсучаснішої апаратури для 
туберкульозного диспансеру] // Вестн. региона. — 1999. — 3 дек. 

Ростецкая Н. Экономика внутреннего потребителя : [з аналізом підсумків соціально-
економічного розвитку регіону за 11 місяців 1999 р. перед журналістами виступив 
С. Гриневецький] // Вестн. региона. — 1999. — 10 дек. 

Как отработали? : [С. Гриневецький висловився щодо проблем електрозабезпечення в 
регіоні] // Вестн. региона. — 1999. — 24 дек. 

Предолимпийский бал спортсменов : [С. Гриневецький вручив подарунок срібній 
призерці чемпіонату Європи зі спортивної акробатики Л. Плутовій] // Веч. Одесса. — 
1999. — 28 дек. — С. 1 : фот. 

Газ — всему голова : [С. Гриневецький урочисто відкрив газорозподільну станцію в с. 
Ульянівка, Іванівського р-ну] // Деловая Одесса. — 1999. — 31 дек. 

2000 

Встреча с епископом : [С. Гриневецький зустрівся з главою Укр. єпархії Вірменської 
апостольської церкви — єпископом Натаном] // Вестн. региона. — 2000. — 6 янв. 

Ивановка : долгожданный голубой огонёк : [с. Ульянівку, Іванівського р-ну, 
газифікували. Це вже 50-та станція, відкрита С. Гриневецьким] // Вестн. региона. — 
2000. — 6 янв. 

Судьбу выбираешь сам... : [газета «Вечерняя Одесса» визначила лауреатів конкурсу 
«Люди дела». Одним з лауреатів став С. Гриневецький, якого нагородили за «конкретну 
допомогу конкретним людям, що приходять до нього зі своїми бідами, проблемами...»] // 
Вестн. региона. — 2000. — 21 янв. 

«Труд — отец всех богатств...» : [С. Гриневецький — лауреат конкурсу газ. «Вечерняя 
Одесса» «Люди дела»] // Веч. Одесса. — 2000. — 22 янв. — С. 1–2, 4 : фот. 

Деньги должны работать на благо региона : [стан грошово-кредитних відносин та 
ситуацію в банківській системі в 1999 р. обговорили на нараді, скликаній обл. управлінням 
Національного банку України, керівники одес. банківських установ; у нараді взяв участь 
С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2000. — 28 янв. 

Профсоюзы требуют остановить рост цен : [С. Гриневецький виступив на засіданні 
Ради Федерації профспілок] // Веч. Одесса. — 2000. — 5 февр. — С. 1.  
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Полмиллиарда за год : [С. Гриневецький провів нараду зі співробітниками обл. 
управління транспорту] // Вестн. региона. — 2000. — 11 февр. 

«Теневые» капиталы могут выйти на свет : [С. Гриневецький заявив про готовність 
сісти за стіл переговорів з тими «тіньовиками», капітали яких не мають кримінального 
характеру] // Деловая Одесса. — 2000. — 11 февр. 

Петунин Д. А вопрос один : как жить? : [зустріч профспілкового активу з 
С. Гриневецьким] // Веч. Одесса. — 2000. — 17 февр. — С. 1. 

О наболевшем документ : [у приміщенні обл. Федерації профспілок відбулася зустріч 
С. Гриневецького та одес. міськ. голови Р. Боделана з представниками галузевих 
комітетів профспілок, місцевих відділень партій та громадських організацій] // Вестн. 
региона. — 2000. — 18 февр. 

Маркина В. Разговор о наболевшем : [С. Гриневецький, підбиваючи підсумки засідання 
колегії управління охорони здоров’я облдержадмін., запевнив, що облдержадмін. робить 
все можливе для зміцнення матеріально-технічної бази в галузі охорони здоров’я] // Одес. 
вестн. — 2000. — 18 марта. 

Жить в Одессе — хорошо, но недолго! : [С. Гриневецький взяв участь у розширеній 
нараді медичних працівників Одес. обл.] // Деловая Одесса. — 2000. — 24 марта. 

Дукова Д. В Овидиополе и Одессе : [зустіч С. Гриневецького з Президентом 
Л. Кучмою] / фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. — 2000. — 25 марта. — С. 1 : фот.  

Геращенко Т. Ученые помогут регионам : [відбулася третя науково-практична конф. 
«Державна регіональна політика : теоретичні засади формування і механізми 
реалізації», в її роботі взяв участь С. Гриневецький] // Одес. вестн. — 2000. — 13 мая. 

Авраменко Л. «Алло, я говорю с губернатором? ...» : [С. Гриневецький відповідає на 
питання одеситів у телефонному режимі] / Л. Авраменко, Т. Жакова // Веч. Одесса. — 
2000. — 27 мая. — С. 2, 4 : фот. 

Маленьким пациентам : [у День захисту дітей С. Гриневецький відвідав 
відремонтований корпус протитуберкульозного диспансеру] // Веч. Одесса. — 2000. — 3 
июня. — С. 1.  

Авраменко Л. «Алло, я говорю с губернатором?...» : [С. Гриневецький відповідає на 
питання одеситів у телефонному режимі] / Л. Авраменко, Т. Жакова // Веч. Одесса. — 
2000. — 1 июля. — С. 1–2. 

