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Передмова
Посібник є першим біобібліографічним виданням, в
якому представлена сукупна бібліографічна та фактографічна
інформація про Євгена Петровича Кушнарьова, сучасного
державного керівника та політика реформаторського
напрямку.
Його особиста діяльність сприяла становленню
української
державності,
оздоровленню
національної
економіки, науки, культури, позитивного розвитку
Харківського регіону. За проявлені організаторські, творчі
здібності
Є.П.Кушнарьова
удостоєно
державними
нагородами України, відзнаками наукових, освітніх закладів,
громадських, конфесійних організацій, у тому числі орденами
“Святого Князя Володимира” ІІ ступеня (1995 р.), “Князя
Ярослава Мудрого” V, ІV, ІІІ ступенів (1998, 2002, 2004 рр.),
орденом Нестора Літописця І ступеня (2003 р.). За
результатами всеукраїнського рейтингового конкурсу
Є.П.Кушнарьову присвоєно звання “Ділова людина України”
(1994 р.). Є.П.Кушнарьова визнано “Харків’янином століття”
(2001 р.); його ім’я занесене до “Книги Слави Землі
Слобожанської”. У 2001 р. громадськість України та Росії
визнала Є.П.Кушнарьова найвпливовішим регіональним
політиком. Є.П.Кушнарьов – Почесний громадянин м.
Харкова (2006 р.) та Харківської області (2007 р.).
Відкривається посібник довідковими матеріалами про
життя та діяльність Є.П.Кушнарьова.
Бібліографічний покажчик містить відомості про
документи у традиційній і електронній версіях: книги, статті
із періодичних видань, збірників; офіційна, наукова, науковопопулярна,
інформаційна,
довідкова
література
з
різноманітних питань діяльності органів влади, суспільнополітичного, соціально-економічного, культурного життя.
Представлений масив документів за 1987–2010 роки видання
виявлено та опрацьовано за фондами Харківської обласної
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універсальної наукової бібліотеки та електронними
ресурсами мережі Інтернет.
Бібліографічні відомості згруповано за 3-ма розділами:
1. Опубліковані праці Є.П.Кушнарьова: окремі
видання; публікації (статті, виступи, заяви;
привітання, звернення; інтерв’ю, бесіди); видання
за редакцією Є.П.Кушнарьова;
2. Література
про
життя
та
діяльність
Є.П.Кушнарьова;
3. Бібліографічні посібники про Є.П.Кушнарьова.
У межах підрозділів першого та другого розділів
матеріали розташовано за хронологією років та дат видання,
що дає змогу всебічно простежити основні віхи життя та
діяльності Є.П.Кушнарьова. Рецензії на окремі праці
Є.П.Кушнарьова подано у підрозділі 1.1 “Окремі видання”. У
третьому розділі записи розміщено за алфавітом назв
бібліографічних видань.
За принципом максимальної повноти представлено
публікації про харківський період діяльної роботи
Є.П.Кушнарьова
–
мера
Харкова,
голови
облдержадміністрації, партійного лідера, громадського діяча.
Через обмежені можливості бібліотечного фонду вибірково
вміщено інформацію про діяльність Є.П.Кушнарьова на
посадах голови Адміністрації Президента України,
координатора передвиборчого блоку політичних партій “Наш
вибір – Леонід Кучма”, члена політради Партії регіонів,
заступника керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді
України.
Бібліографічний опис здійснено за чинними в Україні
стандартами: ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Система стандартів з
інформації,
бібліотечної
та
видавничої
справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні
вимоги та правила складання”*, ДСТУ 3582-97 “Скорочення
слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні
*

В опису не вказано загальне позначення матеріалу документів терміном
“Текст”
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вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 “Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов в русском
языке. Общие требования и правила”. Бібліографічні записи
мають суцільну нумерацію. При необхідності опис
супроводжується довідковими анотаціями або витягами із
документів. Література, не опрацьована de visu, позначена
астериском (*), деякі описи наводяться в скороченому
варіанті.
Довідково-пошукові можливості видання розширюють
іменний допоміжний покажчик, “Зміст”. Номери записів, що
стосуються прізвищ осіб, відображених за ознакою
“персоналії”, наведено в іменному покажчику у дужках.
Посібник стане у нагоді політологам, державним
службовцям, науковцям, краєзнавцям, працівникам бібліотек,
широкому читацькому загалу.
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Євген Петрович Кушнарьов:
основні дати життя та діяльності
1951, 29 січня

Народився в Харкові у сім’ї юриста і
педагога

1958–1968

Навчався у середніх школах № 6, № 5 м.
Мелітополя

1973–1980

Після
закінчення
Харківського
інженерно-будівельного інституту за фахом
інженер-механік
працював
інженеромконструктором, пізніше – начальником цеху
Харківського
заводу
залізобетонних
конструкцій № 1

з 1981

Член Комуністичної партії Радянського
Союзу

1981,
червень–1990

Працював в апараті КПРС: виконував
обов’язки інструктора оргвідділу, заступника
завідувача відділу пропаганди та агітації,
завідувача
кабінету
політпросвіти
Орджонікідзевського райкому КПУ м.
Харкова, інструктора оргвідділу, заступника
завідуючого
оргвідділу,
завідуючого
відділом
адміністративних
органів,
оргвідділом Харківського міського комітету
КПУ

1987, 21 червня

Обрано депутатом Харківської міської
ради народних депутатів, головою мандатної
комісії міської ради (з 3 липня 1987 р.)

1988, 6 грудня

На черговому пленумі міськкому партії
Є.Кушнарьова
обрано
завідуючим
організаційним
відділом
міськкому
Комуністичної партії України
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1989

Є.Кушнарьов – один із засновників
демократичної платформи Комуністичної
партії України в Харкові

1990, 7 квітня
Очолював Харківську міську раду
–1996, листопад народних депутатів, міськвиконком (з грудня
1990 р.)
1990, березень

Обрано народним депутатом Харківської
міської ради по Салтівському виборчому
округу № 376

1990

Є.Кушнарьов – делегат ХХVІІІ з’їзду
Комуністичної партії Радянського Союзу

1990–1994

Обирався народним депутатом України,
брав безпосередню участь у розробці
Конституції
України,
найважливіших
законодавчих актів

1990–1996

За підтримки Є.Кушнарьова створені
муніципальна галерея, Будинок Нюрнбергу,
музей К.Шульженко, всесвітній клуб
харків’ян “Земляки”

1991, серпень

Харківська міська рада на чолі з
Є.П.Кушнарьовим
рішуче
засудила
путчистів за спробу державного перевороту
(Москва, 19-21 серпня), вчинену з боку так
званого ГКЧП (Державного комітету з
надзвичайного стану)

1994, 26 червня

На
перших
всенародних
Харківського міського голови
здобув Є.Кушнарьов

1994, серпень

Є.Кушнарьов – один із ініціаторів
створення в Харкові Фонду захисту дітей
інвалідів-психохроніків
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виборах
перемогу

1994, серпень
– 1997, лютий

Очолював Асоціацію міст України

1994, 17
жовтня

З ініціативи Є.Кушнарьова у Харкові
засновано
Фонд
підтримки
молодих
обдарувань. Є.Кушнарьов – президент цієї
фундації у 1994–1999 рр.

1994

За
результатами
рейтингового
всеукраїнського конкурсу Є.Кушнарьову
присвоєно звання “Ділова людина України”
за особистий внесок в оздоровлення
національної економіки, науки, культури

1995, липень

Обрано
головою
Народнодемократичного об’єднання “Нова Україна”

1995, грудень

Є.Кушнарьов – один із засновників
Фонду Б.Чичибабіна (з січня 1996 р. – його
голова). За ініціативи Є.Кушнарьова вулиця
VІІІ з’їзду Рад стала носити ім’я поета; на
будинку № 9 по вул. Танкопія, де жив
Б.Чичибабін, встановлено барельєф з його
зображенням

1995

За розпорядженням мера Харкова вперше
після пожежі театру (1978 р.) відкрито
спеціальний рахунок на реконструкцію та
будівництво
російського
драматичного
театру ім. А.С.Пушкіна
Нагороджено орденом “Святого Князя
Володимира” ІІ ступеня

1995–2002

Був членом науково-експортної ради
Національної іміджевої програми “Лідери
ХХІ століття” Східно-Української академії
бізнесу; надавав підтримку у виданні
всеукраїнської книжкової серії біографічних
довідників видавничого проекту “500
впливових особистостей”

9

1996, лютий –
2000, грудень

Один
із
засновників
Народнодемократичної партії України. Виконував
обов’язки заступника (з лютого 1996 р.),
першого заступника голови (з листопада
1998 р.)

1996, 20 грудня
Очолював Адміністрацію Президента
–1998, листопад України, обіймав посади: голови Комісії з
державних нагород України, заступника
голови Державної комісії з проведення в
Україні адміністративної реформи; був
членом Ради безпеки та оборони України
1997

Нагороджено орденом Почесного Легіону
(Франція)

1998, травень

Делегація
України
на
чолі
з
Є.Кушнарьовим взяла участь у роботі
Конгресу місцевої та регіональної влади
Європи

1998–2004

Нагороджено орденом “Князя Ярослава
Мудрого” V, ІV та ІІІ ступенів (1998, 2002,
2004 рр.)

1999

У період президентських виборів –
координатор блоку політичних партій “Наш
вибір – Леонід Кучма”

2000, жовтень
– 2004, грудень

Обіймав посаду голови Харківської
обласної державної адміністрації

2001, березень

Обрано депутатом Харківської обласної
ради

2001, кінець
жовтня

Удостоєний Почесної Грамоти Верховної
Ради України за заслуги перед українським
народом,
за
розбудову
української
державності, за досягнення у розвитку
Харківщини
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2001, початок
листопада

Вшановано
знаком
“Почесний
прикордонник України” за активну допомогу
Прикордонним військам країни

2001

За підтримки Є.Кушнарьова розпочато
ремонтно-реставраційні
роботи
архітектурного комплексу “Держпром”
Обрано академіком Академії економічних
наук України
За результатами рейтингових досліджень
Є.Кушнарьова
визнано
“Харків’янином
століття”. Його ім’я занесено до “Книги
Слави Землі Слобожанської”
За
результатами
соціологічного
опитування, яке здійснено російською
“Независимой газетой”, Службою “Vox
Populi” та Київським центром політичних
досліджень і конфліктології, Є.Кушнарьова
визнано
одним
із
найвпливовіших
регіональних політиків

2002, 22 березня

Нагороджено
нагрудним
знаком
Міністерства Внутрішніх Справ України

2002, 24 березня

Вручено почесну відзнаку Міжнародного
Академічного Рейтингу “Золота Фортуна” –
“Кришталевий Слон”

2002, квітень

Є.Кушнарьов – депутат Харківської
обласної ради ХХІV скликання по
виборчому округу № 25 (Краснокутський
район)

2002, травень

У Харкові посол США в Україні Карлос
Паскуаль вручив Є.Кушнарьову грамоту від
імені губернатора штату Кентуккі про
прийняття його до почесних членів так
званого клубу кентуккських полковників за
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вагомий внесок у справу зміцнення й
розвитку українсько-американських відносин
2003, 2 січня

Представники Олімпійського комітету
України вручили Є.Кушнарьову “Золотий
знак” за сприяння розвитку вітчизняного
спорту

2003, серпень

З
ініціативи
Є.Кушнарьова
та
ветеранських
організацій
відкрито
меморіальний комплекс “Висота маршала
І.С.Конєва”

2003, 17 грудня

Указом
предстоятеля
Української
Православної
Церкви
блаженнійшого
Володимира, митрополита Київського і всієї
нагороджено
України
Є.П.Кушнарьова
орденом Нестора Літописця І ступеня

2004, листопад

Удостоєно звання почесного доктора
Харківського національного університету ім.
В.Н.Каразіна за особливі заслуги перед
старійшим навчальним закладом країни

2004, початок
грудня

Відбулися
дві
зустрічі
делегатів
Всеукраїнського з’їзду депутатів рад усіх
рівнів. Є.Кушнарьова, як одного із
ініціаторів проведення форуму, обрано
головою Міжрегіонального союзу органів
місцевого самоврядування

2004, початок
грудня – 2005,
січень

Є.Кушнарьов – голова Харківської
обласної ради народних депутатів

2004, грудень

Заснував політичну опозиційну партію
“Нова демократія”

2004

Є.Кушнарьову
вручено
статуетку “Крила успіху” за
розвитку журналістики

12

бронзову
сприяння

Вийшла друком книга про історію і
сучасність Слобожанщини “Сто кроків
Харківською землею”
2005, 15 січня

На установчому з’їзді політичної партії
“Нова демократія” Є.Кушнарьова обрано
генеральним секретарем

2005, 22 січня

Відбулася 1-ша конференція Харківської
обласної
громадської
організації
“Громадський рух “Разом – вперед!”. Очолив
організацію Є.Кушнарьов

2005, 9 квітня

На установчій партійній конференції
створена Харківська обласна організація
політичної партії “Нова демократія” на чолі з
Є.Кушнарьовим

2005, листопад

На ІІ з’їзді партії “Нова демократія” під
головуванням
Є.Кушнарьова
прийнято
рішення про об’єднання з Партією регіонів
Вийшло
друком
документальнопубліцистичне видання “Конь рыжий.
Записки контрреволюционера”

2005, 3 грудня

Є.Кушнарьов – член політради Партії
регіонів, керівник виборчої кампанії,
заступник керівника фракції Партії регіонів у
Верховній Раді України

2006, 3 січня

Очолив
Всеукраїнську
громадську
організацію “Рух “Нова демократія”

2006, 5 травня

Центральна
Виборча
зареєструвала Є.П.Кушнарьова
депутатом України

2006, 26 липня

Присвоєно звання “Почесний громадянин
м. Харкова”

Комісія
народним
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2007, 16 січня

Під час полювання біля с. Червоний
Шахтар Ізюмського району Є.Кушнарьов
отримав тяжке вогнепальне поранення.
Помер наступного дня (17 січня) в Ізюмській
районній лікарні

2007, 19 січня

Є.П.Кушнарьова
поховано
на
Харківському міському кладовищі № 2 (по
вул. Пушкінській)

2007, 8 лютого

Присвоєно звання “Почесний громадянин
Харківської області” (посмертно)

2007, 25 вересня

На будинку Мелітопольської гімназії №
5, де навчався Є.Кушнарьов, встановлено
меморіальну дошку

2007, жовтень

У Харкові створено Фонд підтримки
демократичних ініціатив ім. Є.П.Кушнарьова

2007

У київському видавництві “Довіра”
вийшла друком третя книга Є.Кушнарьова
“Выборы и вилы” (16 квітня у Києві
відбулася презентація
публіцистичного
видання)
Фонд підтримки молодих обдарувань
заснував три стипендії пам’яті Є.Кушнарьова

2008, 17 січня

На будинку Харківської міської ради
встановлено
меморіальну
дошку
Є.П.Кушнарьову

2008, липень

За
результатами
соціологічного
дослідження, яке проведено компанією
Research & Branding Group, Є.Кушнарьова
визнано самим великим харків'янином