«Голубое топливо» становится золотым : [С. Гриневецький вважає необхідним 
терміново скорегувати обл. бюджет, основні видаткові статті якого мають бути 
орієнтовані на вирішення соціальних питань та забезпечення регіону енергоносіями] // 
Деловая Одесса. — 2000. — 21 июля. 
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Степула В. Самоисцеление среди раковых больных — не мистика : [С. Гриневецький 
видав розпорядження виділити 224 тисячі гривень для закупівлі апарата, необхідного для 
виявлення онкозахворювань] // Одес. вестн. — 2000. — 27 июля. 

Над Одессой прошел золотой дождь : [С. Гриневецький був нагороджений орденом 
Святого князя Володимира II ступеня за творчий, системний підхід до вирішення 
складних проблем розвитку регіону] // Одес. вестн. — 2000. — 6 авг. 

Зверева Р. Продолжение темы : приватизация ОАО «Одессаоблэнерго». 
Энергопатология : [С. Гриневецький взяв участь у прес-конф.] // Веч. Одесса. — 2000. — 
17 авг. — С. 1–2. 

Мищенко В. Юбилей академика : [С. Гриневецький вручив почесну грамоту С. А. 
Андронаті] // Веч. Одесса. — 2000. — 26 сент. — С. 1. 

Стольная В. Вот и построили КНС : [на відкритті виступив С. Гриневецький] / фот. О. 
Владимирского // Веч. Одесса. — 2000. — 24 окт. — С. 1 : фот. 

Супранович А. КНС-10А построена! : [С. Гриневецький та Р. Боделан оглянули 
головний будинок каналізаційно-насосної станції та обговорили питання подальшої 
участі МНС у вирішенні екологічних проблем міста та області] // Одес. вестн. — 2000. — 
24 окт. 

Суслов О. Дом, который построил налогоплательщик : [на відкритті нової будівлі обл. 
податкової адмін. був присутній С. Гриневецький] / фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. 
— 2000. — 2 нояб. — С. 2 : фот. 

У налоговиков — новый офис : [С. Гриневецький взяв участь у відкритті після 
реконструкції чотириповерхової будівлі на вул. Семінарській, 5] // Деловая Одесса. — 
2000. — 3 нояб. 

Невмытый В. 500 влиятельных личностей : [ведеться робота над книгою «Україна на 
межі тисячоліть. 500 впливових особистостей», Одещину серед інших народних 
депутатів представляє С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2000. — 21 нояб. — С. 2. 

Николаева Т. Встреча губернатора со студентами : [С. Гриневецький зустрічався з 
лідерами молодіжних громадських організацій] // Веч. Одесса. — 2000. — 21 нояб. — С. 1, 
3. 

Стерненко М. Стихийное бедствие. Ситуация — чрезвычайная : [через обмерзання і 
вітер пошкоджено понад 30 тис. опор електропередач ; від стихійного лиха 
постраждало 17 районів області. Про це повідомив на прес-конф. С. Гриневецький] // Веч. 
Одесса. — 2000. — 30 нояб. — С. 1. 

Без Одессы — никуда? : [С. Гриневецький вказав на значення Одеси для регіону] // 
Деловая Одесса. — 2000. — 1 дек. 
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Жизнь в области нормализуется : [внаслідок стихійного лиха 738 населених пунктів 
Одес. обл. залишилися без електроенергії; хід відновлювальних робіт обговорювався на 
розширеному засіданні, яке провів С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2000. — 8 дек. 

Перстньова Н. Взялися кригою. Відтавати доведеться довго :  [С. Гриневецький 
звернувся до уряду з проханням надіслати в потерпілі р-ни Одещини групу фахівців, аби 
вони визначили розміри шкоди] // Дзеркало тижня. Україна. — 2000. — 9 груд.  

Как добыть деньги из фонда? : [про розпорядження С. Гриневецького «Про порядок 
розгляду та встановлення цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги»] // Деловая 
Одесса. — 2000. — 15 дек. 

Новая ветка газопровода : [про відкриття нової гілки газопроводу відбулося в с. НАТІ. 
С. Гриневецький заявив, що відповідно до програми розвитку регіону до 2010 року будуть 
газифіковані всі р-ни області] // Деловая Одесса. — 2000. — 15 дек. 

Пахалюк М. Спасибо от школьников : [подяка С. Гриневецькому за газифікацію 
Теплодара] / фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. — 2000. — 16 дек. — С.1 : фот. 

Снежко В. Теплодар дождался тепла : [на відкриття потужної газорозподільної 
станції в Теплодарі приїхав С. Гриневецький] / фот. О. Владимирского // Веч. Одесса. — 
2000. — 16 дек. — С. 1, 8 : фот. 

Супранович А. Одесса без границ : [в облдержадмін. за участі С. Гриневецького 
відбулася нарада з проблеми встановлення меж м. Одеси] // Одес. вестн. — 2000. — 21 
дек. 

Пребывание Президента Украины Леонида Кучмы в Одессе : [на нараді, яку проводив 
Президент України Л. Кучма, виступив С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2000. — 22 
дек. 

Звенигородский В. В своей хате своя правда : [С. Гриневецький побував у Березівському 
р-ні, відвідав військовий гарнізон у с. Раухівка] // Веч. Одесса. — 2000. — 26 дек. — С. 1, 3 
: фот. 

Патля С. Теплодарцы благодарны за заботу : [жителі вдячні С. Гриневецькому за 
введення в дію автоматичної розподільчої станції (АГРС) у Теплодарі] // Веч. Одесса. — 
2000. — 28 дек. — С. 1. 

2001 

Антонова Е. Возьмемся за руки, друзья?: [члени правління Асоціації лікарів України 
прийняли звернення до С. Гриневецкого «Про першочергові заходи з реорганізації системи 
надання медичної допомоги населенню регіону»] // Слово. — 2001. — 19 янв. 

Семиволос П. Чи ба! Нові усі обличчя : [на звання «Лідера регіону року» висунуто С. 
Гриневецького] // Дзеркало тижня. Україна. — 2001. — 27 січ.  
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«Одесводоканалу» грозит прекращение работы : [робота комунального підприємства 
«Одесводоканал» перебуває на межі зупинки через борги за спожиту електроенергію, 
заявив С. Гриневецький] // Слово. — 2001. — 23 февр. 

Черный В. Обращение к Гриневецкому : [звернення міськ. голови Арциза В. Л. Чорного] 
// Дело. — 2001. — 3 марта. 

Гостиничный комплекс на морвокзале передан в управление компании «Кемпинский» : 
[про це повідомив С. Гриневецький] // Деловая Одесса. — 2001. — 31 марта. 

Заслуженные награды : [С. Гриневецького нагороджено почесним знаком Вищого 
арбітражного суду України] // Деловая Одесса. — 2001. — 27 апр. 

Гуричева Т. Требование медиков : факты и комментарии : [лист, направлений 
ініціативною групою Центральної міської лікарні (м. Білгород-Дністровський) у газету, 
адресовано, в тому числі, голові облдержадмін. С. Гриневецькому. У ньому колектив 
поліклінічного відділення ЦМЛ вимагає виплати у повному обсязі заборгованості по 
заробітній платі] // Сов. Приднестровье. — 2001. — 11 июня. 

Открыт новый корпус онкологического диспансера : [на відкритті нового корпусу 
Одес. обл. онкологічного диспансера С. Гриневецький заявив, що одним з основних завдань 
облдержадмін. стане забезпечення корпусу новим обладнанням] // Слово. — 2001. — 5 
окт. 

Соколов В. Ветераны — ветеранам : [С. Гриневецький — про прискорення роботи з 
газифікації м. Білгорода-Дністровського та району] // Сов. Приднестровье. — 2001. — 1 
нояб. 

Терентьев В. Наши среди «самых» : [С. Гриневецький номінований на нагороду 
«Прометей Престиж»] // Порто-франко. — 2001. — 2–9 нояб. 

Добровольский В. Всегда идёт на помощь : [на запит депутата Н. Вишневського С. 
Гриневецький поінформував про заходи щодо зменшення заборгованості в компенсації на 
харчування чорнобильцям Котовського р-ну та м. Котовська] // Котовские изв. — 2001. 
— 14 дек. 

2002 

Терентьев В. Одессит — 2001 : [С. Гриневецький — «Людина року 2001»] // Порто-
франко. — 2002. — 4 янв. 

Рассказова Е. Меценат года : [С. Гриневецькому був вручений диплом переможця 
рейтингу популярності «Народне визнання-2001» в номінації «Меценат»] // Одес. вестн. 
— 2002. — 15 янв. 

Стерненко М. Сигнал «SOS!» подают... спасатели : [голова центральної ради 
«Товрятвода» направив С. Гриневецькому лист з проханням допомогти у фінансуванні] // 
Веч. Одесса. — 2002. — 18 янв. — С. 2. 
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Поляков А. И горе, и радость : [завдяки сприянню С. Гриневецького та міськ. голови Р. 
Боделана саме в Одес. обл. робота в напрямі вирішення соціальних та побутових проблем 
воїнів-афганців ведеться на найвищому в Україні рівні] // Одес. вестн. — 2002. — 5 февр. 

Оганесян Т. Политика социального партнерства : [С. Гриневецький про необхідність 
підвищувати якість життя всіх верств населення області, використовуючи економічний 
потенціал Одещини] / Т. Оганесян, Ю. Шевченко // Деловая Одесса. — 2002. — 15 февр. 

Жерносекова Е. Десять лет в трудах и заботах : [С. Гриневецький відзначив велику роль, 
яку відіграє УСПП у вирішенні регіональних проблем] // Порто-франко. — 2002. — 12–19 
марта. 

Дукова Д. Человек, которому везёт на людей : [С. Гриневецький допоміг у будівництві 
одного з корпусів онкодиспансеру] // Веч. Одесса. — 2002. — 23 марта. — С. 7. 

Новые границы города : [С. Гриневецький, Р. Боделан і В. Левчук встановили знак, який 
визначає нову межу Одеси] / фот. Олега Владимирского // Веч. Одесса. — 2002. — 28 
марта. — С. 1 : фот.  