2008, 25 жовтня

На міському кладовищі № 2 встановлено
бронзовий
пам’ятник
Є.П.Кушнарьову
(висота 3,5 м) на алеї заслужених харків’ян
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1. Опубліковані праці Є.П.Кушнарьова
1.1 Окремі видання
1. 100 кроків Харківською землею : [про минуле і
сьогодення краю] / Є.П.Кушнарьов; худож.-оформлювач
І.В.Осипов. – Х. : Фоліо, 2004. – 351 с.: фотогр. – Зміст :
Перші з перших. – С. 7-44; Батьківщина винаходів. – С. 45-68;
Харків’яни, відомі у світі. – С. 69-104; Духовна та
інтелектуальна столиця країни. – С. 105-146; Звичайне і
дивовижне. – С. 147-162; Наукоємна промисловість – візитна
картка регіону. – С. 163-182; Музика в архітектурі. – С. 183208; Харківський олімп. – С. 209-240; Біля витоків. – С. 241268; Незабуте. – С. 269-296; Vivat Akademia. – С. 297-324;
Мистецтво вічне. – С. 325-344. – На тит. арк. – автограф
Є.Кушнарьова.
2. “100 кроків Харківською землею” : [изд-во “Фоліо”
представляет кн. Е.Кушнарева “100 кроків Харківською
землею” очерком “Головний крок до звільнення України”] //
Веч. Харьков. – 2004. – 18 нояб. – С. 7: фот.
3. Логвиненко Л. 100 кроків Харківською землею : [за
участі Є.Кушнарьова відбулася презентація його кн. “100
кроків Харківською землею” у крамниці “Книжкова арка”] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2004. – 23 листоп. – Фотогр.
4. Генкин А. 100 шагов губернатора : [Е.Кушнарев
презентовал свою первую кн. “100 кроків Харківською
землею”] / А.Генкин // Время. – 2004. – 27 нояб. – Фот.
5. Стратегія
соціально-економічного
розвитку
Харківської області на період до 2011 року : [монографія] /
[Є.П.Кушнарьов, В.С.Пономаренко, О.С.Кривцов [та ін.]; під
заг. ред. Є.П.Кушнарьова]; Харк. облдержадмін. – Х. : Вид.
Дім “Інжек”, 2004. – 447 с., 2 арк. ілюстр., рис., табл. –
Бібліогр.: с. 445-447 (83 назви).
6. Конь рыжий. Записки контрреволюционера. Ч. 1
[Электронный ресурс] / Е.Кушнарев // Анти-Оранж. – Режим
доступа: http://www.anti-orange-ua.com.ru/index.php/content/view/1653/42
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7. Конь рыжий. Записки контрреволюционера. Ч. 2
[Электронный ресурс] / Е.Кушнарев // Анти-Оранж. – Режим
доступа: http://www.anti-orange-ua.com.ru/index.php/content/view/1656/42/
8. Конь рыжий. Записки контрреволюционера. Ч. 3
[Электронный ресурс] / Е.Кушнарев // Анти-Оранж. – Режим
доступа: http://www.anti-orange-ua.com.ru/content/view/1672/54/
9. Конь рыжий. Записки контрреволюционера. Ч. 4
[Электронный ресурс] / Е.Кушнарев // Анти-Оранж. – Режим
доступа: http://www.anti-orange-ua.com.ru/content/ view/1772/42/
10. Конь рыжий. Записки контрреволюционера /
Е.П.Кушнарев. – Х. : Харьков, 2005. – 277 с., [8] л. ил.
11. Левченко А. Контрреволюционер Кушнарев издал
свои записки : [о презентации кн. “Конь рыжий. Записки
контрреволюционера” (Х., 2005)] / А.Левченко; фот.
М.Кучнева // Веч. Харьков. – 2005. – 24 нояб. – 2 фот.
12. Стахова Е. Куда ж ты мчишься, “Конь рыжий”,
дай ответ. Контрреволюционные записки Евгения Кушнарева
: [о презентации кн. “Конь рыжий”, в которой отражены соц.полит. события нояб.-дек. 2004 г.] / Е.Стахова // Время. –
2005. – 26 нояб. – 2 фот.
13. Помаранчевая революция или помраченный
переворот? : [фрагмент из готовящейся к печати новой кн.
“Выборы и вилы”] / Е.Кушнарев // Веч. Харьков. – 2006. – 23
нояб. – С. 11: фот.
14. Выборы и вилы : [публицист. изд.] / Е.Кушнарев;
предисл. “Нежданное…” А.Покроева. – К. : Довіра, 2007. –
272 с.: ил. – Из содерж. : Гл. 1. Взрыв изнури. Посрамленная
теория революции. – С. 30-100; Гл. 2. Единение в борьбе
против мародеров Украины. – С. 101-119; Гл. 3. Идеи,
которые разделяет наш народ. – С. 120-144; Гл. 4. Честная
политика против грязной игры: во главе избирательной
кампании. – С. 145-202; Гл. 5. Ни мира, ни войны: что сказал
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избиратель. – С. 203-232; Гл. 6. Победа и ответственность за
выбор народа. – С. 233-242.
15. В Киеве представили книгу [“Выборы и вилы”]
Евгения Кушнарёва о парламентских выборах 2006 года
[Электронный ресурс] // UA REGNUM. – Режим доступа:
http://www.regnum.ru/news/813498.html
16. Минаков С. Лепта Кушнарева [Электронный
ресурс] : [в “Элит”-зале киевской гостиницы “Русь”
состоялась презентация кн. Е.Кушнарева “Выборы и вилы”] /
С.Минаков // Русская лента. – Режим доступа:
http://www.rusk.ru/analitika/2007/04/19/lepta_kushnareva/
17. Презентация
книги
“Выборы
и
вилы”
[Электронный ресурс] // Евгений Кушнарев : персон. сайт. –
Режим
доступа:
http:
//www.kushnaryov.org/peoplesabout/46de545b5de1b/
18. Янукович
и
Кучма
презентовали
книгу
“неудобного” Кушнарева [Электронный ресурс] : [в Киеве
состоялась презентация кн. “Выборы и вилы”] // LENTA. ru :
Украина.
–
Режим
доступа:
http:
//www.lenta.ru/news/2007/04/16/book/
1.2 Публікації
1.2.1 Статті. Виступи. Заяви
19. “Нові підходи, інші критерії оцінки...” : нотатки
зав. орг. від. міськкому партії Є.Кушнарьова про хід звітів і
виборів у міськ. парт. орг. / Є.Кушнарьов // Вечір. Харків. –
1988. – 13 жовт.
20. Рост или укрепление? : [ст. зав. орг. отд. Харьк.
горкома Коммунист. партии Украины] / Е.П.Кушнарев //
Коммунист Украины. – 1989. – № 6. – С. 15-19.
21. “Бурхлива весняна демократична повінь так
захопила нас, що хотілося розсунути межі цієї пори року” :
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особиста думка апарат. працівника [щодо перебудови парт.політ. роботи] / Є.П.Кушнарьов // Вечір. Харків. – 1989. – 14
серп.
22. Діло замість команд : [про перебудову кадр. роботи
в Харк. міськкомі Комуніст. партії України] / Є.Кушнарьов //
Робітн. газ. – 1989. – 11 жовт.
23. О первоочередных мерах городского совета,
вытекающих из политической ситуации [ГКЧП] : решение
VІІ (внеочеред.) сес. ХХІ созыва Харьк. гор. совета нар.
депутатов / Е.Кушнарев // Слобода. – 1991. – 29 авг. (спец.
вып.).
24. Совет и исполком: от недоверия к взаимодействию
: [ст. пред. гор. совета нар. депутатов] / Е.Кушнарев //
Слобода. – 1992. – Июль (№ 55). – С. 3.
25. От приватизации в выигрыше окажемся все мы /
Е.Кушнарев // Харьк. губерн. ведомости. – 1993. – Окт.-нояб.
(спец. вып.). – С. 1: фот.
26. Город живет и развивается : из докл. на сес.
горсовета / Е.Кушнарев // Слобода. – 1994. – 26 февр. – Фот.
27. Что делать и как – понятно : [об итогах первой сес.
горсовета] / Е.Кушнарев // Слобода. – 1994. – Авг. (№ 52). –
С. 2.
28. Програму назвали: “Харків. Культура і мистецтво”
: [про турботи Харк. міськради] / Є.Кушнарьов // Віче. – 1995.
– № 9. – С. 22-26.
29. Отчет исполкома Харьковского городского Совета
народных депутатов / Е.Кушнарев // Веч. Харьков. – 1995. –
18 февр.
30. Первоочередное внимание – детям : [о пробл.
ликвидации последствий диканевской аварии, о мерах по
оздоровлению детей] / Е.Кушнарев // Слобода. – 1995. – Июль
(№ 59). – С. 1.
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31. Размышления на заданную тему: Украина и
Харьков / Е.Кушнарев // Время. – 1995. – 21 сент.
32. Держава і місто : [соц.-екон. і культ. розвиток м.
Харкова] / Є.Кушнарьов // Віче. – 1996. – № 4. – С. 35-45.
33. Промова голови міськради [на похованні
О.С.Масельського] / Є.Кушнарьов // Слобода. – 1996. – 20
апр. (№ 31). – С. 1.
34. “Моя
позиция
остается
неизменной...”
Е.Кушнарев // Панорама. – 1996. – 4 мая. – С. 2.

/

35. Что делать? : [о некоторых аспектах регион.
политики] / Е.Кушнарев // Время. – 1996. – 17 авг. – Фот.
36. “Сделаем все возможное, чтобы с началом
будущего года изменить ситуацию к лучшему” : [обращение
мэра города к землякам – работникам бюджет. сферы] /
Е.Кушнарев // Время. – 1996. – 2 нояб.
37. Ведерников Валентин Вадимович : [(1933–1998):
колиш. голова виконкому Харк. міськ. Ради : (некролог)] //
Панорама. – 1998. – 16 трав. (№ 20). – С. 20. – Підписи:
О.О.Дьомін, Є.П.Кушнарьов, О.О.Колесников та ін.
38. Ключ до реального партнерства : [розвиток
підприємництва на Харківщині] / Є.Кушнарьов // Деловая
жизнь. – 2000. – № 12. – С. 46-47.
39. Потреба системного підходу : [з виступу голови
Харк. облдержадмін. 8 листоп. в актовому залі Харк. нац. унту ім. В.Н.Каразіна] / Є.Кушнарьов // Слобід. край. – 2000. –
11 листоп. – 2 фотогр.
40. Партнерство влади та суспільства : [з виступу
голови Харк. облдержадмін. на зустрічі з викладачами та
студентами Харк. нац. ун-ту ім. В.Каразіна] / Є.П.Кушнарьов
// Панорама. – 2000. – 17 нояб. – С. 1-2: фотогр.
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41. Згадаємо минуле, дивимося у майбутнє : [до 10-ї
річниці місц. самоврядування в Україні] / Є.П.Кушнарьов //
Слобід. край. – 2000. – 7 груд. – Фотогр.
42. Уверенно смотреть в будущее, развивать
демократию : [местное самоуправление в Украине: традиции
и современность] / Е.Кушнарев // Украина и мир сегодня. –
2001. – Янв. (№ 2). – С. 11.
43. Головне завдання – підвищення добробуту людей :
[звіт голови облдержадмін. про перебування на Зміївщині] /
Є.Кушнарьов // Вісті Зміївщини. – 2001. – 21 лют.
44. Жити і працювати за Конституцією : [з нагоди 5річчя Основного Закону України] / Є.Кушнарьов // Слобід.
край. – 2001. – 30 черв.
45. “Такова судьба власти – при необходимости
принимать непопулярные решения” : [Е.Кушнарев о своей
деятельности в должности пред. облгосадминистрации] /
Е.Кушнарев // Время. – 2001. – 1 нояб.
46. “Сільському господарству потрібні маяки. Один з
них – Чугуївський район” : [з виступу губернатора області на
святі в Чугуєві] / Є.Кушнарьов // Красная звезда. – 2001. – 28
нояб.
47. Життєздатна стратегія розвитку
Є.Кушнарьов // Уряд. кур’єр. – 2001. – 8 груд.

регіону

/

48. Вековые связи дорого стоят : [выступление на
бизнес-форуме “Украина-Россия”, г. Харьков] / Е.Кушнарев //
Голос Украины. – 2001. – 13 дек. – С. 6.
49. Шлях до єдиної України: історія та сьогодення : [з
виступу голови облдержадмін. на урочист. засід. з нагоди
святкування Дня соборності України] / Є.Кушнарьов //
Слобід. край. – 2002. – 26 січ. – С. 1, 2.
50. Те саме // Панорама. – 1 лют. – С. 3.
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51. Однодумців
стає
більше
:
[звернення
Є.Кушнарьова до харків’ян з нагоди висунення його
кандидатом у депутати Харк. облради] / Є.Кушнарьов //
Слобід. край. – 2002. – 2 берез.
52. Вищі темпи заради добробуту : [виступ голови
Харк. облдержадмін. на загальнообл. активі за підсумками
2002 р.] / Є.Кушнарьов // Слобід. край. – 2002. – 27 лип.
53. Единственно возможная стратегия : [из докл.
главы облгосадминистрации на обл. активе] / Е.Кушнарев //
Слобода. – 2002. – 30 июля.
54. “От развития частной инициативы зависит
будущее благосостояние нашего государства” : [из докл.
харьк. губернатора на всеукр. совещ. по вопросам развития
малого и сред. бизнеса] / Е.Кушнарев // Объектив-Но. – 2002.
– 5 сент. – С. 6.
55. “Опозиція ніколи не любила владу, і це абсолютно
нормально” : [виступ голови Харк. облдержадмін. на сес. обл.
ради 13 верес. 2002 р.] / Є.Кушнарьов // Время. – 2002. – 17
сент.
56. Від конфронтації до співпраці : [з виступу на
наук.-практ. конф. “ОПХО – 10 лет: итоги, проблемы,
задачи”] / Є.Кушнарьов // Солидарность. – 2002. – 5 нояб.
57. “Освіта – запорука майбутнього” : [виклад доп.
голови облдержадмін. на урочистостях з нагоди 80-річчя
Харк. держ. акад. міськ. госп-ва] / Є.Кушнарьов // Слобід.
край. – 2002. – 28 листоп.
58. “Главное для нас – экономические результаты
работы переплавляются в социальные” : [из выступления
главы облгосадминистрации на пресс-конф.] / Е.Кушнарев //
Время. – 2003. – 28 янв.
59. Головна мета – гармонійний розвиток регіонів
держави в цілому : [із виступу щодо пропозицій до проекту
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Прогр. діяльності уряду] / Є.Кушнарьов // Уряд. кур’єр. –
2003. – 25 берез. – С. 5.
60. На підставі набутого досвіду, нинішніх реалій :
[про перспективу політ. реформи в Україні : доп. голови
облдержадмін. на обл. громад. форумі] / Є.Кушнарьов //
Слобід. край. – 2003. – 13 трав. – 3 фотогр.
61. “Ви довели, що здатні бачити перспективу...” :
[напутнє слово голови облдержадмін. випускникам 2003 р.] /
Є.Кушнарьов // Харків’яни. – 2003. – 26 черв.-2 лип. (№ 26). –
С. 4.
62. За ділову активність прикордоння : [про створення
єврорегіону “Харків-Бєлгород”] / Є.Кушнарьов // Уряд.
кур’єр. – 2003. – 4 лип. – С. 9.
63. “Про результати нашої роботи найкраще скажуть
цифри” : [про основні тенденції розвитку економіки та соц.
сфери Харківщини] / Є.Кушнарьов // Харків’яни. – 2003. – 2430 лип. (№ 30). – С. 1, 3.
64. “Про результати нашої роботи найкраще скажуть
цифри” : [про соц. розвиток Харківщини] / Є.Кушнарьов //
Харків’яни. – 2003. – 31 лип. – 6 серп. (№ 31). – С. 1, 3.
65. Виступ голови Харківської облдержадміністрації
Є.П.Кушнарьова на загальнообласному активі за підсумками
І півріччя 2003 р. / Є.Кушнарьов // Офиц. ведомости. – 2003. –
7 авг. (№ 31/32). – С. 9-11.
66. Труднощі сильного мобілізують : виступ голови
Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьова на урочист. зібранні,
присвяч. Дню працівників сіл. госп-ва / Є.Кушнарьов //
Слобід. край. – 2003. – 18 листоп.
67. Вступительное слово председателя Харьковской
областной государственной администрации на пленарном
заседании украино-российского инвестиционного форума /
Е.Кушнарев // Пригранич. сотрудничество. – 2003. – 22 дек.
(№ 15). – С. 3.
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68. Выступление Е.П.Кушнарева на ІХ отчетной
конференции
городской
организации
Народнодемократической партии / Е.Кушнарев // Слобід. край. – 2004.
– 27 берез.
69. Звіт депутата Харківської обласної ради Євгена
Петровича Кушнарьова перед виборцями Краснокутського
району за 2002-2003 роки / Є.Кушнарьов // Промінь. – 2004. –
30 берез.
70. Виступ голови Харківської облдержадміністрації
на плановій прес-конференції / Є.Кушнарьов // Офиц.
ведомости. – 2004. – 15 апр. (№ 15/16). – С. 4.
71. “Необходимо
положить
конец
утаиванию
урожайности” : из заключит. слова Е.Кушнарева на засед.
координац. ком. по борьбе с коррупцией и организованной
преступностью / Е.Кушнарев // Веч. Харьков. – 2004. – 12
июля.
72. “На каком основании закон ограничивает мое
право гражданина участвовать в избирательной кампании?” :
[Харьк. губернатор намерен просить Конституционный Суд
Украины разъяснить причины запрета для гос. служащих
участия в предвыборной кампании] / Е.Кушнарев // Время. –
2004. – 17 июля. – Фот.
73. Слово губернатора : [выступление пред. обл.
госадминистрации на собрании актива Харьк. обл., посвящ.
итогам І полугодия 2004 г.] / Е.Кушнарев // Веч. Харьков. –
2004. – 29 июля. – С. 4.
74. Будівничому нашого краю : [виступ голови
облдержадмін. на відкритті пам’ятника першому Харк.
губернатору Є.О.Щербініну] / Є.Кушнарьов // Слобід. край. –
2004. – 21 серп.
75. Те саме // Веч. Харьков. – 21 авг. – С. 2: фот.
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76. У наших серцях тільки спільна перемога : [виступ
голови Харк. облдержадмін. на зборах активу області] /
Є.Кушнарьов // Слобід. край. – 2004. – 14 жовт.
77. [О внутренней политике Украины] / Е.Кушнарев //
Веч. Харьков. – 2004. – 13 нояб. – С. 1: фот. – Цитата дня.
78. Виступ на засіданні
національного університету ім.
річчя з дня підписання
університету / Є.Кушнарьов //
листоп. – Фотогр.