Ордена — ветеранам : [напередодні свята 9 Травня С. Гриневецький вручив ордени Б. 
Хмельницького та «За мужність» учасникам бойових дій 1941-1945 рр.] // Веч. Одесса. — 
2002. — 8 мая. — С. 1. 

Здоровье в наших руках : [після зауважень голов. держ. санітарного лікаря області Л. 
Засипки С. Гриневецький дав вказівку район. властям терміново навести порядок у 
торгівлі] // Деловая Одесса. — 2002. — 7 июня. 

Поляков А. ...И может собственных Ньютонов земля одесская рождать. : [оргкомітет 
15-го Міжнар. турніру юних фізиків, що проходив в Одесі, очолив С. Р. Гриневецький] // 
Одес. вестн. — 2002. — 26 июня. 

Поможем профсоюзам : [С. Гриневецький заявив про те, що досягнуто угоду з 
Федерацією профспілок про передачу 50 відсотків акцій профспілкових здравниць 
(санаторіїв і баз відпочинку) облраді, яка і буде залучати інвесторів] // Деловая Одесса. 
— 2002. — 20 сент. 

Поздравляем! : [С. Гриневецькому — 45 років] // Веч. Одесса. — 2002. — 26 сент. — С. 
1 : портр.  

Филипчук В. Уважаемый Сергей Рафаилович! : [привітання з 45-річчям] // Веч. Одесса. 
— 2002. — 26 сент. — С. 1.  

Награда губернатора : [золота відзнака була вручена заступнику начальника управління 
фізкультури та спорту О. Поповиченку до його 50-річчя] // Веч. Одесса. — 2002. — 28 
сент. — С. 8.  

Путин наградил Гриневецкого : [Президент Російської Федерації нагородив 
С. Гриневецького орденом Дружби] // Деловая Одесса. — 2002. — 11 окт. 
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Награды пищевикам : [С. Гриневецький і голова облради В. Новацький вручили 
представникам харчової галузі почесні грамоти і відзнаки] // Деловая Одесса. — 2002. — 
25 окт. 

Онькова В. Вода — бесценный дар : [С. Гриневецький взяв участь у науково-
практичній конф. з проблем екології] // Веч. Одесса. — 2002. — 19 нояб. — С. 2, 4. 

Суслов О. Месяц на размышление... : [С. Гриневецький запропонував банкам 
якнайшвидше вирішити питання щодо їх участі у нещодавно прийнятій програмі 
розвитку області] // Веч. Одесса. — 2002. — 19 нояб. — С. 2. 

По поручению президента С. Р. Гриневецкий провел совещание с руководителями 
правоохранительных органов Одес. обл. // Веч. Одесса. — 2002. — 28 дек. — С. 1. 

Авраменко Л. О земле, новом редакторе «ОИ» и прочих важных вещах : [голова 
облради В. Новацький вручив С. Гриневецькому нагороду — почесний знак облради] // Веч. 
Одесса. — 2002. — 28 дек. — С. 1, 6. 

2003 

Кто стал «Одесситом года — 2002»? : [С. Гриневецький нагороджений спеціальним 
призом «За особистий внесок у розвиток міста»] // Деловая Одесса. — 2003. — 1 янв. 

Два миллиона — на ремонт автотрассы : [С. Гриневецький своїм розпорядженням 
виділив 2 млн гривень для ремонту та реконструкції автотраси по вул. Разумовській, яка 
з’єднується з магістраллю Київ–Одеса і є однією з ключових автодоріг міста] // Деловая 
Одесса. — 2003. — 7 февр. 

Губернатору — орден : [генконсул Російської Федерації в Одесі Ф. Довженок від імені 
Президента Росії вручив С. Гриневецькому орден Дружби] // Вперед. — 2003. — 8 лют. — 
С. 1. 

Супранович А. По Разумовской с ветерком : [С. Гриневецький своїм розпорядженням 
виділив 2 млн грн для ремонту та реконструкції автотраси по вул. Разумовській] // Одес. 
вестн. — 2003. — 8 февр. 

Новицкая Л. Банки работают на экономику : [на нараді банкірів в управлінні 
Національного банку України в Одес. обл. за участі С. Гриневецького було підбито 
підсумки діяльності банківських установ регіону в 2002 р.] // Одес. вестн. — 2003. — 21 
февр. 

Оганесян Т. Сергей Гриневецкий : «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевую 
технику» : [резюме С. Гриневецького після огляду встановленого в обласній клінічній 
лікарні унікального обладнання німецької фірми «Siemens»] // Деловая Одесса. — 2003. — 
21 февр. 

27 лютого — 71-а річниця створення Одеської області. Одещина — сонячний край : [на 
всеукр. нараді-семінарі з головами держадмін. областей України С. Гриневецький 
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підкреслив, що Одещина живе за програмою «Регіональна ініціатива»] // Вперед. — 2003. 
— 26 лют. — С 1. 