Вченої ради Харківського
В.Н.Каразіна з нагоди 200Стверджувальної грамоти
Слобід. край. – 2004. – 16

79. Виктор Ющенко разочаровал харьковчан :
[коммент. по поводу критики Президента Украины в адрес
харьк. руководства] / Е.Кушнарев // Время. – 2004. – 18 нояб.
– Фот.
80. Виступ голови Харківської обласної державної
адміністрації на засіданні позачергової сесії обласної ради /
Є.Кушнарьов // Слобід. край. – 2004. – 25 листоп.
81. Шановні депутати, шановні учасники сесії
обласної ради, шановні харків’яни! : [виступ голови
облдержадмін. на засід. позачерг. сес. обл. ради] /
Є.Кушнарьов // Веч. Харьков. – 2004. – 25 нояб.
82. Я не допущу переслідувань за політичні погляди :
[виклад виступу голови Харк. облдержадмін. перед
керівниками ЗМІ регіону] / Є.Кушнарьов // Слобід. край. –
2004. – 3 груд. – Фотогр.
83. Виступ на Всеукраїнському з’їзді депутатів усіх
рівнів / Є.П.Кушнарьов // Слобід. край. – 2004. – 7 груд. –
Фотогр.
84. [“Я могу быть даже никем (в смысле должности),
оставаясь просто Евгением Кушнаревым, но и тогда мое
влияние на события, по крайней мере, на Харьковщине, будет
достаточным, чтобы никто не делал вид, что меня не
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существует”] / Е.Кушнарев // Время. – 2005. – 6 янв. – Фот. –
(Так и сказал).
85. Звіт депутата Харківської обласної ради від
Краснокутського району / Є.Кушнарьов // Промінь. – 2005. –
30 квіт.
86. Нужна ли Украине оппозиция / Е.Кушнарев //
Время. – 2005. – 9 июня. – Фот.
87. Причина неудач и скандалов – В.Ющенко :
[мнение политика относительно отставки госсекретаря
Президента Украины] / Е.Кушнарев // Веч. Харьков. – 2005. –
8 сент. – Фот.
88. Сегодня очень много взаимных обвинений, за
которыми стоит одно – желание понравиться избирателям
[Электронный ресурс] : [рук. избират. кампании Партии
регионов, канд. в нар. депутаты Е.Кушнарев принял участие в
программе “Вчасно про головне” на телеканале “НТН”,
29.12.2005] / Е.Кушнарев // Партия регионов: офиц. информ.
сервер.
–
Режим
доступа:
http://www.partyofregions.org.ua/faces /43b3a98d82437/
89. Новая украинская национальная идеология – час
пробил : [о перспективах полит. нации в Украине] /
Е.Кушнарев // Веч. Харьков. – 2006. – 31 авг. – С. 4-5: фот.
90. Это был год восстановления политической
справедливости [Электронный ресурс] : [извест. политик – в
эфире Харьк. обл. радио, 27.12.2006] / Е.Кушнарев // Евгений
Кушнарев
:
персон.
сайт.
–
Режим
доступа:
http://www.kushnaryov.org/news/45924fb17fcaa/view_print/
91. Национальная идеология Украины: как есть – и
как надо, чтоб было [Электронный ресурс] : [на сайте
размещена последняя статья Е.Кушнарева, написанная
накануне его гибели и опубл. 17 янв. 2007 г. в газ. “2000”
(2007, № 1)] / Е.Кушнарев // Единое Отечество. – Режим
доступа: http://www.otechestvo.org.ua/main/20081/1729.htm
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92. Успех – это результат того, что тебе дали родители
и, что ты воспитал в себе сам: Е.Кушнарев о времени и о себе
: автобиогр. / Е.Кушнарев // Объектив-Но. – 2007. – 18 янв.
(№ 2).
1.2.2 Привітання. Звернення. Заяви
93. Заява депутатів Харківської міської Ради [щодо
додаткових заходів для соціального захисту жителів м.
Харкова] / Є.Кушнарьов [та ін.] // Вечір. Харків. – 1991. – 17
квіт.
94. Шановні друзі / Є.Кушнарьов // Харківська
область [у 2000–2001 рр.] / Харк. облдержадмін. – [Х., 2001].
– С. [2]: порт. – Підпис.: Голова Харк. облдержадмін.
Є.Кушнарьов.
95. Харьков вчера, сегодня, завтра / Ю.М.Шкодовский
[и др.]; обращение к читателям Е.П.Кушнарева; худож.оформитель А.С.Юхтман. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. :
Фолио, 2002. – 206 с.: ил.
96. Шановні учасники і гості Виставки проектів та
послуг неурядових організацій “Громадські ініціативи
Харківщини-2002”! : [привітання] / Є.Кушнарьов // Каталог
громадських організацій м. Харкова та Харківської області /
Благод. фонд “Громадські ініціативи”. – Х., 2002. – С. 4.
97. Новорічне
привітання
голови
облдержадміністрації : [Є.Кушнарьов про підсумки соц.-екон.
розвитку за минулий рік] / Є.Кушнарьов // Событие. – 2002. –
3-9 янв. (№ 1). – С. 5: фот.
98. Рік відповідальності за свою долю : [новоріч.
привітання голови облдержадмін.] / Є.Кушнарьов //
Панорама. – 2002. – 4 січ. – С. 1-2.
99. Дорогий друже! / Є.Кушнарьов // Харків – моя
мала Батьківщина : навч. посіб. / Харк. держ. пед. ун-т ім.
Г.С.Сковороди; за заг. ред. І.Ф.Прокопенка. – Вид. 2-ге, випр.
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і доп. – Х. : Т-во “ОВС”, 2003. – С. 3: портр. – Підпис: Голова
Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьов.
100. Дорогі ветерани, дорогі земляки! : [привітання] /
Є.Кушнарьов, О.Колєснік // Веч. Харьков. – 2003. – 8 мая. –
Підпис: Є.Кушнарьов, голова Харк. облдержадмін.;
О.Колєснік, голова Харк. обл. ради.
101. Звернення
голови
Харківської
обласної
державної адміністрації Є.Кушнарьова та голови Харківської
обласної ради О.Колєсніка з нагоди 60-річчя визволення
Харкова
від
німецько-фашистських
загарбників
/
Є.Кушнарьов, О.Колєснік // Веч. Харьков. – 2003. – 23 авг.
102. Дорогие друзья : [обращение к читателям] /
Е.П.Кушнарев // Харькову – 350. 500 влиятельных личностей
/ Вост.-Укр. биогр. ин-т; гл. ред. А.Серебряков. – Х., 2004. –
С. 6: фот.
103. Шановні друзі! / Є.Кушнарьов // Харків – 350:
історія, сучасність, стратегія розвитку : іст.-екон. огляд / за
заг. ред. В.Н.Майорченка. – Х., 2004. – С. 6: портр. – Підпис:
Голова Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьов.
104. Новорічне
звернення
голови
Харківської
облдержадміністрації до жителів Харківщини / Є.Кушнарьов
// Слобід. край. – 2004. – 3 січ.
105. Ніхто не забутий, ніщо не забуте... : [привітання з
нагоди 61-ої річниці визволення міста від німецькофашистських загарбників] / Є.Кушнарьов // Слобід. край. –
2004. – 27 серп. – Фотогр.
106. Обращение председателя Харьковской областной
государственной администрации Евгения Кушнарева к
жителям области : [выборы – 2004] / Е.Кушнарев // Веч.
Харьков. – 2004. – 23 нояб. – С. 2: фот.
107. Обращение председателя Харьковской областной
государственной администрации Евгения Кушнарева к
жителям области [после президентских выборов] /
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Е.Кушнарев // Событие. – 2004. – 25 нояб.-1дек. (№ 48). – С.
2: фот.
108. Звернення
голови
Харківської
обласної
державної адміністрації Євгена Кушнарьова до жителів
області [13.12.2004] / Є.Кушнарьов // Время. – 2004. – 14 дек.
109. Шановні харків’яни! : обращение пред. Харьк.
облгосадминистрации Евгения Кушнарева к жителям области
от 13 декабря 2004 г. / Е.Кушнарев // Веч. Харьков. – 2004. –
16 дек. – С. 2.
1.2.3 Інтерв'ю, бесіди
110. Єдиний політдень: гласність і відвертість : [зав.
оргвідділом міськкому партії Є.П.Кушнарьов відповідає на
запитання читачів газ. про демокр. засади в парт. орг., труд.
колективах Харкова] // Вечір. Харків. – 1988. – 15 січ.
111. “Дорожу довір'ям людей” : [інтерв’ю із зав.
оргвідділом
Харк.
міськкому
Компартії
України
Є.Кушнарьовим] // Вечір. Харків. – 1989. – 2 груд.
112. Партклуб определяет позицию : [беседа с зав.
орготделом Харьк. обкома партии Е.Кушнаревым и др.
участниками Всесоюз. конф. парт. клубов и парторганизаций,
состоявшейся в Москве 20-21 янв. / записала Г.Романенко] //
Крас. знамя. – 1990. – 4 февр.
113. С точки зрения “центра” : [беседа с пред.
горсовета Е.Кушнаревым о первых результатах работы нар.
избранников / записал В.Быховский] // Крас. знамя. – 1990. –
5 мая. – Фот.
114. Разногласия можно преодолеть : [беседа с пред.
Харьк. горсовета, депутатом ХХVІІІ съезда КПСС
Е.Кушнаревым / записал Е.Катаев] // Крас. знамя. – 1990. – 5
июля. – Фот.
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115. Власть, возьми власть : [интервью с пред.
горсовета нар. депутатов Е.Кушнаревым / записал
М.Биденко] // Слобода. – 1991. – Янв. (№ 1). – С. 4-5.
116. Нічліжка для бомжів, метро і стратегія
виживання : [бесіда з головою Харк. міськради і
міськвиконкому Є.П.Кушнарьовим про проблеми міськ.
бюджету / записала Л.Сухіна] // Слобід. край. – 1991. – 13
черв.
117. Президент України повинен бути безпартійним :
[бесіда з Є.П.Кушнарьовим / записав М.Біденко] // Слобода. –
1991. – 20 июля (№ 53). – С. 2: фот.
118. Вся власть – мэру? : [беседа с пред. Харьк.
горсовета нар. депутатов Е.Кушнаревым / записал
В.Быховский] // Панорама. – 1992. – Янв. (№ 4). – С. 2: фот.
119. Своєї позиції мер не приховує : [інтерв’ю з
головою Харк. міськ. ради нар. депутатів Є.П.Кушнарьовим /
записала Л.Сухіна] // Слобід. край. – 1992. – 20 лют.
120. “Не дайте обмануть себя…” : [беседа с пред.
Харьк. горсовета нар. депутатов Е.Кушнаревым / записал
Г.Долуханов] // Веч. Харьков. – 1992. – 15 сент.
121. “Гадаю, ми перейдемо Рубікон приватизації” :
[бесіда з головою міськради Є.Кушнарьовим про пробл.
приватизації у Харкові / записала Л.Сухіна] // Слобід. край. –
1992. – 27 жовт.
122. Мэр Харькова о “Мэре на целый день” : [беседа с
Е.П.Кушнаревым о кн. амер. авт. К.Хикса / записала
З.Яровая] // Слобода. – 1993. – Март (№ 19). – С. 4.
123.* Харків: Нью-Васюки чи центр ділового життя
України! : [інтерв’ю з мером міста Є.Кушнарьовим / записав
В.Полтавський] // Діло. – 1994. – № 32. – С. 2.
124. Кушнарьов “за” і “проти” Кушнарьова : [про
Харк. міськвиконком, про своє місце в ньому розповідає мер
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Харкова Є.Кушнарьов / записала Л.Сухіна] // Слобід. край. –
1994. – 5 квіт.
125. Особый статус города. Что он дает харьковчанам
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Н.Соболева и пред. горисполкома Е.Кушнарева о том, что же
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171. У завтрашній день з оптимізмом : [відповіді
голови облдержадмін. Є.Кушнарьова на запитання читачів
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189. “Пріоритети – загальні для всіх” : інтерв’ю
голови Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьова газеті // Слобід.
край. – 2004. – 24 січ. – Фотогр.
190. “Відродження тракторосільгоспмашу – питання
стратегічного характеру для України” : [напередодні візиту
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президентом : [беседа с Е.Кушнаревым / записала А.Даугуле]
// Пятница. – 2004. – 20 мая (№ 20). – С. 8.
195. “Коли ставиш перед собою високі цілі, завжди
можна досягти високих результатів” : [прес.-конф. голови
облдержадмін. Є.Кушнарьова / записала Л.Салімонович] //
Слобід. край. – 2004. – 20 серп.
196. “Харьковский”. Что для вас заключено в этом
слове? : [что такое “Харьковская власть” – отвечает
Е.Кушнарев] / спрашивали А.Генкин [и др.] // Время. – 2004.
– 21 авг. – Фот. – (Шесть вопросов – семь ответов).
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197. Харків’яни пишаються своєю областю : [бесіда з
головою облдержадмін. Є.Кушнарьовим / записав В.Субота]
// Культура і життя. – 2004. – 8 верес. (№ 32). – С. 1-2.
198. Противостояния между мной и мэром Харькова
нет и не будет, [13.12.2004] [Электронный ресурс] : [отвечая
на вопр. об избрании его главой Харьк. обл. совета,
Е.Кушнарев сообщил, что он обратился к Кабинету
Министров Украины с просьбой освободить его от
занимаемой должности пред. Харьк. облгосадминистрации] //
Диалог. – Режим доступа: http://dialogs.org.ua/news
_full.php?nw _id=6149
199. “Я четыре года строил школы, больницы, метро.
Сегодня понял, что нужно заново строить Украину” :
интервью пред. обл. совета Е.Кушнарева нем. газ.
“Франкфуртер Рундшау” // Событие. – 2004. – 16-22 дек. (№
51). – С. 6: фот.
200. “Никто и никогда не выкинет меня из политики!”
: [беседа с бывшим губернатором Харьк. обл. Е.Кушнаревым
/ записал Д.Кириллов] // Комсом. правда. – 2004. – 23 дек. –
С. 5.
201. З Новим роком! З новою демократією : [пресконф. голови облради Є.Кушнарьова, присвяч. підсумкам
року / підгот. В.Тирнов] // Слобід. край. – 2005. – 5 січ. –
Фотогр.
202. “Моя правота доведена. Все інше – справа
обласної ради” : [Є.Кушнарьов провів прес-конф., на початку
якої зачитав заяву до депутатів облради, а потім відповідав на
запитання кореспондентів газет та електрон. ЗМІ / записав
А.Дмитрієв] // Слобід. край. – 2005. – 10 лют. – Фотогр.
203. “Я опасаюсь не за свою жизнь, но я не могу
исключать… каких-либо провокаций” : [беседа с пред. партии
“Новая демократия” Е.Кушнаревым о полит. ситуации в
стране, Харьк. регионе / записал И.Гайдученко] // Веч.
Харьков. – 2005. – 24 марта. – 2 фот.
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204. “Мы никогда не перекрасимся!” : [состоялась
учредит. конф. Харьк. обл. орг. партии “Новая демократия” –
“интеллектуальный стержень оппозиции” : беседа с генсеком
партии Е.Кушнаревым / записала Е.Зеленина] // Время. –
2005. – 12 апр. – Фот.
205. “Без конструктивної опозиції – влада приречена”
: [бесіда з кер. партії “Нова демократія” Є.Кушнарьовим] //
Голос України. – 2005. – 18 черв. – С. 10-11.
206. Оппозиция в роли зеркала для действующей
власти – за европейский регионализм : [ответы Е.Кушнарева
на вопр. читателей газ. по “Прямой телефон. линии” / подгот.
Л.Холманская] // Веч. Харьков. – 2005. – 5 июля. – 4 фот.
207. “Меня подвели на грань инфаркта…” : [прессконф. Е.Кушнарева для журналистов по поводу посещения
Генпрокуратуры Украины / записал И.Гайдученко] // Веч.
Харьков. – 2005. – 19 июля. – Фот.
208. “Было бы дело, а человека всегда можно
“прицепить”, “подвесить”, таскать на допросы” : [беседа с
лидером партии “Новая демократия” Е.Кушнаревым / записал
В.Петросюк] // “2000”. – 2005. – 2-8 сент. (№ 35).
209. “Хорошая мина при плохой игре” : [коммент.
Е.Кушнарева о полит. ситуации в стране / записал
Ю.Зиненко; фот. В.Литвинова] // Веч. Харьков. – 2005. – 13
сент. – Фот.
210. Евгений Кушнарев ответил на вопросы
журналистов : [пресс-конф. состоялась 30 сент., перед
открытием ХІІ Междунар. муз. фестиваля “Харьковские
ассамблеи”] : по материалам офиц. сайта Е.Кушнарева // Веч.
Харьков. – 2005. – 4 окт. – Фот.
211. “После выборов в этом зале будет совсем другая
атмосфера…” : [беседа с депутатом облсовета Е.Кушнаревым
о его общ.-полит. деятельности / записал И.Гайдученко; фот.
В.Литвинова] // Веч. Харьков. – 2005. – 13 окт. – Фот.
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212. “Новая демократия”: из пешек в дамки?.. :
[беседа с генсеком полит. партии Е.Кушнаревым о
предстоящих выборах в Верховную Раду Украины, о полит.
ситуации в стране / записал И.Гайдученко] // Веч. Харьков. –
2005. – 25 окт. – Фот.
213. Сказал как на духу… : [мнение генсека “Новой
демократии“ Е.Кушнарева относительно неприкосновенности
депутатов мест. советов / записал И.Гайдученко] // Веч.
Харьков. – 2005. – 27 окт. – Фот.
214. Было бы желание власти, а статья найдется:
Е.Кушнарев свидетельствует, поясняет и … обвиняет :
[беседа с лидером партии “Новая демократия” Е.Кушнаревым
/ записал Н.Закревский] // Киев. ведомости. – 2005. – 30 окт. –
С. 4.
215. Вместе – вперед: гость “Прямой телефон. линии”
– ген. секретарь полит. партии “Новая демократия”
Е.Кушнарев : [ответы политика на звонки читателей газ. /
подгот. Л.Холманская] // Веч. Харьков. – 2005. – 8 нояб. –
Фот.
216. Реформа неизбежна. Как дембель… и как газ в
трубе : [беседа с Е.Кушнаревым о полит. реформе в стране,
переговорах между Украиной и Россией по газовым вопр. /
записал Е.Березин] // Веч. Харьков. – 2005. – 17 дек.
217. “Этот город нужно любить!” : [эксклюзив.
интервью по Интернет-почте с Е.Кушнаревым / подгот.
И.Костромин] // Веч. Харьков. – 2006. – 21 февр. – С. 5: фот.
218. “Государство должно приложить максимум
усилий” : [беседа с нар. депутатом Украины, главой комитета
по правовой политике Верховной Рады Е.Кушнаревым /
записала О.Сивцова] // Веч. Харьков. – 2006. – 28 нояб. – С. 3: фот.
219. “Государство должно приложить максимум
усилий” [Электронный ресурс] : [зам. пред. фракции Партии
регионов в Верховной Раде, глава Ком. Верховной Рады по
правовой политике, Е.Кушнарев дал интервью газ. “Вечерний
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Харьков” и “Вместе – вперед”, 28.11.2006] // Картина дня. –
Режим
доступа:
http://kartinaua.info/index.phtml?art_id=45511&action=view&sel_date=2006-11-28
220. Я приобрел “шкуру бизона” : [беседа с бывшим
градонач. Харькова Е.Кушнаревым / записала Т.Литвина] //
Комсом. правда. – 2006. – 28 нояб.
221. “Бюджет 2007 позволит нам двигаться вперед” :
[нар. депутат Украины, чл. политсовета Партии регионов
Е.Кушнарев – гость “Прямой телефон. линии” в ред.
“Вечерки” / подгот. и провела Л.Холманская] // Веч. Харьков.
– 2006. – 21 дек. – С. 1, 4-5: 3 фот.
1.3 Видання за редакцією Є.П.Кушнарьова
222. История города Харькова за 250 лет его
существования (1655–1905) : ист. моногр. : в 2 т. Т.1. ХVІІ –
ХVІІІ века / Д.И.Багалей, Д.П.Миллер; обращение к читателю
Е.П.Кушнарева. – Репринт. изд. – Х., 1993. – 572 с.: ил. – Изд.
отпеч. по заказу исполкома Харьк. гор. совета нар. депутатов
под председательством Е.П.Кушнарева.
223.* Город и государство: проблемы, тревоги,
надежды горожан востока Украины / под ред. В.С.Бакирова,
Е.П.Кушнарева. – Х. : Форт, 1996. – 237 с.
224. Воскресенский Г. Когда согласие у мэров есть :
[презентация кн. “Город и государство”, выпущ. под ред.
В.Бакирова и Е.Кушнарева] / Г.Воскресенский // Слобода. –
1996. – 19 июня (№ 47). – С. 1: фот.
225. Харьков: индустрия и бизнес : каталог /
А.А.Гритчин, А.А.Дудка, Л.В.Дудка [и др.]; редкол.:
Е.П.Кушнарев (пред.) [и др.]. – Х. : Прапор, 1996. – 664 с.
226. Історія міста Харкова ХХ століття / кол. авт.:
О.Н.Ярмиш [та ін.]; звернення до читачів Є.П.Кушнарьова;
редкол.: Є.П.Кушнарьов (співголова редкол.) [та ін.]; худож.оформлювач І.В.Осипов. – Х. : Фоліо, Золоті сторінки, 2004. –
684 с.: ілюстр., портр.
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2. Література про життя та діяльність Є.П.Кушнарьова
2.1 Загальні роботи
227. Україна на межі тисячоліть. 500 впливових
особистостей / Схід.-Укр. акад. бізнесу; М.З.Бердута [та ін.]. –
Х., 2000. – 523 с. – Із змісту : Кушнарев Евгений Петрович :
[первый зам. пред. Нар.-демокр. партии Украины, чл. Науч.эксперт. совета Нац. имиджевой программы “Лидеры ХХ
столетия”]. – С. 67, 157, 497, 500: фот.
228. Україна. 10 років незалежності, 1991–2001. 500
впливових особистостей / Схід.-Укр. біогр. ін-т; голов. ред.
А.Серебряков. – Х., 2001. – 320 с.: ілюстр. – Із змісту :
Кушнарев
Евгений
Петрович:
пред.
Харьк.
облгосадминистрации. – С. 127; Лауреаты рейтингового
конкурса “Деловой человек Украины” 1992–2001 гг.:
Кушнарев Е.П. (1994 г.). – С. 302.
229. Поздравляем! Кушнареву Е.П. – 50! // Слово
ветерана. – 2001. – 1 февр.
230. Лауреати нагород, 1991–2002. 500 впливових
особистостей / Схід.-Укр. біогр. ін-т; ред.-уклад.
Ю.Романенко. – Х., 2002. – 320 с.: илюстр. – Із змісту :
[Є.П.Кушнарьов – “Ділова людина України” (1994 р.),
“Харків’янин року” (2001 р.)]. – С. 64, 248-249, 263, 297:
фотогр.
231. Украина: регионы. Харьковская область, 1932–
2002. 500 влиятельных личностей / Вост.-Укр. биогр. ин-т;
ред. В.Федосова. – Х., 2002. – 272 с.: ил. – Из содерж. :
[Е.Кушнарев: депутат Харьк. обл. совета ХХІV созыва от
Краснокут.
р-на
(апр.
2002
г.),
пред.
Харьк.
облгосадминистрации (2000–2004 гг.)]. – С. 8, 39, 42, 227:
фот.
232. В обранцях “Золотої Фортуни” : [Є.Кушнарьову
вручено одну з найвищих почесних відзнак Міжнар. Акад.
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Рейтингу “Золота Фортуна” – “Кришталевого Слона”] //
Слобід. край. – 2002. – 28 берез.
233. Державних нагород удостоєні / Схід.-Укр. біогр.
ін-т; авт.-уклад. Ю.Романенко. – Х., 2003. – 452 с. – (500
впливових особистостей; Вип. 7). – Із змісту : Кавалери
ордена Князя Ярослава Мудрого ІV ступеня: Кушнарьов
Євген Петрович: голова Харьк. облдержадмін. – С. 73-75: 2
фотогр.
234. Україна, рік 2003. 500 впливових особистостей /
Схід.-Укр. біогр. ін-т; голов. ред. І.Серебряков. – Х., 2003. –
287 с.: фотогр. – Із змісту : Персоналії: Кушнарьов Євген
Петрович – голова Харк. облдержадмін. – С. 23, 90, 216: 2
фотогр.
235. Енергія дії, спрямована на добро: Не ювілейна,
але – дата : [Є.П.Кушнарьову – 52] // Слобід. край. – 2003. –
29 січ. – Фотогр. – Підпис: Колектив ред. газ. “Слобід. край”.
236. Харківського
губернатора
Є.Кушнарьова
нагороджено орденом Нестора Літописця І ступеня // Офиц.
ведомости. – 2003. – 25 дек. (№ 51/52). – С. 9.
237. Воловник П.В. Феномен Харькова в его людях /
П.В.Воловник. – Х. : Золотые страницы, 2004. – 503 с.: ил. –
(Современная ЖЗЛ Харькова; Кн. 1). – Из содерж. : Гл. 1.
Человеческий капитал: Кушнарев Е.П. : [обществ.-полит.
деятельность в 1990–2004 гг.]. – С. 31-73: 41 фот.
238. Громадсько-політичне
життя;
Міське
самоврядування : [діяльність Є.Кушнарьова у 1991–2004 рр.]
// Історія міста Харкова ХХ століття / авт. кол.: О.Н.Ярмиш
[та ін.]. – Х., 2004. – С. 534-538, 545-546, 556-563, 566, 580.
239. Лисенко Л. На крилах успіху : [про вручення
Є.Кушнарьову бронзової статуетки “Крила успіху” за
сприяння розвитку журналістики] / Л.Лисенко // Губернія. –
2004. – № 10 . – С. 3-4.
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240. Харькову –350. 500 влиятельных личностей /
Вост.-Укр. биогр. ин-т; гл. ред. А.Серебряков. – Х., 2004. –
512 с.: ил. – Из содерж. : [Кушнарев Евгений Петрович]. – С.
28, 104: фот.
241. Кушнарев Евгений Петрович : [мэр Харькова
(1991–1996), губернатор Харьк. обл. (2000–2004)] //
Карнацевич
В.Л.
100
знаменитых
харьковчан
/
В.Л.Карнацевич. – Х., 2005. – С. 235-239.
242. Пополнилась
когорта
почетных
граждан
Харькова : [в т.ч. Е.П.Кушнарев] // Веч. Харьков. – 2006. – 26
авг. – С. 2.
243. Нартов В. Видатні особистості України /
В.Нартов. – Х. : ТОВ “Фактор-Друк”, 2007. – 398 с.: ілюстр. –
Із змісту : Віктор Янукович : [Є.Кушнарьов прокоментував
проведення виборів Президента України у 2004 р. та розповів
про перспективи соц.-екон. розвитку країни]. – С. 376-377;
Віктор Ющенко : [Є.Кушнарьов висловив думку щодо заяв
В.Ющенка у відношенні розвитку демократії]. – С. 386.
244. Щоб діти народжувалися здоровими : [про
Є.Кушнарьова в розвиток Харк. спеціаліз. мед.-генет. центру]
// Що зроблено. Харківщина, 2005-2006 / Харк.
облдержадмін. – Х., [2007]. – С. 8. – 75 років Харківській
області.
245. Сивцова О. Он мечтал о новой политической
элите : [о Е.П.Кушнареве] / О.Сивцова // Нова демократія. –
2007. – 2 берез.
246. Сергеева А. Маленькие таланты будут получать
большие стипендии : [Фонд поддержки молодых талантов
был основан Е.Кушнаревым 13 лет назад] / А.Сергеева // Веч.
Харьков. – 2007. – 7 июня.
247. Адоньева Е. В Мелитопольской гимназии № 5
состоялось открытие мемориальной доски в память о Евгении
Кушнареве [Электронный ресурс] / Е.Адоньева //
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Мелитопольские ведомости. – Режим доступа: http://www.
mv.org.ua/index.php?news=7666
248. Кушнарева увековечили на мемориальной доске
[Электронный ресурс] [25.09.2007] // Все комментарии. –
Режим
доступа:
http:
//vsekommentarii.com/news/2007/09/25/88665.htm
249. Памяти
Евгения
Кушнарева
:
[Харьк.
горисполком решил установить мемор. доску Е.П.Кушнареву
на здании Харьк. горсовета] // Время. – 2007. – 7 дек.
250. Кагановская Т. “Будем делать то, что считал
важным мой отец” : [беседа с дочерью Е.Кушнарева
Т.Кагановской / записала И.Росинская] // Веч. Харьков. –
2007. – 8 дек.
251. У Харкові побудують бібліотеку ім. Євгена
Кушнарьова / Ліга Бізнес Інформ // Вісн. Кн. палати. – 2008. –
№ 8. – С. 27.
252. [Кушнарев Е.П.: фот.] // Воловник П.В. Славные
имена / П.В.Воловник, О.П.Воловник. – Х., 2008. – С. 43, 44,
343, 345. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины; Кн. 2).
253. Гончарова Н. “Великие харьковчане”. Опрос от
“Сегодня”, [14.07.2008] [Электронный ресурс] : [соц. исслед.
по заказу “Сегодня” проводила компания Research & Branding
Group: Кушнарев – “самый великий”] / Н.Гончарова //
Сегодня.
–
Режим
доступа:
http://www.
segodnya.ua/news/12041495.html
254. Е.Кушнарев
стал
самым
великим
харьковчанином – опрос, [14.07.2008] [Электронный ресурс]
//
Mediaport.
–
Режим
доступа:
http://forum.mediaport.ua/read.php?43,558800
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Є.П.Кушнарьов] / М.Хаблак // Слобід. край. – 1992. – 5 трав.
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Г.Имангулов // Панорама. – 1993. – Апр. (№ 14). – С. 15.

57
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входом розрізав голова міськвиконкому Є.Кушнарьов] /
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(КНР)] / Г.Донина // Панорама. – 1993. – Июль (№ 28). – С. 1:
фот.
348. Долуханов Г. Мер увійшов в історію :
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прередвибор. зборах Харк. регіон. об-ня “Наша Україна”
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Л.Сухіна // Слобід. край. – 1993. – 11 груд.
354. Золотых Г. Горсовет в победителях, а центристы
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президентом которой является Е.Кушнарев] // Время. – 1994.
– 15 дек.
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1995
392. Клецов А. Мэр наводит мосты с профсоюзами :
[во Дворце труда состоялась встреча профсоюз. актива
области с пред. Харьк. горисполкома] /А.Клецов // Время. –
1995. – 14 февр.
393. Моисеенко А. Мэр готов к диалогу : [на встрече
лидеров профсоюзов труд. коллективов области] /
А.Моисеенко // Панорама. – 1995. – Февр. (№ 8). – С. 4.
394. Сухіна Л. Новації і традиції : [на брифінгу в Харк.
міськвиконкомі про роботу Асоціації міст України докладав її
президент Є.Кушнарьов] / Л.Сухіна // Слобід. край. – 1995. –
2 лют.
395. Матырин В. Пятая сессия: вопросов накопилось
много. Один из главных – отчет исполкома : [перед началом
сес. состоялась пресс-конф. пред. горсовета Е.Кушнарева] /
В.Матырин // Слобода. – 1995. – 15 февр. (№ 14). – С. 1.
396. Золотых Г. Хлопнет ли мэр дверью? :
[Е.Кушнарев заявил о возможном сложении с себя
полномочий депутата облсовета] / Г.Золотых // Веч. Харьков.
– 1995. – 16 февр.
397. Клецов А. Харьков: год спустя : [на сес. горсовета
заслушан отчет Е.Кушнарева о деятельности исполкома в
1994 г.] / А.Клецов // Время. – 1995. – 21 февр.
398. Донина Г. ХГЖФ: действенно помогает
женщинам и вселяет оптимизм в мужчин : [Е.Кушнарев –
гость собрания Харьк. гор. жен. фонда] / Г.Донина //
Панорама. – 1995. – Март (№ 12). – С. 3: фот.
399. Сухіна Л. “Нова Україна”: можливе друге
дихання : [Є.Кушнарьов про організаційне трансформування
громад.-політ. партій] / Л.Сухіна // Слобід. край. – 1995. – 16
берез.
400. Воробьева С. Мэру подарили булаву. К
очередному юбилею пообещали коня : [депутаты горсовета
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поздравили Е.Кушнарева с 5-летием на посту мэра] /
С.Воробьева // Слобода. – 1995. – 8 апр. (№ 29). – С. 2: фот.
401. Сухіна Л. Про владу – мовою закону : [мер
Харкова за двопалатний парламент] /Л.Сухіна // Слобід. край.
– 1995. – 13 квіт.
402. Пилюгина Н. 65 лет и один год : [мэр города
выступил с докл. “Харьков – вчера, сегодня, завтра” на науч.
конф., посвящ. юбилею ХИСИ] / Н.Пилюгина // Веч. Харьков.
– 1995. – 27 апр.
403. Кривой В. Утвержден бюджет выживания : [на ІV
сес. Харьк. облсовета Е.Кушнарев предложил несколько
условий выхода из экон. кризиса] / В.Кривой // Панорама. –
1995. – Май (№ 19). – С. 2.
404. Сухіна Л. Жити так, як дозволяють кошти : [на
зустрічі голови міськради Є.Кушнарьова з журналістами
обговорювався бюджет на 1995 р.] / Л.Сухіна // Слобід. край.
– 1995. – 18 трав.
405. Воробьева С. Е.Кушнарев: Девиз года – жить по
средствам : [отчет о брифинге в горисполкоме] / С.Воробьева
// Слобода. – 1995. – 20 мая (№ 40). – С. 2: фот.
406. Зарубежная поездка Е.Кушнарева была удачной.
О Харькове узнали в Европе : [на пресс-конф. мэр рассказал о
результатах поездок в Лондон и Страсбург] // Харьк.
ведомости. – 1995. – 5-12 июня (№ 3). – С. 2.
407. Вальчак А. Мэр признал необходимость
применения непопулярных мер : [на брифинге Е.Кушнарев
осветил успехи и просчеты гор. органов власти за год после
выборов] / А.Вальчак // Харьк. ведомости. – 1995. – 27 июня4 июля (№ 6). – С. 2.
408. Воробьева С. Евгений Кушнарев: “Нам не стыдно
смотреть в глаза харьковчан” : [пресс-конф. по итогам
прошедшего года и о формировании нового гор. бюджета] /
С.Воробьева // Слобода. – 1995. – Июнь (№ 52). – С. 1, 2: фот.
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409. Моисеенко А. Жить по средствам : [на очеред.
пресс-конф. в горисполкоме обсуждались пробл. экон.
развития Харькова в рамках бюджета на 1995 г.] /
А.Моисеенко // Панорама. – 1995. – Июнь (№ 23). – С. 2: фот.
410. Казбан М. “Главный лозунг – жить по средствам”
: [репортаж с пресс-конф. мэра Харькова Е.Кушнарева по
случаю годовщины своей деятельности] / М.Казбан //
Событие. – 1995. – 1 июля.
411. Бордунов М. Политическая арена Харькова:
попытка анализа : [Е.Кушнарев – лидер партии “Новая
Украина” – на стыке либерализма и демократии] /
М.Бордунов // Веч. Харьков. – 1995. – 6 июля.
412. Кволлз Р. Дневник Мэра : [мэр Цинциннати о
своей поездке в Харьков, о городе, о Кушнареве, о
харьковчанах]: пер. с англ. / Р.Кволлз // Слобода. – 1995. –
Авг. (№ 64). – С. 3.
413. Лысенко Л. Международный – есть! :
[Е.Кушнарев принял участие в церемонии торжеств.
открытия междунар. аэропорта в Харькове] / Л.Лысенко //
Слобода. – 1995. – Авг. (№ 67). – С. 1: фот.
414. Солдатенко Я. “Муниципальный заем – это
надежно!”: считает мэр города Е.П.Кушнарев : [на брифинге
в горисполкоме] / Я.Солдатенко // Веч. Харьков. – 1995. – 12
авг.
415. Солдатенко Я. “Главное – статус!” – утверждает
мэр : [о взаимоотношениях гор. и обл. администраций] /
Я.Солдатенко // Веч. Харьков. – 1995. – 17 авг.
416. Столбецов О. Наш мэр – марафонцам пример :
[традиц. легкоатлет. марафон “Освобождение”, посвящ. 52-й
годовщине освобождения Харькова от нем.-фашист.
захватчиков] / О.Столбецов // Веч. Харьков. – 1995. – 22 авг.
417. Дубков А. “Новая Украина” начинает и лидирует
: [в Деловом и культ. центре состоялось общ. собр. Нар.-
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демокр. об-ния “Новая Украина”,
пред. Е.Кушнарев] /
А.Дубков // Слобода. – 1995. – Сент. (№ 77). – С. 2.
418. Сухіна Л. Відтепер у Харкові все своє: і герб, і
прапор : з ІХ сес. Харк. міськради : [про затвердження герба й
прапора міста доповів голова міськради Є.Кушнарьов] /
Л.Сухіна // Слобід. край. – 1995. – 19 верес.
419. Тарасова Л. Vivat, родная Слобода! : [Харьков
отпраздновал очередной День рождения. Мэру вручены рог
изобилия и кадуцей] / Л.Тарасова // Веч. Харьков. – 1995. – 26
сент. – Фот.
420. Знаковский В. Евгений Кушнарев о насущных
проблемах нашего города и всей Украины : [о выступлении
мэра на брифинге в горисполкоме] / В.Знаковский // Слобода.
– 1995. – 7 окт.
421. Смоляков Н. Ах, какие люди в Голливуде:
господин Кушнарев, кто вы, “отец города”, политический
карьерист или фальшкапитан?… : [критика в адрес мэра] /
Н.Смоляков // Панорама. – 1995. – Окт. (№ 41). – С. 1, 2: фот.
422. Цыпина Д. Уголок Германии в центре Харькова :
[мэр города на открытии Дома Нюрнберга] / Д.Цыпина //
Панорама. – 1995. – Окт. (№ 41). – С. 12: фот.
423. Тараненко М. Інтегруючись в Європу : [укр.
делегація на чолі з президентом Асоц. міст України
Є.Кушнарьовим взяла участь у роботі конгресу місц. і регіон.
влад Європи в Страсбурзі] / М.Тараненко // Слобід. край. –
1995. – 30 листоп.
424. Тур М. Первый международный завершен : [в
Харькове прошел І Междунар. конкурс юных скрипачей им.
Б.Которовича. Участников конкурса, организаторов и чл.
жюри приветствовал мэр города] / М.Тур // Слобода. – Нояб.
(№ 88). – С. 1: фот.
425. Голландс С. Чтоб не глумилась челядь и не
кичилась власть : [о создании Фонда Бориса Чичибабина,
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один из учредителей – мэр] / С.Голландс // Слобода. – 1995. –
Дек. (№ 96). – С. 1: фот.
426. Гаврилова И. “Харьковский Ельцин” штурмует
украинские города : [Е.Кушнарев – президент Ассоц. городов
Украины] / И.Гаврилова // Правда Украины. – 1995. – 15 дек.
1996
427. Поддубный А. Мэр ищет деньги: Евгений
Кушнарев об инвестиционных перспективах Харькова /
А.Поддубный // Деловая жизнь. – 1996. – № 28/29. – С. 4-5.
428. Васильева Н. Поэту, гражданину, человеку :
[Е.Кушнарев на открытии барельефа Б.Чичибабину] /
Н.Васильева // Слобода. – 1996. – 13 янв. (№ 4). – С. 1: фот.
429. Тараненко М. Клопіт голови, а рукам робота :
[соц.-екон. життя Харкова в умовах обмеженого бюджет.
фінансування. Зустріч мера з журналістами] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 1996. – 1 лют.
430. Васильева Н. Евгений Кушнарев остается верен
себе : [на брифинге в горсовете] / Н.Васильева // Слобода. –
1996. – 3 февр. (№ 10). – С. 1.
431. Трашутин С. Украинский центризм: на манеже
все те же : [о слиянии партий “Новая Украина”, “Трудовой
конгресс Украины” и “Партия демокр. возрождения
Украины” в новую центристскую, пред. которой станет
Е.Кушнарев] / С.Трашутин // Харьк. губерн. вести. – 1996. –
5-11 февр. (№ 1). – С. 2: фот.
432. Кобец
В.
Власть
отчитывается
перед
харьковчанами : [о выступлении мэра Е.Кушнарева на ХІІ
сес. горсовета] / В.Кобец // Слобода. – 1996. – 26 марта (№
24). – С. 1.
433. Васильева Н. Принял мэр победителей :
[Е.Кушнарев принял семерых лауреатов конкурса юных
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пианистов В.Крайнева и вручил им подарки] / Н.Васильева //
Слобода. – 1996. – 4 апр. (№ 26). – С. 1: фот.
434. Тур М. “Горизонт” стал ближе : [торжеств.
митинг по случаю открытия регуляр. движения троллейбусов
по маршруту “12 Апреля” – “Горизонт”, присутствовали мэр
города Е.Кушнарев и зам. главы Харьк обл. адм. В.Байбиков]
/ М. Тур // Слобода. – 1996. – 15 мая (№ 37). – С. 1.
435. Новиков Г. Евгений Кушнарев в списке самых
влиятельных политиков Украины / Г.Новиков // Грани. –
1996. – 25-31 мая.
436. Тур М. На урок демократии в… мэрию :
[Е.Кушнарев выступил на уроке политологии перед
старшеклассниками шк.-гимназии № 116] / М.Тур // Слобода.
– 1996. – 29 мая (№ 41). – С. 1: фот.
437. Васильева Н. Ситуация не из легких, но город
должен жить : [брифинг в горисполкоме: обсуждались вопр. о
фин. ситуации, о пробл. малого бизнеса, об итогах поездки в
США] / Н.Васильева // Слобода. – 1996. – 8 июня (№ 44). – С.
1: фот.
438. Сосновская Я. Евгению Кушнареву уже
угрожали, но он отступать не намерен : [отчет о пресс-конф.]
/ Я.Сосновская // Грани. – 1996. – 8-14 июня (№ 23). – С. 3.
439. Устименко М. І в скруті будуємо : [урочисте
відкриття нової поліклініки Салтівського житл. масиву
відбулося за участі голів Харк. міськради та облдержадмін.
Є.Кушнарьова та О.Дьоміна] / М.Устименко // Слобід. край. –
1996. – 18 черв. – Фотогр.
440. Тур М. Европа нам поможет! : [О.Демин и
Е.Кушнарев в торжеств. обстановке открыли новую линию по
пр-ву мороженого на “Хладопроме”] / М.Тур // Слобода. –
1996. – 19 июня (№ 47). – С. 1: фот.
441. Топоркова Н. Если государство немедленно не
взыщет долги, то как-то выживем : [встреча пред. Харьк.
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горсовета Е.Кушнарева с журналистами была посвящена
финансам] / Н.Топоркова // Время. – 1996. – 25 июля.
442. Васильева Н. Наш лозунг: “жить по средствам” :
об исполнении гор. бюджета за полугодие рассказал мэр
Е.Кушнарев на очеред. брифинге в горисполкоме /
Н.Васильева // Слобода. – 1996. – 27 июля (№ 58). – С. 1: фот.
443. Моисеенко А. Все познается в сравнении, или
Нужны ли Украине инвестиции : [в Нью-Йорке Е.Кушнарев
представил 11 проектов по развитию Харькова. Для их
реализации необходимо 750 млн. долларов] / А.Моисеенко //
Панорама. – 1996. – 10 авг. (№ 33). – С. 3.
444. Логвиненко Л. День мого міста : [на
урочистостях мер висловив думку про майбутнє Харкова,
святкування його 350-річчя] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
1996. – 17 верес. – Фотогр.
445. Устименко М. Обіцяють і тепло, і гарячу воду :
[на брифінгу у міськвиконкомі мер міста повідомив про
підготовку до опалюв. сезону] / М.Устименко // Слобід. край.
– 1996. – 10 жовт.
446. Корсунский В. Дни Калиша и фестиваль рекламы
: [мэр Харькова на торжест. открытии выставки-ярмарки пол.
производителей на “Славянском базаре”] / В.Корсунский //
Время. – 1996. – 17 окт. – Фот.
447. Сухіна
Л.
Списи
ламаються
довкола
законопроекту про місцеве самоврядування : [на брифінгу у
міськвиконкомі мер Харкова, президент Асоц. міст України
Є.Кушнарьов прокоментував ситуацію] / Л.Сухіна // Слобід.
край. – 1996. – 24 жовт.
448. Сухіна Л. Кошти між районами будуть
розподілені : [на такій позиції стоїть мер міста] / Л.Сухіна //
Слобід. край. – 1996. – 26 жовт.
449. Топоркова Н. Долги Харькова
бюджету : [пред. Харьк. горсовета на
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равны его
встрече с