Чекушина С. Жилищно-коммунальное хозяйство нуждается в кадрах : [понад 500 
працівників сфери житлово-комунального господарства залишилися без роботи внаслідок 
реформи, що пройшла в Одесі, повідомив міськ. голова Р. Боделан, представляючи нових 
голів райадмін. С. Гриневецькому] // Веч. Одесса. — 2003. — 1 марта. — С. 1. 

Приём у губернатора области : [С. Гриневецький запросив на святковий прийом 
представниць жіночої громадськості Одеси і області] // Веч. Одесса. — 2003. — 8 марта. 
— С. 1.  

Сергей Гриневецкий стал губернатором года : [за підсумками сьомої 
загальнонаціональної програми «Людина року — 2002»] // Веч. Одесса. — 2003. — 13 
марта. — С. 1.  

Наш губернатор найкращий : [С. Гриневецький став переможцем у номінації 
«Губернатор року» за підсумками сьомої загальнонаціональної програми «Людина року 
2002»] // Вперед. — 2003. — 15 берез. — С. 1 : портр. 

Зверева Р. И театр, и канал, и терминал : [С. Гриневецький і міністр транспорту 
Г. Кирпа підписали договір про співпрацю між транспортним відомством і Одес. обл.] / 
фот. О. Владимирского // Веч. Одесса — 2003. — 22 марта. — С. 1 : фот. 

13 военных городков изменят свой статус : [М-во оборони України має намір передати 
на баланс райдержадмін. 13 військових містечок, розташованих в Одес. обл. Про це на 
нараді в облраді повідомив С. Гриневецький] / С. Чекушина [и др.] // Веч. Одесса. — 2003. 
— 15 апр. — С. 1.  

Католической церкви возвратят бывшую собственность : [питання про повернення 
Римо-Католицькій церкві її колишньої власності на території південного регіону 
обговорене під час зустрічі єпископа Одесько-Сімферопольської єпархії РКЦ Б. 
Бернацького з головою облдержадмін. С. Гриневецьким] // Веч. Одесса. — 2003. — 14 
июня. — С. 1. 

Здериглазов Ю. Каша без масла : [рейд управління у справах захисту прав споживачів 
був проведений за дорученням С. Гриневецького] // Одес. вестн. — 2003. — 13 авг. 

Гудыма М. Нужно искать новые формы : [за розпорядженням С. Гриневецького 
створено обласну координац. раду з питань запобігання дитячій безпритульності] // 
Одес. вестн. — 2003. — 28 авг. 

Онькова В. Введен в эксплуатацию новый резервуар : [на головній насосній станції КП 
«Одесводоканал» введено в експлуатацію резервуар чистої води, на відкритті був 
присутній С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2003. — 4 сент. — С. 1.  

Решать сообща с профсоюзами : [С. Гриневецький зустрівся з представником 
Федерації профспілок України А. Стояном] // Веч. Одесса. — 2003. — 18 сент. — С. 1, 4. 
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Ще 32 будинки… : [за сприяння С. Гриневецького в с. Матишівка, Кам’янської 
сільради, 32 житлових будинки підключили до газової мережі] // Вперед. — 2003. — 20 
верес. — С. 1 : фотогр. 

Пришел газ в 27 домов : [в церемонії відкриття взяв участь С. Гриневецький] // Веч. 
Одесса. — 2003. — 23 сент. — С. 1. 

Ковтун О. Щоденник будівництва вокзального комплексу. На європейські рейки через 
транспортний коридор Роздільної : [у Роздільній побували високопосадовці — міністр 
транспорту України Г. Кирпа та голова Одес. облдержадмін. С. Гриневецький, які 
ознайомилися з ходом будівництва вокзального комплексу станції Роздільна] / О. Ковтун, 
Г. Харитоненко // Вперед. — 2003. — 27 верес. — С. 1 : фотогр. 

Швецов П. Поборемся с преступностью? : [засідання координац. комітету боротьби з 
корупцією та організованою злочинністю вів С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2003. — 
4 окт. — С. 2. 

«Интеллигенция и власть» : [так називалася Третя всеукр. наукова конф. на якій 
виступив С. Гриневецький] // Веч. Одесса. — 2003. — 16 окт. — С. 1. 

Федорова Ю. Необходимое партнерство : [в Одесі відбулася виїзна колегія Держкому 
України з питань сім’ї та молоді, її темою стала співпраця влади з неурядовими 
громадськими організаціями; в роботі колегії взяв участь С. Гриневецький] // Веч. Одесса. 
— 2003. — 21 окт. — С. 2. 

Мельник С. Щоденник будівництва вокзального комплексу. Перша ластівка розправляє 
крила : [хід монтажних робіт на новому вокзальному комплексі перебуває під постійним 
контролем С. Гриневецького] // Вперед. — 2003. — 25 жовт. — С. 1 : фотогр. 

Станчев А. Охрана труда — дело серьезное : [голова Комітету 
Держнаглядохоронпраці С. Сторчак зустрівся в Одесі з С. Гриневецьким і вирішив 
багато проблем стосовно охорони праці] // Одес. вестн. — 2003. — 12 нояб. 