журналистами: о проблемах города] / Н.Топоркова // Время. –
1996. – 26 окт.
450. Боженко Е. Аджарцам нужен Харьков :
[Е.Кушнарев встретился с делегацией Верховного Совета и
Совета Министров Аджарской Авт. Респ.] / Е.Боженко //
Харьк. губерн. вести. – 1996. – 4 дек. (№ 44). – С. 3: фот.
451. Генкин А. Кушнарев Е.: Я уезжаю с Харьковом в
сердце и душе : [мэр Харькова получил предложение
возглавить Администрацию Президента] / А.Генкин // Время.
– 1996. – 24 дек. – Фот.
452. Е.Кушнарев: “Остаюсь харьковчанином” :
[Президент Украины Л.Кучма подписал Указ о назначении
Е.Кушнарева главой Администрации Президента] // Харьк.
губерн. вести. – 1996. – 25 дек. (№ 47). – С. 1, 3: фот.
453. Сухіна Л. Від мера до глави Адміністрації
Президента
:
[Є.Кушнарьов
очолив Адміністрацію
Президента України] / Л.Сухіна // Слобід. край. – 1996. – 26
груд.
454. Холодный Ф. Евгений Кушнарев – правая рука
Леонида Кучмы : [на пост главы Администрации Президента
назначен мэр Харькова] / Ф.Холодный // Грани. – 1996. – 28
дек. (№ 52). – С. 2.
1997
455. Навколо бюджетних проблем : [на прес-конф.
голова Адміністрації Президента України Є.Кушнарьов
повідомив, що з боку Л.Кучми робиться все, аби
співпрацювати з парламентом. Та в разі неприйняття
бюджету Президент діятиме рішуче, але в рамках
Конституції] // Слобід. край. – 1997. – 22 лют.
456. Вихід з кризи – не на вулицях : [на прес-конф.
голова Адміністрації Президента України Є.Кушнарьов,
говорячи про акцію “лівих” 18 берез., підкреслив, що вона не
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стала масовою. Це свідчить, що народ прихильно ставиться
до реформ і курсу Л.Кучми] // Слобід. край. – 1997. – 22
берез.
457. Під знаком пам’яті і сьогодення : [глава
президент. адмін. Є.Кушнарьов повідомив, що Президент
України Л.Кучма планує візит в Гаагу з нагоди святкування
50-річчя, так званого “плану Маршала” ] // Слобід. край. –
1997. – 10 трав.
458. Бюджет і далі в центрі уваги : [на брифінгу глава
Адміністрації Президента Є.Кушнарьов повідомив, що після
20 трав. Верховній Раді вже недоцільно буде приймати держ.
бюджет на поточ. рік] // Слобід. край. – 1997. – 13 трав.
459. Кушнарьов спростовує [твердження “лівих”, що
нібито державні органи влади перешкоджали їм відзначати
День Перемоги] // Слобід. край. – 1997. – 17 трав.
460. Вето Президента : [на брифінгу глава
Адміністрації Президента України Є.Кушнарьов повідомив,
що Л.Кучма наклав вето на прийнятий Верховною Радою
закон “Про Кабінет Міністрів”] // Слобід. край. – 1997. – 31
трав.
461. Уряд – за підвищення тарифів : [глава
Адміністрації Президента України Є.Кушнарьов повідомив,
що Л.Кучма накладе вето на закон про підвищення тарифів на
житл.-комун. послуги] // Слобід. край. – 1997. – 31 трав.
462. Хто прагне протистояння? : [Верховна Рада
подолала друге вето Президента України на прийнятий закон
про місцеві держ. адміністрації. Глава Адміністрації
Президента Є.Кушнарьов і постійн. представник Президента
у Верховній Раді Р.Безсмертний заявили, що Л.Кучма не
змириться з такими маніпуляціями всупереч Конституції] //
Слобід. край. – 1997. – 26 черв.
463. Річниці Конституції присвячується : [на наук.практ. конф. глава Адміністрації Президента Є.Кушнарьов
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передав привітання від Президента України Л.Кучми] //
Слобід. край. – 1997. – 27 черв.
464. Схвалюють курс Президента : [у Чернігові на
зборах обл. активу були присутні глава Адміністрації
Президента Є.Кушнарьов та міністр Кабінету Міністрів
В.Пустовойтенко. Обговорювалися антикризові заходи,
запропоновані Л.Кучмою] // Слобід. край. – 1997. – 12 лип.
465. Про коаліційність уряду говорити рано : [на
брифінгу глава Адміністрації Президента Є.Кушнарьов
повідомив, що уряд фактично сформовано] // Слобід. край. –
1997. – 2 серп.
466. Зміни до Конституції небезпечні : [на брифінгу
глава Адміністрації Президента Є.Кушнарьов сказав, що
будь-які спроби змінити баланс влади шляхом внесення змін
до Конституції, призведуть до загострення політ. ситуації в
країні] // Слобід. край. – 1997. – 7 серп.
467. Не порушувати балансу влад : [глава
Адміністрації Президента Є.Кушнарьов наголосив, що
пропозиції керівництва Верховної Ради щодо змін у
Конституції України можуть порушити баланс розподілу
влади] // Слобід. край. – 1997. – 9 серп.
468. Народні демократи ідуть в народ : [лідер нової
Народно-демократичної
партії,
голова
Адміністрації
Президента Є.Кушнарьов взяв участь у передвиборн. заходах
“Дні НДП в областях”. Перший захід відбувся на Вінниччині]
// Слобід. край. – 1997. – 30 верес.
469. Нафтопереробні заводи – російським інвесторам
: [на прес-конф. глава Адміністрації Президента послався на
Президента Л.Кучму, який вважає, що не слід чекати, доки
нафтоперероб. п-ва, які зараз ледве “животіють”
зруйнуються] // Слобід. край. – 1997. – 29 листоп.
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1998
470. Вибори ’98 : док., стат. дані, аналіз / Центр соц.психол. дослідж. та політ. менеджменту; за заг. ред.
Ю.Шайгородського. – К. : Вид-во “Форт”, 1998. – 700 с., 31
мал. – Із змісту : Хроніка подій (вересень ’97 – березень ’98) :
[Є.Кушнарьов взяв участь в урочист. мітингу з нагоди спуску
збудован. судна у м. Миколаєві]. – С. 25.
471. В руслі бюджетної ощадливості : [глава
президент.
адмін.
Є.Кушнарьов
днями
підписав
розпорядження про скорочення штат. чисельності апарату
Адміністрації Президента України і структур, утворен. при
главі держави] // Слобід. край. – 1998. – 27 січ.
472. Сухіна Л. Президент Німеччини на Харківській
землі : [6 лют. глава Адміністрації Президента України
Є.Кушнарьов супроводжував федерального президента
Німеччини Р.Герцога] / Л.Сухіна; фотогр. М.Ковальчука //
Слобід. край. – 1998. – 10 лют. – 1 фотогр.
473. Дату візиту призначено : [глава Адміністрації
Президента Є.Кушнарьов повідомив про офіц. візит
Президента України Л.Кучми до Росії 26-27 лют.] // Слобід.
край. – 1998. – 17 лют.
474. Сухіна Л. Товаровиробник, про якого піклуються
: [про дводенну робочу поїздку на Харківщину глави уряду
України В.Пустовойтенка у супроводі керівників провід.
міністерств, глави Адміністрації Президента Є.Кушнарьова] /
Л.Сухіна; фотогр. Ю.Андріяненка // Слобід. край. – 1998. – 5
берез. – Фотогр.
475. Глава держави про вибори в Криму : [на брифінгу
глава Адміністрації Президента Є.Кушнарьов повідомив, що
він виступає за те, щоб кримськотатар. народу було надано
представництво у Верховній Раді Криму] // Слобід. край. –
1998. – 21 берез.
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476. Хаблак М. Харків’яни підтримають курс реформ
: [у цьому впевнений глава Адміністрації Президента України
Є.Кушнарьов, який днями перебував у Харкові з нагоди
відкриття четвертого конкурсу молодих піаністів ім.
В.Крайнєва] / М.Хаблак // Слобід. край. – 1998. – 21 берез.
477. Люди проголосували проти сьогоднішнього рівня
життя : [коментуючи підсумки виборів, глава Адміністрації
Президента Є.Кушнарьов підкреслив, що в новому
парламенті жодна політ. партія не матиме більшості; розподіл
у Верховній Раді піде по лінії: за Конституцію та реформи і
проти “них”] // Слобід. край. – 1998. – 4 квіт.
478. Увага до кримських проблем : [глава
Адміністрації Президента України Є.Кушнарьов очолив спец.
групу по врегулюванню пробл. крим. татар] // Слобід. край. –
1998. – 7 квіт.
479. Чутки – засіб дискредитації : [брифінг
Є.Кушнарьова з приводу кошторису витрат на діяльність
Президента України та його адміністрації] // Слобід. край. –
1998. – 11 квіт.
480. Хаблак М. Успіхи і невдачі аналізує партія :
[збори активу Харк. обл. орг. Нар.-демокр. партії за участі
глави Адміністрації Президента, чл. політради партії
Є.Кушнарьова] / М.Хаблак // Слобід. край. – 1998. – 14 квіт.
481. Місцеве самоврядування в європейському
контексті : [на конгресі представників регіон. і місц. влад, що
відбувся у Страсбурзі під патронатом Ради Європи, виступив
глава Адміністрації Президента України Є.Кушнарьов] //
Слобід. край. – 1998. – 30 трав.
482. Громадянство для депортованих : [на брифінгу в
Сімферополі глава Адміністрації Президента України
Є.Кушнарьов повідомив про те, що між Україною та
Узбекистаном досягнута домовленість з питань громадянства
для депортованих] // Слобід. край. – 1998. – 1 верес.
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483. З чиновників – у політику : [Є.Кушнарьова
призначено радником Президента поза штатом. Як глава обня “Нова Україна” і перший заступник лідера Нар.-демокр.
партії України, він має намір на наступ. президент. виборах
використати всі аргументи на підтримку Л.Кучми] // Слобід.
край. – 1998. – 26 листоп.
484. Ильин А. Евгений Кушнарев меняет мундир
чиновника на смокинг политика : глава Администрации
Президента по собственному желанию подал в отставку и
теперь, по его словам, намерен заняться “публичной полит.
деятельностью” / А.Ильин // Время. – 1998. – 26 нояб. – Фот.
485. Топоркова Н. Евгений Кушнарев подсчитал
ошибки Леонида Кучмы, но пока не видит более подходящей
кандидатуры на пост главы государства : [пресс-конф. в
Харькове] / Н.Топоркова // Время. – 1998. – 26 дек.
1999
486. “Нова Україна” – за коаліцію : [голова нар.демокр. об-ня Є.Кушнарьов повідомив, що “Наша Україна”
запропонувала днями створити широку коаліцію під умовною
назвою “Блок демокр. ініціатив” за участі центриських
партій] // Слобід. край. – 1999. – 12 січ.
487. НДП: ставка на Президента : [на закрит. засід.
політвиконкому Нар.-демокр. партії під головуванням
Є.Кушнарьова
більшість
чл.
парламент.
фракції
проголосували за те, щоб підтримати Л.Кучму на цьогоріч.
президент. виборах] // Слобід. край. – 1999. – 16 берез.
488. “Наш вибір – Леонід Кучма” : [під таким гаслом у
Києві відбулася асамблея блоку 20-ти політ. партій.
Координатор блоку – голова об-ня “Нова Україна”
Є.Кушнарьов] // Слобід. край. – 1999. – 2 верес.
489. Стипендію отримали найталановитіші : [в малій
залі Харк. театру опери та балету вшосте відбулося