Астрахович О. Шлях до Європи починається в Роздільній : [відкрито новий вокзальний 
комплекс на станції Роздільна. Перерізати жовто-синю стрічку приїхали міністр 
транспорту і генеральний директор «Укрзалізниці» Г. Кирпа і С. Гриневецький] // День. 
— 2003. — 21 листоп. 

Семенов К. СМИ должны быть разные : [С. Гриневецький про ЗМІ та журналістику на 
конф. журналістів район. та міськ. газет] // Одес. вестн. — 2003. — 22 нояб. 

Жакова Т. Хуже безденежья — рабство : [С. Гриневецький підписав розпорядження 
щодо вжиття заходів проти торгівлі людьми] // Веч. Одесса. — 2003. — 18 дек. — С. 1, 
4. 
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Борьба со стихией началась… : [через погіршення погодних умов С. Гриневецький дав 
доручення дорожнім службам і підрозділам М-ва надзвичайних ситуацій вжити 
належних заходів] // Веч. Одесса. — 2003. — 25 дек. — С. 1 : фот. 

2004 

Год привлечения инвестиций : [С. Гриневецький проголосив 2004 р. роком залучення 
інвестицій в Одес. обл.] // Веч. Одесса. — 2004. — 29 янв. — С. 1. 

Жакова Т. Законов много, законности мало : [С. Гриневецький провів прес-конф. з цієї 
проблеми] // Веч. Одесса. — 2004. — 3 февр. — С. 1–2. 

Станиславов О. Облгосадминистрация окажет помощь ветеранам Афганской войны : 
[С. Гриневецький видав відповідне розпорядження] // Веч. Одесса. — 2004. — 10 февр. — 
С. 1. 

Причины неприбыльной работы ряда предприятий Одесской области изучит рабочая 
группа, созданная по распоряжению губернатора : [розпорядження «Про створення 
робочої групи з вивчення причин безприбуткової діяльності суб’єктів підприємницької 
діяльності регіону» підписав С. Гриневецький] / Д. Петунин [и др.] // Веч. Одесса. — 2004. 
— 24 февр. — С. 1 : фот. 

Онькова В. Историки определили официальную дату освобождения области от 
фашистских захватчиков : [про це в ході селекторної наради повідомив С. Гриневецький] / 
В. Онькова, Е. Вербицкая, Т. Жакова // Веч. Одесса. — 2004. — 13 марта. — С. 1. 

Астрахович О. В Одеській області збудують новий міст : [С. Гриневецький та 
представники інвестиційної компанії дали офіційний старт підготовці до будівництва] // 
День. — 2004. — 24 черв. 

Дві високі нагороди : [С. Гриневецький вручив батькам трагічно загиблого міліціонера 
С. Тарнавського орден «За мужність» III ступеня, яким їхнього сина нагородили 
посмертно] // Вперед. — 2004. — 26 черв. — С. 1. 

Новицкая Л. Локомотив региональной экономики : [С. Гриневецький удостоєний 
нагороди «Почесна відзнака Національного банку України» за вагомий внесок у розвиток 
банківської системи регіону] // Одес. вестн. — 2004. — 12 авг. 

Ветеранов и инвалидов с нового года будут лучше лечить : [С. Гриневецький зазначив, 
що необхідно вжити заходів для припинення продажу неякісних медикаментів] // Веч. 
Одесса. — 2004. — 19 авг. — С. 1. 

Сергей Гриневецкий награжден орденом Ярослава Мудрого // Веч. Одесса. — 2004. — 
26 авг. — С. 1.  

Еремей О. Памятник комсомольцам Одесщины : [колишній перший секретар ЦК 
ЛКСМУ Ю. Єльченко вручив пам’ятну відзнаку С. Гриневецькому] / фот. Олега 
Владимирского // Веч. Одесса. — 2004. — 4 нояб. — С. 1 : фот.  
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Владимирский О. За труд и творчество : [С. Гриневецький вручив держ. нагороди групі 
одес. трудівників] // Веч. Одесса. — 2004. — 23 дек. — С. 1 : фот. 

2005 

Владимирский О. Поздравляем с наградами! : [С. Гриневецький вручив великій групі 
мешканців міста та області держ. нагороди] // Веч. Одесса. — 2005. — 22 янв. — С. 1 : 
фот. 

Онькова В. Области по силам построить в Теплодаре дом для чернобыльцев : [С. 
Гриневецький провів нараду, присвячену програмі «Регіональні ініціативи»] // Веч. Одесса. 
— 2005. — 24 марта. — С. 1. 

2007 

Владимирская Г. Сергей Гриневецкий : [короткі біогр. дані] // Фаворит. — 2007. — № 
9. — С. 36–37 : портр. 

Реформа ЖКХ — борьба власти с населением? : [С. Гриневецький погоджується з тим, 
що реформа потрібна] // Веч. Одесса. — 2007. — 10 марта. 

События — 2007 : [про номінації Тарутинського району «Вибір року». У номінації 
«Дивіться, хто приїхав», номінований С. Гриневецький] // Знамя труда. — 2007. — 28 дек. 

2008 

Народное признание 2007 : [С. Гриневецький отримав звання «Меценат року»] // 
Фаворит. — 2008. — № 1. — С. 20–31 : портр. 

Народное признание 2007 : [С. Гриневецький — політик року] // Фаворит. — 2008. — № 
2. — С. 20–27 : портр. 

Шевчук Ю. Пристрасті довкола контрактної армії : думки з цього приводу П. 
Симоненка, А. Гриценка, О. Кузьмука, М. Петрука, Ю. Єханурова, С. Гриневецького // 
Голос України. — 2008. — 1 квіт. — С. 3 : фотогр. 

Заблудняк Л. «Роздільній тут бути і садам тут квітнути» : [народний депутат України 
С. Гриневецький за вагомий внесок у розвиток Роздільної нагороджений почесною 
відзнакою «За заслуги перед містом»] // Вперед. — 2008. — 1 жовт. — С. 2 : фотогр. 

2009 

Народное признание 2008 : [С. Гриневецький на 8-й церемонії вшанування номінантів 
рейтингу «Народное признание» у концертно-виставковому комплексі Одес. мор. вокзалу] 
// Фаворит. — 2009. — № 1. — С. 2 : портр. 

Гончарова М. Людина на всі часи : [С. Гриневецький, коли очолював облдержадмін. 
допоміг вистояти центру медичної, психологічної та соціальної реабілітації дітей із 
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патологією центральної нервової системи та опорно-рухового апарата, він є також 
президентом благодійного фонду «Майбутнє»] // Дзеркало тижня. Україна. — 2009. — 14 
лют. — Фотогр. 

Килимник Ю. Форпости реального миру : [наводиться цитата з книги 
С. Гриневецького «Шлях до активного нейтралітету»] // День. — 2009. — 8 верес. 

Ковальчук В. А роки летять… : [С. Гриневецького згадує його однокласник В. 
Ковальчук] // Вперед. — 2009. — 9 верес. — С. 3. 

Рахманін С. Виборам підкладуть свиню? : [С. Гриневецький висловився проти введення 
надзвичайного стану в країні у зв’язку з епідемією грипу] / С. Рахман, Ю. Мостова // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2009. — 31 жовт. — Ілюстр. 

Сколотяний Ю. Держбанки під ударом виборів : [С. Гриневецький не проти 
підтримати внесення змін у ст. 7 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ; 
але за умови, що парламент спочатку призначить нових представників за владною 
квотою, оскільки нинішні були обрані ще в 2007 р. за зовсім іншої правлячої коаліції] // 
Дзеркало тижня. Україна. — 2009. — 14 листоп. — Ілюстр. 

2010 

Михайленко А. Харківські угоди : виграш обопільний : [прес-конф. С. Гриневецького] // 
Одес. вісті. — 2010. — 29 квіт. — С. 4 : портр. 

Мудрик В. На приз народного депутата : [в Ананьєві пройшов турнір з міні-футболу 
серед дівочих команд на приз народного депутата України С. Гриневецького] // Одес. 
вісті. — 2010. — 10 черв. — С. 16.  

Сербинов С. В объятиях «цивилизованного спрута» : [прес-конф. С. Гриневецького в ІА 
«Контекст-Причорномор’я»] // Одес. изв. — 2010. — 15 июля. 

Янукович нагородив Ахметова, Єфремова і митрополита Агафангела : [С. Гриневецький 
нагороджений орденом «За заслуги» II ступеня] // Дзеркало тижня. Україна. — 2010. — 
24 серп. — Фотогр.  

Награды по случаю Дня Независимости : [С. Гриневецький нагороджений орденом «За 
заслуги» II ступеня] // Веч. Одесса. — 2010. — 26 авг. — С. 1–2. 

Левчук В. В день рождения Одессы : [про вручення С. Гриневецькому Почесної відзнаки 
одес. міськ. голови ім. Г. Г. Маразли] // Веч. Одесса. — 2010. — 4 сент.  

Степанов О. Так народжуються пропозиції : [С. Гриневецький взяв участь у науково-
навчальному семінарі : «Програма економічних реформ. Розвиток людського потенціалу. 
Державна регіональна політика»] // Одес. вісті. — 2010. — 18 груд. — С. 2. 
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ПОКАЖЧИК АБРЕВІАТУР 