76

вшанування переможців конкурсу на стипендії Харк. фонду
молодих обдарувань. Фонд створено з ініціативи
Є.Кушнарьова у 1994 р.] // Слобід. край. – 1999. – 28 груд. –
Фотогр. – Підпис: Наш кор.
2000
490. Рыбалко О. 50 дней из жизни губернатора
[Е.П.Кушнарева] / О.Рыбалко // Райский уголок. – 2000. – №
1. – С. 4-5: порт.
491. Ильин А. Евгений Кушнарев: “Прошедшие
десять лет я бы назвал временем побед и упущенных
возможностей” : [на встрече с депутатом Харьк. горсовета
трех последних созывов] / А.Ильин // Время. – 2000. – 8 апр. –
Фот.
492. Генкин А. Новый губернатор – в прошлом
хорошо известный мэр : [Е.Кушнарев] / А.Генкин // Время. –
2000. – 28 окт. – Фот.
493. Мазница А. Сегодня Харьков встречает нового
губернатора [Е.Кушнарева] / А.Мазница // Зеркало недели. –
2000. – 28 окт. – С. 2.
494. Хаблак М. Задля поліпшення життя людей : [28
жовт. у Будинку Рад Президент України Л.Кучма представив
нового голову Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьова] /
М.Хаблак // Слобід. край. – 2000. – 31 жовт. – Фотогр.
495. Харківщина з новим головою : [Є.Кушнарьова
призначено головою Харк. облдержадмін.] // Уряд. кур’єр. –
2000. – 31 жовт.
496. Біденко М. “Харківська ініціатива”: НДП
підвищує свій політичний тонус : [про призначення
Є.Кушнарьова головою облдержадмін.] / М.Біденко // День. –
2000. – 1 листоп. – С. 4.

77

497. Третя черга – на першому плані : [2 листоп.
голова облдержадмін. Є.Кушнарьов провів робочу нараду
щодо буд-ва ділянки третьої черги метрополітену від ст.
“Наукова” до ст. “Вулиця 23 Серпня”] // Слобід. край. – 2000.
– 4 листоп.
498. Генкин А. В Чернещине – новая церковь, а в
нашей госадминистрации – новая стратегия развития области
: [Е.Кушнарев на церемонии открытия Ново-Николаевской
церкви в с. Чернещина Боров. р-на] / А.Генкин // Время. –
2000. – 7 нояб. – Фот.
499. Перша
офіційна
зустріч
Харківського
губернатора : [3 листоп. 2000 р. у М-ві економіки України
відбулося засід. Ком. з питань екон. співробітництва УкраїноАмер. міжнар. коміс. Координатор амер. допомоги країнам
СНД посол США в Україні В.Тейлор і голова Харк.
про
облдержадмін.
Є.Кушнарьов
підписали
угоду
модернізацію опалювальної системи Харк. регіону] // Слобід.
край. – 2000. – 7 листоп.
500. Знаковский В. Губернатор начинает с глубинки.
Будет новая стратегия : [о посещении Е.Кушнаревым Боров.
р-на] / В.Знаковский // Слобода. – 2000. – 10 нояб.
501. Генкин А. Евгений Кушнарев начинает и… :
[ноябрьские тезисы нового губернатора: выезд в Купянск. рн; выступление в Нац. ун-те им. В.Каразина] / А.Генкин //
Время. – 2000. – 11 нояб. – Фот.
502. Крикливий Ю. Потреба системного підходу :
[про виступ Є.Кушнарьова на зустрічі з викладачами і
студентами ХНУ ім. В.Каразіна] / Ю.Крикливий // Слобід.
край. – 2000. – 11 листоп.
503. Тырнов В. Генеральная линия Евгения
Кушнарева : [первая встреча нового регион. рук. с
общественностью] / В.Тырнов // Городская газ. – 2000. – 16
нояб.
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504. Хаблак М. ХТЗ – це завтра Харківщини :
[Є.Кушнарьов відвідав з-д, ознайомився з діяльністю п-ва,
провів нараду з керівництвом ХТЗ, дав низку доручень
відповід. службам облдержадмін.] / М.Хаблак // Слобід. край.
– 2000. – 18 листоп.
505. Гайдученко И. “Сильный поддержит слабого” :
[о пребывании Е.Кушнарева на ОАО “Турбоатом”] /
И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2000. – 23 нояб.
506. Генкин А. Подарком к 350-летию Харькова могут
стать отремонтированные дороги и две новые станции метро :
[Е.Кушнарев посетил “Турбоатом”] / А.Генкин // Время. –
2000. – 23 нояб. – Фот.
507. Хаблак М. Підйом починається з сильних :
[Є.Кушнарьов оглянув вир-во, провів нараду з керівництвом
об-ня “Турбоатом” щодо сьогодення й майбутнього п-ва] /
М.Хаблак // Слобід. край. – 2000. – 23 листоп.
508. Сухіна Л. Диктатура інтелекту для Харківщини :
[про зустріч Є.Кушнарьова з керівництвом облради, головами
і заст. голів постійн. коміс.] / Л.Сухіна // Панорама. – 2000. –
24 нояб.
509. Снаговський М. Заводам і фабрикам працювати
краще : [обговорено екон. стан пром-сті на зустрічі
Є.П.Кушнарьова з керівництвом пром. п-в] / М.Снаговський //
Слобід. край. – 2000. – 25 листоп.
510. Гайдученко И. Понедельник в Доме Советов :
(итоги первого месяца со дня вступления Е.Кушнарева в
должность главы облгосадминистрации. И планы…) /
И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2000. – 28 нояб.
511. Тараненко М. Зцілять медицину реформи : [під
час візиту до обл. дит. клініч. лікарні № 1 Є.Кушнарьов та
начальник обл. упр. охорони здоров’я В.Яворський
обговорювали питання мед. обслуговування] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2000. – 28 листоп. – 1 фотогр.
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512. Хаблак М. Спиратись на фахівців, науку і
практиків : [про плани на майбутнє розповів голова
облдержадмін. Є.Кушнарьов на прес-конф.] / М.Хаблак //
Слобід край. – 2000. – 30 листоп.
513. Бєжина Н. Сьогодні Золочівщина пасе задніх.
Термін для виправлення півроку : [про перебування
Є.Кушнарьова в Золочів. р-ні] / Н.Бєжина // Панорама. – 2000.
– 1 дек. – С. 11.
514. Знаковский В. Месячник нового губернатора /
В.Знаковский // Слобода. – 2000. – 1 дек.
515. Чернова Н. Відчуваючи людський біль :
[Є.П.Кушнарьов побував в Укр. НДІ соц. захисту населення,
зустрівся з лікарями, пацієнтами] / Н.Чернова // Слобід. край.
– 2000. – 2 груд.
516. Кащей И. Слобожанщина. Вид сверху : [о
губернаторе Е.П.Кушнареве] / И.Кащей // Городская газ. –
2000. – 7 дек.
517. Логвиненко Л. Економіст – головна фігура :
[робоча поїздка Є.П.Кушнарьова по Харк. р-ну] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2000. – 9 груд. – 2 фотогр.
518. Логвиненко Л. Що заважає літакам літати? :
[Є.Кушнарьов відвідав Харк. держ. авіаційне вироб. п-во] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2000. – 12 груд. – 2 фотогр.
519. Конопельцев Г. Максимум уваги і тепла на
прийомі
приділяє
громадянам
голова
Харківської
облдержадміністрації Є.П.Кушнарьов / Г.Конопельцев //
Слобід. край. – 2000. – 16 груд. – Фотогр.
520. Леміщенко В. Не тільки виробити, але й зуміти
продати : [про поїздку Є.Кушнарьова по Харк. р-ну] /
В.Леміщенко // Трибуна трудящих. – 2000. – 16 груд.
521. Тараненко М. Хто робить кревно, ходить певно :
[про результати робочої поїздки Є.Кушнарьова до Чугуїв. рну] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2000. – 19 груд.
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522. Логвиненко Л. Як оцінювати керівника : [під час
робочої поїздки до Сахновщини Є.Кушнарьов ознайомився з
роботою сіл. госп-в] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2000. –
21 груд. – 2 фотогр.
523. Тарасова Л. Нехай ростуть таланти : [президент
обл. Фонду підтримки молодих обдарувань, голова
облдержадмін. Є.П.Кушнарьов та президент фонду “Україна
– дітям”, дружина Президента України Л.М.Кучми вручили
стипендії талановитим дітям] / Л.Тарасова // Слобід. край. –
2000. – 23 груд. – 2 фотогр.
524. Яковлева А. Власть и пресса должны быть
партнерами : [о встрече губернатора Е.Кушнарева с рук. СМИ
области] / А.Яковлева // Время. – 2000. – 26 дек.
2001
525. Слеварев Г. Чей колос весомее : [о рабочей
поездке губернатора Е.Кушнарева по Шевченков., Печенеж. и
Великобурлук. р-нам] / Г.Слеварев // Сіл. журн. – 2001. – № 9.
– С. 6-9.
526. Логвиненко Л. Інтернат прямує в Інтернет :
[голова облдержадмін. Є.Кушнарьов відвідав зі святковими
подарунками Нововодолаз. обл. ЗОШ-інтернат для дітейсиріт] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 4 січ. –
Фотогр.
527. Чернова Н. Різдвяний тиждень третього
тисячоліття : [Є.Кушнарьов відвідав Люботин. інтернат для
дітей-сиріт; зустрівся з письменниками Харк. від-ня Нац.
спілки письменників України] / Н.Чернова // Слобід. край. –
2001. – 13 січ. – 2 фотогр.
528. Мироненко І. Даремно слав депеші Інтерпол :
[відбулася зустріч Є.Кушнарьова з керівниками театрів,
творч. об-нь, музеїв та б-к] / І.Мироненко // Слобід. край. –
2001. – 18 січ.
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529. Конопельцев Г. Ювілей об’єднуватиме усіх :
[орг. комітет з підготовки та святкування в Харк. обл. 10-ї
річниці Незалежності України очолює голова облдержадмін.
Є.П.Кушнарьов] / Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2001. – 20
січ.
530. Шаповалов И. Евгений Кушнарев нашел в
фермере Григории Юрченко единомышленника : [раб.
поездка в Богодухов. р-н] / И.Шаповалов // Время. – 2001. –
20 янв. – Фот.
531. Георгієв К. Найкращий шлях – співпраця :
[Є.Кушнарьов
зустрівся
з
профспілковим
активом
Харківщини, відбувся обмін думками щодо співпраці органів
держ. влади та профспілок] / К.Георгієв // Слобід. край. –
2001. – 23 січ.
532. Логвиненко Л. Аби влада не заважала... : [робочі
поїздки Є.П.Кушнарьова по Печеніз., Шевченків. р-нах] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 27 січ. – Фотогр.
533. Топоркова Н. Помогите крестьянину. И он
накормит всех : [раб. поездка Е.Кушнарева по Печенеж. р-ну]
/ Н.Топоркова // Время. – 2001. – 27 янв. – Фот.
534. Снаговський М. Завдяки інвестиціям : [у Харк.
міськвиконкомі під головуванням Є.П.Кушнарьова відбулося
засід. Харк. інвестиц. ради] / М.Снаговський //Слобід. край. –
2001. – 30 січ.
535. Бєльчанський І. Щоб не “пробуксовувала”
галузь : [відбулася нарада щодо розвитку транспорт.
комплексу в регіоні за участі Є.Кушнарьова і міністра
транспорту України Л.Костюченка] / І.Бєльчанський //
Слобід. край. – 2001. – 1 лют. – Фотогр.
536. Мачулина В. Загадочный победитель : [о
губернаторе Е.Кушнареве] / В.Мачулина // Городская газ. –
2001. – 1 февр. – С. 1, 3.
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537. Логвиненко Л. Скіфам і не снилося : [про
перебування Є.П.Кушнарьова у Валків. р-ні] / Л.Логвиненко
// Слобід. край. – 2001. – 3 лют. – Фотогр.
538. Конопельцев Г. Всьому свій час : [у малій залі
театру опери та балету ім. М.Лисенка відбулося засід.
“круглого столу” за участі демокр. сил держав СНД, голови
облдержадмін, голови Нар.-демокр. об-ня “Нова Україна”
Є.Кушнарьова] / Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2001. – 13
лют.
539. Терновой Д. Евгений Кушнарев о главных
достижениях за 100 дней своего губернаторства, [13.02.2001]
[Электронный ресурс] / Д.Терновой // Харьк. портал. – Режим
доступа: http://vesti.portal.khaIkov.ua/ vesti.php?item=1076
540. Генкин А. Евгений Кушнарев: “На территории
региона должны быть установлены честные “правила игры” :
[о достижении баланса различных интересов во всех областях
полит. и эконом. деятельности] / А.Генкин // Время. – 2001. –
15 февр.
541. Логвиненко Л. Досягнення фантастичні, але... :
[під час відвідин Харк. фіз.-техн. ін-ту Є.Кушнарьов
ознайомився з діяльністю нац. наук. центру] / Л.Логвиненко //
Слобід. край. – 2001. – 15 лют. – Фотогр.
542. Село набирає сили : [у Харкові на зустрічі
міністра аграр. політики України І.Г.Кириленка був
присутній Є.П.Кушнарьов] / фотогр. Ю.Андріяненка //
Слобід. край. – 2001. – 22 лют. – Фотогр.
543. Логвиненко Л. Від історії минулої – до
сучасності : [про перебування Є.Кушнарьова у Вовчан. р-ні] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 24 лют. – Фотогр.
544. Снаговський М. “Хартрон”: пошук резервів :
[Є.Кушнарьов
відвідав
п-во,
поцікавився
діловим
партнерством п-ва; дав згоду на приватизацію об-ня] /
М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 24 лют.
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545. Снаговський М. До сезону – новий одяг : [7
берез. Є.П.Кушнарьов відвідав швейну ф-ку ім. Тінякова] /
М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 10 берез.
546. Каулько І. Завдання визначено – п’яте місце : [на
тренув. базі футбол. клубу “Металіст” у Високому відбулася
зустріч керівників Харківщини, у т.ч. Є.П.Кушнарьова, з
гравцями і тренерами команди] / І.Каулько // Слобід. край. –
2001. – 13 берез.
547. Медвідь В. Щоб наука для села не “сонною” була
: [голова Харк. облдержадмін. Є.П.Кушнарьов і голова Харк.
обл. ради В.М.Тягло побували у наук. та учбов. закл. с.-г.
профілю; провели нараду з науковцями, освітянами та
аграріями] / В.Медвідь; фотогр. Л.Логвиненка // Слобід. край.
– 2001. – 13 берез. – Фотогр.
548. Медвідь В. Наші в Закарпатті : [Є.П.Кушнарьов
запропонував допомогу Закарпаттю у подоланні стихійного
лиха] / В.Медвідь // Слобід. край. – 2001. – 15 берез.
549. Чернова Н. Від ініціативи до партнерства : [під
час офіц. візиту до Харкова посла США відбулося підписання
гранту з боку Є.Кушнарьова та К.Паскуаля (на 535 тис.
доларів), що отримає Харків від амер. уряду для модернізації
системи опалення] / Н.Чернова // Слобід. край. – 2001. – 15
берез. – Фотогр.
550. Медвідь В. Щоб зустрічати стихію у всеозброєнні
: [під час ознайомлення з комплексом Диканів. очис. споруд
Є.П.Кушнарьов провів робочу нараду щодо відновлюв. робіт]
/ В.Медвідь; фотогр. Ю.Андріяненка // Слобід. край. – 2001. –
17 берез. – 2 фотогр.
551. Тараненко М. За трикутником взаємодії :
[підписана угода про соц. партнерство облдержадмін., радою
Харк. обл. від-ня Укр. союзу промисловців і підприємців та
об-ням профспілок обл. На думку Є.П.Кушнарьова регіон вже
має екон. підґрунтя для соц. прориву] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2001. – 17 берез.
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552. Снаговський М. Стали господарями землі : [16
берез. у с. Тернова Харк. р-ну Є.П.Кушнарьов вручив селянам
ТОВ “Агрофірма “Світанок” держ. акти на право приват.
власності
на
землю]
/
М.Снаговський;
фотогр.
Ю.Андріяненка // Слобід. край. – 2001. – 20 берез. – Фотогр.
553. Тараненко М. Компас “Злагоди” – довір’я : [24
берез. Є.П.Кушнарьов виступив на звіт.-виборч. конф. Харк.
обл. орг. Всеукр. об-ня демокр. сил “Злагода”] / М.Тараненко
// Слобід. край. – 2001. – 27 берез. – Фотогр.
554. Логвиненко Л. Театр – ще й центр духовності :
[Є.Кушнарьов зустрівся з директорами провід. харк. театрів,
обговорювалися питання театр. життя Слобожанщини] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 29 берез. – Фотогр.
555. Хомайко Ю. Театральный вторник губернатора /
Ю.Хомайко // Веч. Харьков. – 2001. – 29 марта.
556. Чернова Н. “Харків напередодні будівельного
буму”,
–
[підкреслив
голова
облдержадміністрації
Є.П.Кушнарьов під час виступу в Харк. університеті
будівництва та архітектури] / Н.Чернова // Слобід. край. –
2001. – 29 берез.
557. Доспєхова О. “Було б добре, якби всі партії, що
входять до “Злагоди”, об’єдналися в один партійний блок” –
запропонував Харківський губернатор Є.П.Кушнарьов : [про
звіт.-виборч. конф. Харк. обл. орг. Всеукр. об-ня демокр. сил
“Злагода”] / О.Доспєхова // Панорама. – 2001. – 30 берез. – С.
3.
558. Трашутін С. Губернатор, який розбудив Харків :
[Є.Кушнарьов – рік на посаді] / С.Трашутін // Харків’яни. –
2001. – Берез. (№ 10). – С. 5.
559. Іванчук М. Подяка : [на ім’я Є.П.Кушнарьова
надійшли листи –подяки від виконкомів Великопаладс. та
Теківс. сільрад Закарпат. обл. за надану допомогу мобільним
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підрозділом п-ва “Харківкомуночиствод”] / М.Іванчук //
Слобід. край. – 2001. – 10 квіт.
560. Чернова Н. Орієнтир – середньодержавні
показники : [селектор. нарада про соц.-екон. розвиток
Харківщини за 1 кв. 2001 р. та завдання на 2 кв., яку провів
Є.П.Кушнарьов] / Н.Чернова // Слобід. край. – 2001. – 10 квіт.
561. Тырнов В. Сдержанный оптимизм Е.Кушнарева :
[встреча Е.Кушнарева с депутатами Верховной Рады от
Харьк. обл.] / В.Тырнов // Городская газ. – 2001. – 12 апр. – С.
2.
562. Логвиненко Л. Шануймо Сковороду, бо він того
вартий : [під час поїздки Є.П.Кушнарьова, представників
Харк.
облдержадмін.
до
музею
Г.С.Сковороди
обговорювалися питання про фінансування реставр. робіт
літ.-мемор. музею, про орг. іст.-етногр. ярмарків та
проведення міжнар. філос. читань] / Л.Логвиненко // Слобід.
край. – 2001. – 21 квіт. – Фотогр.
563. Тараненко М. Литва в чеканні Л.Кучми та
слобожан : [з 22 по 24 квіт. під час офіц. візиту Президента
України Л.Кучми та численної групи харк. делегації на чолі з
Є.П.Кушнарьовим буде проведена низка ділових зустрічей,
“круглих столів”, планується підписання угод про
співробітництво між Харк. обл. та Каунас. повітом] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2001. – 21 квіт.
564. Логвиненко Л. Літакам літати, а Україні
прямувати до Європи : [думки Є.Кушнарьова щодо
перебування Президента України Л.Кучми у Харк. регіоні] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 24 квіт. – 3 фотогр.
565. Тараненко
М.
Обереги
духовності
:
[Є.П.Кушнарьов затв. обл. програму поліпшення стану
забезпечення населення укр. книгою] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2001. – 28 квіт.
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566. [Голова облдержадміністрації Є.П.Кушнарьов
відвідав Дергачівський район] / фотогр. Ю.Андріяненка //
Слобід. край. – 2001. – 3 трав. – Фотогр.
567. Від зусиль кожного : [2 трав. Є.П.Кушнарьов
побував з робочою поїздкою у Балаклійс., Барвінків., Зміїв.,
Лозів. та Первомайс. р-нах] // Слобід. край. – 2001. – 5 трав. –
Підпис: Наш кор.
568. Один
з
найвпливовіших
політиків
:
[Є.Кушнарьова визнано одним із найвпливовіших регіон.
політиків України за підсумками соц. опитування, яке
здійснили рос. “Независимая газета”, Служба “Vox Populi” та
Київ. центр політ. дослідж. і конфліктології] // Слобід. край. –
2001. – 8 трав.
569. Доспєхова О. Дергачівський район: “Мінус” –
ТЕЦ-5, “плюс” – депутат Верховної Ради : [про перебування
Є.Кушнарьова у Дергачів. р-ні] / О.Доспєхова // Панорама. –
2001. – 11 трав. – С. 3.
570. Плідна поїздка в п’ять районів : [про робочу
поїздку Є.Кушнарьова до Балаклійс., Барвінків, Зміїв., Лозів.
та Первомайс. р-нів] // Панорама. – 2001. – 11 трав. – С. 3.
571. Генкин А. Весомость регионов зависит от всех
политиков : [Е.Кушнарев в числе влиятельнейших регион.
политиков Украины по результатам соц. опросов,
проводимых рос. “Независимой газетой”, службой “Vox
Populi” и Киев. центром полит. исследований и
конфликтологии] / А.Генкин // Время. – 2001. – 12 мая. – Фот.
572. Логвиненко Л. Дорога війни важча, ніж на гору
Крем’янець : [на запрошення Ізюм. міськ. голови П.Дідика у
святкуванні Дня Перемоги взяв участь Є.Кушнарьов; голова
облдержадмін. відвідав обл. госпіталь інвалідів ВВВ (якому
передав автомобіль “Швидкої допомоги” та ліки), поклав
квіти до мемор. в Лісопарку] / Л.Логвиненко, Ю.Мироненко;
фотогр. Л.Логвиненка та Ю.Андріяненка // Слобід. край. –
2001. – 12 трав.
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573. Тараненко М. Достаток з неба не впаде : [про
роб. поїздку Є.Кушнарьова до Коломац. р-ну] / М.Тараненко
// Слобід. край. – 2001. – 15 трав.
574. Генкин А. Е.Кушнарев : “Харькову нужны новые
идеи и новые исполнители” : [о результатах шестимесячной
деятельности на посту губернатора] / А.Генкин // Время. –
2001. – 17 мая. – Фот.
575. Хаблак М. Відновлюється довіра людей до влади
: [про соц.-екон. ситуацію на Харківщині – тема брифінгу
Є.Кушнарьова] / М.Хаблак // Слобід. край. – 2001. – 17 трав.
576. Снаговський М. Реформа на селі відбулася : [про
роб. поїздку Є.Кушнарьова до Зачепилів. р-ну] /
М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 19 трав. – Фотогр.
577. Логвиненко Л. “Золоте кільце” може увінчати
Харків : [Є.Кушнарьов підписав регіон. прогр. розвитку
музейн. справи Харк. обл. на 2001–2005 рр.] / Л.Логвиненко //
Слобід. край. – 2001. – 22 трав. – Фотогр.
578. Снаговський
М.
Розвивати
будівництво.
Особливо житлове : [селектор. нарада голови облдержадмін.
Є.Кушнарьова про хід виконання прогр. капітал. буд-ва] /
М.Снаговський // Слобід. край. – 2002. – 22 трав.
579. Тараненко М. Не виживати – жити: ця теза в ході
робочої поїздки Є.Кушнарьова по Близнюківщині звучала
неодноразово / М.Тараненко // Слобід. край. – 2001. – 29 трав.
580. Чернова Н. “Нова Україна” згуртовує сили : [на
ІV звіт.-виборч. конф. Харк. обл. орг. Нар.-демокр. об-ня
виступив голова Всеукр. об-ня “Нова Україна” Є.Кушнарьов]
/ Н.Чернова // Слобід. край. – 2001. – 29 трав.
581. Логвиненко Л. Вогонь знань освітить дорогу : [в
урочистостях з нагоди ювілею Харк. гуманітар. ін-ту “НУА” і
відкриття пам’ят. знака “Вогонь знань” взяв участь
Є.Кушнарьов, за підтримки якого була відкрита Нар. акад.] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 31 трав.
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582. Кравченко Р. Краснокутщині потрібний новий
темп життя
: [про робочу поїздку Є.Кушнарьова на
Краснокутщину] / Р.Кравченко // Панорама. – 2001. – 8 черв.
– С. 4.
583. Журналісти на світському прийомі : [за
підтримки голови облдержадмін. Є.Кушнарьова організовано
світський бал з нагоди Дня журналіста] // Слобід. край. –
2001. – 9 черв. – Фотогр.
584. Компанієць О. “Змушений сказати відверто:
пишатись вам і мені разом з вами поки що немає чим” : [про
поїздку Є.Кушнарьова по р-ну] / О.Компанієць // Вісті
Барвінківщини. – 2001. – 9 черв.
585. Логвиненко Л. Щоб і сир у маслі : робоча поїздка
[Є.Кушнарьова по Великобурлуц. р-ну] / Л. Логвиненко //
Слобід. край. – 2001. – 9 черв. – Фотогр.
586. Снаговський М. Не забудьмо поле і дощ :
[робоча поїздка Є.Кушнарьова до Кегичівс. р-ну] / М.
Снаговський; фотогр. Ю. Андріяненка // Слобід. край. – 2001.
– 12 черв. – 2 фотогр.
587. Чернова Н. Жити у реальній, а не віртуальній
економіці : [про це заявив Є.П.Кушнарьов під час відвідин пв легкої пром-сті] / Н.Чернова // Слобід. край. – 2001. – 12
черв.
588. Устименко М. Харківщина – Огайо : [за
домовленістю Є.Кушнарьова та губернатора амер. штату
Огайо Б.Тафта створено громад. ком. побратимських
відносин між двома регіонами] / М.Устименко // Слобід.
край. – 2001. – 14 черв.
589. Іванчук М. Реалізація молодіжних програм :
[Є.Кушнарьов затв. комплекс заходів по реалізації держ.
молод. політики в Харк. обл. у 2001–2005 рр.] / М.Іванчук //
Слобід. край. – 2001. – 19 черв.
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590. Конопельцев Г. Конституція України – правовий
фундамент стабільності держави : [в Нац. юрид. акад. ім.
Я.Мудрого Є.Кушнарьов привітав учасників наук. конф.; її
проведення ініціював Президент України Л.Кучма] /
Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2001. – 23 черв. – Фотогр.
591. Чернова Н. Відродити престиж регіону : [про
робочу поїздку Є.Кушнарьова до Лозівс. р-ну] / Н.Чернова //
Слобід. край. – 2001. – 30 черв.
592. Анатольєв Б. “Момент істини” настане восени :
[робоча поїздка Є.Кушнарьова до Первомайс. р-ну] /
Б.Анатольєв // Слобід. край. – 2001. – 3 лип.
593. Чернова Н. Обнадійливі перспективи : [під час
робочої поїздки по Ізюм. р-ну Є.Кушнарьов ознайомився з
роботою місц. п-в] / Н.Чернова // Слобід. край. – 2001. – 5
лип.
594. Калюжний М. Час економічного зростання :
[Є.П.Кушнарьов зустрівся з трудящими Ізюма та р-ну] /
М.Калюжний, М.Чепкий // Обрії Ізюмщини. – 2001. – 7 лип.
595. Доспєхова О. Спад виробництва в Ізюмі треба
негайно зупинити : [робоча поїздка Є.П.Кушнарьова до міста]
/ О.Доспєхова // Панорама. – 2001. – 13 лип. – С. 2.
596. Колісник В. Робота наша варта лише тоді, коли
вона сприяє покращанню життя людей : нотатки про робочу
поїздку голови Харк. облдержадмін. Є.П.Кушнарьова до
Борів. р-ну / В.Колісник // Труд. – 2001. – 21 лип.
597. Голландс С. Пришествие. Год назад вернулся
Кушнарев / С.Голландс // Харьк. телеграф. – 2001. – Авг. (№
32). – С. 10.
598. Снаговський М. Медики – Вільчанам : [з
ініціативи Є.Кушнарьова організовано виїзди провід. лікарів
області до переселенців із зони відчуження після аварії
Чорнобил. АЕС (смт Вільча, Вовчан. р-н)] / М.Снаговський //
Слобід. край. – 2001. – 7 серп.
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599. Логвиненко Л. Вигнали зайця з поля жнивного :
[Є.Кушнарьов взяв участь у святі останнього снопа у
Великобурлуц. р-ні] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. –
9 серп. – 2 фотогр.
600. Логвиненко Л. Новенькі “Жигулі” теж “вродили”
на полі : [Є.Кушнарьов вручив ключі від нового автомобіля
комбайнеру СТОВ “Асіївське” П.В.Мартинюку. Голова
облдержадмін. відзначив, що за домовленістю із з-дом ім.
Малишева, кращий комбайнер за підсумками жнив отримає
новий комбайн “Обрій”] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2001. – 14 серп. – 2 фотогр.
601. Гайдученко И. Спрос не бьет в нос : [отчет о
пресс-конф. Е.Кушнарева] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. –
2001. – 16 авг.
602. Генкин А. Движение с общим знаком “плюс” :
[Е.Кушнарев провел пресс-конф. по вопросам соц.-экон.
сферы] / А.Генкин // Время. – 2001. – 16 авг. – Фот.
603. Снаговський М. ... та найдорожча нагорода –
увага : [з нагоди 100-річчя від дня заснування Новоіванів.
цукрового з-ду. За високі трудов. досягнення в реалізації обл.
прогр. “Цукор” Є.Кушнарьов нагородив колектив з-ду цінним
подарунком] / М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 18
серп. – Фотогр.
604. Снаговський М. Узбекистан стає ближчим : [2427 серп. з візитом-відповіддю Харків відвідала делегація
Ташкент. обл. на чолі з хокимом У.Мірзакуловим. У відкритті
бізнес-форуму ташкент. і харк. ділових кіл взяв участь
Є.Кушнарьов] / М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 28
серп. – Фотогр.
605. Губернатор стал академиком : [Акад. экон. наук
Украины избрала Е.П.Кушнарева академиком] // Харьк.
телеграф. – 2001. – Сент. (№ 37). – С. 4.
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606. Логвиненко
Л.
Країна
тисяч
островів
знайомиться з Харковом : [під час візиту Ромі Р.Сіахаана,
посла Республіки Індонезія в Україну, Є.Кушнарьов
ознайомив гостя з пром., енергет., наук., освітнім, агропром.
потенціалом Харківщини] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2001. – 1 верес. – Фотогр.
607. Логвиненко Л. Чому школа найкраща? : [за
клопотанням Є.Кушнарьова обладнано комп’ютер. клас у
Нововодолаз. ЗОШ. І-ІІ ступенів] / Л.Логвиненко // Слобід.
край. – 2001. – 1 верес. – Фотогр.
608. Логвиненко Л. Новий навчальний рік – у нових
школах : [за участі Є.Кушнарьова відкрито Печеніз. ЗОШ І-ІІ
ступенів] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 4 верес. –
Фотогр.
609. Снаговський М. На власній, на своїй землі :
[робоча поїздка Є.Кушнарьова до Золочів. р-ну] /
М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 15 верес. – Фотогр.
610. Снаговський М. Системі ПТУ – розвиватися :
[Є.Кушнарьов відвідав міські профтехучилища, провів
робочу нараду щодо подальшого розвитку профтехосвіт.
системи навчання] / М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. –
15 верес.
611. Снаговський М. Загальні успіхи і конкретні
проблеми : [Є.Кушнарьов провів нараду керівників п-в
Харківщини] / М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 18
верес.
612. Бєжина Н. “Я б хотів, щоб Золочівський район
був кращим” : [робоча поїздка Є.Кушнарьова на
Золочівщину] / Н.Бєжина // Панорама. – 2001. – 21 верес. – С.
3.
613. Логвиненко Л. За чашкою чаю : [відбулася
зустріч Є.Кушнарьова з талановитими випускниками