АМО — Автомобильное московское общество 
АПК — Агропромисловий комлекс 
АФГ — Асоціація фермерів галузі 
БЮТ — Блок Юлії Тимошенко 
ВАТ — Відкрите акціонерне товариство 
ВЕЗ — Вільна економічна зона 
ВР — Верховна Рада 
ВТО — Всемирная торговая организация 
ВУЗ — Высшее учебное заведение 
ДКСМ ВЛКСМ — Димитровский коммунистический союз молодежи Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи 
ДУП — Державне унітарне підприємство 
ЖКХ — Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗИЛ — Завод имени И. А. Лихачева 
ЗМІ — Засоби масової інформації 
ЗОР — Одеський завод сільськогосподарських машин 
ЗОШ — Загальноосвітня школа 
ИА — Информационное агенство 
ІА — Інформаційна агенція 
КВК — Клуб веселих та кмітливих 
КМУ — Кабінет міністрів України 
КНС — Каналізаційно-насосна станція 
КП — Комунальне підриємство 
КПД — Коэффициент полезного действия 
КПРЕ — Конференция приморских регионов Европы 
КПРС — Комуністична партія Радянського Союзу 
КПУ — Комуністична партія України 
КРУ — Контрольно-ревізійне управління 
КС — Кредитний союз 
КСП — Колгоспне сільськогосподарське підприемство 
ЛКСМ — Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
ЛКСМУ — Ленінська Комуністична Спілка Молоді України 
МДС — Молодь за демократичний соціалізм 
НАН — Національна Академія Наук 
НАТО — Организация Североатлантического Договора 
НБУ — Національний банк України 
НДІ — Науково-дослідний інститут 
НДС — Налог на добавленную стоимость 
НУНС — «Наша Україна — Народна самооборона» 
ОАО — Открытое акционерное общество 
ОБСЄ — Організація з безпеки і співробітництва в Європі 
ОДНБ — Одеська державна наукова бібліотека 
ОИ — Одесские известия 
ОИСВ — Одесский институт сухопутных войск 
ОК ЛКСМ — Областной конгресс Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
ОННБ — Одеська національна наукова бібліотека 
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ОНУ — Одеський національний університет 
ООН — Организация Объединенных Наций 
ОРТПП — Одеська регіональна торгово — промислова палата  
ПАР — Південно-Африканська республіка 
ПВУ — Прикордонні війська України 
ПММ — Паливо-мастильні матеріали 
ПМР — Придністровська — Молдавська республіка 
ПППУ — Партія промисловців і підприємців України 
ПР — Партія регіонів 
ПТУ — Професійно-технічне училище 
РАО — Российское акционерное общество 
РАПО — Районне агропромислове об’єднання 
РКЦ — Римсько-Католицька церква 
РФ — Російська Федерація 
СДПУ(О) — Социал-демократическая партия Украины (объединённая) 
СЕЗ — Спеціальна економічна зона 
СМИ — Средства массовой информации 
СНГ — Содружество Независимых государств 
СНД — Співдружність Незалежних держав 
СНІД — Сіндром набутого імунодефіциту  
СП — Совместное предприятие 
СРСР — Союз Радянських Соціалістичних республік 
США — Соединенные штаты Америки 
ТЕЦ — Теплоелектроцентраль 
УМВД — Управление министерства внутренних дел 
УСПП — Український союз промисловців та підприємців 
УЦНК — Український центр народної культури 
ЦК КПРС — Цетральний комітет комуністичної партії Радянського Союзу 
ЦК ЛКСМ — Центральный комитет Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 
ЦМЛ — Центральна міська лікарня 
ЧМП — Чорноморське морське пароплавство 
ЧФ — Чорноморський флот 
«SOS» — «Спасите наши души» 

ПОКАЖЧИК ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

Журнали 

Бизнес Київ 
Губернатор Київ  
Отдых Одеса 
Пассаж Одеса  
Причерноморский Регион Одеса 
Причорноморський екологічний Бюлетень Одеса 
Судоходство Київ, Одеса 
Фаворит Одеса 
Юго-Запад. Одессика : историко-краеведческий 
научный альманах Одеса 

Газети 

Арцизские Вести Арциз, Одеська область 
Вестник региона Одеса 
Вечерняя Одесса Одеса 
Вперед Роздільна, Одеська область  
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Время Ч. Одеса 
Голос України Київ 
Деловая Одесса Одеса 
День Київ 
Дзеркало тижня. Україна Київ 
Думська площа Одеса 
Еженедельник 2000 Київ 
Жизнь в Одессе Одеса  
Заря регионов Одеса  
Зеркало недели Київ  
Знамя коммунизма Одеса  
Знамя труда Кам’янка-Дніпровська, 

Запорізська область 
Колхозное слово Татарбунарський район,  

Одеська область 
Коммерсант Юга Одеса  
Комсомольское знамя Київ  
Комсомольська іскра Одеса 
Комсомольская правда в Одессе Одеса 
Комсомольская правда в Украине Харків 
Комсомольская правда в Украине :  
южноукраинский випуск  Одеса 
Котовские известия Котовськ, Одеська область 
Миколаївський Вісник Миколаїв 
Молодь України Київ, Харків 
Моряк Украины Одеса 
На пенсии Одеса 
Наддністрянська правда  Овідіополь,  

Одеська область 
Одесский вестник Одеса 
Одеські вісті Одеса 
Одесская жизнь Одеса 
Одесса сегодня Одеса 
Одесские деловые новости Одеса 
Одесские известия Одеса 
Окна Одеса 
Порто-франко Одеса 
Правда Украины Київ 
Ренийский вестник Рені  
Слово Одеса 
Советское Приднестровье Білгород-Дністровський,  

Одеська область 
Степові зорі Іванівський район,  

Одеська область 
Укр. + Одесские деловые новости :  
еженедельник Одеса  
Урядовий кур’єр : державне життя України Київ 
Урядовий кур’єр Київ 
Хабад Шомрей Шабос : еженедельная  
газета южноукраинского регионального  
объединения  иудейских общин Одеса 
Час пик Одеса 
Черноморский маяк Одеса 
Чорноморська комуна Одеса 
Чорноморські новини Одеса 
Юг Одеса 
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