92

Куп’янськ. ЗОШ № 2] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001.
– 22 верес. – Фотогр.
614. Снаговський М. Суцільне “кіно” : [на обл.
селектор. нараді працівників культури Є.Кушнарьов
порекомендував змінити стиль керівництва в сфері культури;
розпорядився поліпшити бюджет. фінансування закл.
культури] / М.Снаговський // Слобід. край. – 2001. – 25 верес.
615. Логвиненко Л. Цукор солодкий та присмак –
гіркий : [відбулася нарада представників цукров. галузі за
участі Є.Кушнарьова на Пархомів. цукрозаводі] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 11 жовт. – Фотогр.
616. Про насущне з Президентом : [у Києві відбулася
зустріч Президента України Л.Кучми і голови облдержадмін.
Є.Кушнарьова. Обговорювалося пит. про соц.-екон. ситуацію
у Харк. обл.] // Слобід. край. – 2001. – 20 жовт. – Підпис: Наш
кор.
617. Крикливий Ю. Рік сподівань і звершень : [про
діяльність Є.П.Кушнарьова на посаді голови Харк.
облдержадмін.] / Ю.Крикливий; фотогр. Л.Логвиненка //
Слобід. край. – 2001.– 27 жовт. – 5 фотогр.
618. Евгений Кушнарев ответил на вопросы
читателей : [информ. о “прямой линии”, состоявшейся в ред.
газ. “Время”] // Время. – 2001. – 8 нояб.
619. Конопельцев Г. До бюджету – з новими
підходами : [на ХІХ сес. обл. ради ХХІІІ скликання заст.
Голови Верховної Ради України С.Б.Гавриш вручив
Є.П.Кушнарьову Почесну Грамоту Верховної Ради України] /
Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2001. – 1 листоп.
620. Доспєхова О. Рік на посаді : [звіт з прес-конф.
голови облдержадмін. Є.Кушнарьова] / О.Доспєхова //
Панорама. – 2001. – 2 листоп. – С. 4.
621. Тараненко М. Держава починається з кордону :
[на проф. святі прикордон. військ у Харк. театрі опери та
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балету
ім.
М.Лисенка
Є.Кушнарьов
подарував
прикордонникам апаратуру фірми “Панасонік”, вручив ювіл.
медаль “10 років Незалежності України” особовому складу
Харк. прикордон. загону. Є.Кушнарьова вшановано знаком
“Почесний прикордонник України”] / М.Тараненко // Слобід.
край. – 2001. – 3 листоп.
622. Анатольєв Б. Коли люботинцям виплатять
зарплату? : [робоча поїздка голови облдержадмін. до м.
Люботин] / Б.Анатольєв; фотогр. Ю.Андріяненка // Слобід.
край. – 2001. – 10 листоп. – Фотогр.
623. Логвиненко Л. Українське село відроджується :
[Є.П.Кушнарьов виступив на урочистостях з нагоди Дня
працівників сіл. госп-ва] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2001. – 20 листоп. – 3 фотогр.
624. Українська З. “Тимур” крокує попереду : [у 2001
р. на святкуванні 25-річчя дит. театру Є.Кушнарьова
нагороджено почес. знаком “Пробудження” за особливу
любов до дітей] / З.Українська // Слобід. край. – 2001. – 22
листоп.
625. Логвиненко Л. Атомна компанія пропонує
співробітництво : [під час зустрічі Є.Кушнарьова з
представниками
компанії
“Вестінгхаус
Електрик”
обговорювалися проекти співпраці фірми з харк. п-вами] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 24 листоп. – Фотогр.
626. Чернова Н. До виборів готуються НДП : [на ІХ
конф. обл. орг. Нар.-демокр. партії виступив Є.Кушнарьов] /
Н.Чернова // Слобід. край. – 2001. – 27 листоп.
627. Снаговський М. Транспорт і його гальма :
[міністр транспорту України В.Пустовойтенко і голова
облдержадмін. Є.Кушнарьов оглянули різни види транспорту,
провели нараду в Упр. Півден. залізниці] / М.Снаговський;
фотогр. Ю.Андріяненка // Слобід. край. – 2001. – 4 груд. –
Фотогр.
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628. Цуканов М. VІІ з’їзд Народно-демократичної
партії : [1 груд. у Харкові відбувся з’їзд партії за участі чл.
політвиконкому НДП, голови НДО “Нова Україна”
Є.Кушнарьова] / М.Цуканов // Вісті Красноградщини. – 2001.
– 5 груд.
629. Логвиненко Л. Чому тигр приготувався до
стрибка? : [у приміщенні Бєлгород. держ. ун-ту Є.Кушнарьов
та голова адмін. Бєлгород. обл. Є.Савченко підписали договір
про екон., наук.-техн. і культ. співробітництво] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2001. – 8 груд. – 3 фотогр.
630. Селу – розвиток і перспективи : [у харк. філії
Акад. при Президентові України під головуванням
Є.Кушнарьова відбулася наук.-практ. конф. з пит. виконання
комплекс. прогр. розвитку сіл. госп-ва у 2001 р. Є.Кушнарьов
підписав угоду з амер. фірмою щодо впровадження проекту
підтримки приватизації землі у Харк. обл.] / фотогр.
Ю.Андріяненка // Слобід. край. – 2001. – 8 груд. – Підпис:
Наш кор.
631. Логвиненко Л. Стіл співпраці – круглий : [13-14
груд. у Харкові проходив укр.-рос. екон. форум. На засід.
“круглого столу”, присвяч. міжрегіон. співробітництву,
виступив Є.Кушнарьов] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2001. – 15 груд. – 3 фотогр.
632. Генкин А. Харьковский регион: развитие по
спирали : [Е.Кушнарев – инициатор междунар. науч.-практ.
конф. “Концепция стратегии развития Харьк. обл.”] /
А.Генкин // Время. – 2001. – 20 дек.
2002
633. Соболевский В. Ничуть не хуже, чем в Европе :
[29 дек. на торжеств. открытии вокзал. комплекса ж.-д. ст.
“Харьков-Левада” выступил Е.Кушнарев] / В.Соболевский //
Веч. Харьков. – 2002. – 3 янв. – 2 фот.
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634. Конопельцев Г. Ані кроку назад : [про робочу
поїздку Є.Кушнарьова до Золочів. р-ну] / Г.Конопельцев //
Слобід. край. – 2002. – 19 січ.
635. На Ізюмщині кадрові зміни : [робоча поїздка
Є.Кушнарьова до Ізюм. р-ну] // Слобід. край. – 2002. – 22 січ.
– Фотогр.
636. Буде хліб і до хліба : [прес-конф. Є.Кушнарьова]
// Слобід. край. – 2002. – 24 січ. – 3 фотогр.
637. Генкин А. Евгений Кушнарев решил побороться
за депутатский мандат … областного совета : [отчет о прессконф.] / А.Генкин // Время. – 2002. – 24 янв. – Фот.
638. Руденко С. “Губернский” как он есть : [накануне
собрания обл. хоз. актива Е.Кушнарев провел пресс-конф.] /
С.Руденко // Событие. – 2002. – 24 –30 янв. (№ 4). – С. 3: фот.
639. Александрова И. Губернатор идет в депутаты :
[состоялась первая в 2002 г. встреча Е.Кушнарева с
журналистами] / И.Александрова // Слобода. – 2002. – 25 янв.
– Фот.
640. Бєлєй О. У Будинку культури ніде було яблуку
впасти : [робоча поїздка Є.Кушнарьова до Золочів. р-ну] /
О.Бєлєй // Панорама. – 2002. – 25 січ. – С. 3.
641. Снаговський М. Потенціал Харківщини великий.
Час привести його в дію : [Є.Кушнарьов провів розширену
нараду активу області, присвячену підсумкам
роботи
народногосп. комплексу Харківщини за минулий рік] /
М.Снаговський // Слобід. край. – 2002. – 26 січ.
642. Алешин В. С теплом и любовью. Версия
губернатора : [Е.Кушнарев выступил перед управленческохозяйств. активом области] / В.Алешин // События. – 2002. –
31 янв.-6 февр. (№ 5). – С. 8: фот.
та
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643. Побратимські зв’язки міцніють : [Є.Кушнарьов
губернатор штату Огайо Б.Тафт підписали угоду

співробітництва між штатом Огайо (США) та Харк. обл.] //
Слобід. край. – 2002. – 31 січ.
644. Цебренко В. Названо першу кандидатуру : [на
зборах труд. колективу агрофірми “ВАТАЛ” (Краснокут. р-н)
висунуто кандидатуру у депутати обл. ради по виборчому
округу № 25 голову облдержадмін. Є.П.Кушнарьова] /
В.Цебренко // Слобід. край. – 2002. – 2 лют.
645. Місток через океан : [про робочу поїздку до США
делегації Харк. обл. на чолі з Є.Кушнарьовим] // Слобід. край.
– 2002. – 7 лют.
646. Доспєхова О. Харківщина шукає не спонсорів.
Рівноправних партнерів... : [у м. Коламбус (США) губернатор
штату Огайо Б.Тафт та голова облдержадмін. Є.Кушнарьов
підписали Протокол про наміри щодо співробітництва між
штатом Огайо та Харк. обл.] / О.Доспєхова // Слобід. край. –
2002. – 9 лют.
647. Гайдученко И. Всемирный банк готов нам
помочь : [с двухдневным раб. визитом прибыл на
Харьковщину дир. Всемир. банка Л.Барбоне, программа
пребывания
включала
встречу
с
главой
облгосадминистрации] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. –
2002. – 12 февр. – Фот.
648. Бєлєй О. Результати позитивні : [про робочу
поїздку до США делегації Харк. обл. на чолі з головою
облдержадмін. Є.П.Кушнарьовим] / О.Бєлєй // Панорама. –
2002. – 15 лют. – С. 4.
649. Гайдученко И. “Они летят и подают нам
голоса…” : [глава облгосадминистрации на Дне памяти
воинов-интернационалистов] / И.Гайдученко // Веч. Харьков.
– 2002. – 16 февр. – 3 фот.
650. Гайдученко И. Аграрная реформа: вчера,
сегодня, завтра : [в санатории “Роща” состоялась встреча
главы облгосадминистрации с рук. реформирован. с.-х.
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предприятий региона] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2002.
– 19 февр.
651. Тараненко М. Євген Кушнарьов: “Не вірте тим,
хто тільки обіцяє” : [про робочу поїздку Є.Кушнарьова до
Валків. р-ну] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 23 лют.
652. Економіка – питання політичне : Валків. зустрічі
голови Харк. облдержадмін. Є.П.Кушнарьова // Сіл. новини. –
2002. – 26 лют.
653. Столбецов О. Харьковщине – 70! : [с возложения
венков и цветов начались юбил. торжества, посвящ. 70-летию
образования Харьк. обл.] / О.Столбецов // Веч. Харьков. –
2002. – 26 февр. – 3 фот.
654. А претензії необґрунтовані : [Є.П.Кушнарьов
зробив заяву кореспонденту інформ. агентства “ІнтерфаксУкраїна” стосовно політ. подій на Харківщині та приїзду
окремих лідерів політ. партій і блоків] // Слобід. край. – 2002.
– 28 лют.
655. “Остановитесь, хлопцы, я вас умоляю!” : с таким
призывом обратился пред. Харьк. облгосадминистрации к
лидерам полит. партий и блоков, зачастившим в наш город
накануне выборов в Верховную Раду // Веч. Харьков. – 2002.
– 28 февр.
656. Гайдученко И. Евгений Кушнарев: “Иду на эту
проверку осознанно” : [глава облгосадминистрации посетил
Краснокут. р-н, жители которого выдвинули его в депутаты
обл. совета по избират. округу № 25] / И.Гайдученко // Веч.
Харьков. – 2002. – 5 марта.
657. Тараненко М. Гуртом нам під силу багато :
[перебування Є.Кушнарьова в Краснокутську] / М.Тараненко
// Слобід. край. – 2002. – 5 берез. – Фотогр.
658. Тарасова Л. “Время одиночек прошло” : [о
рабочей поездке губернатора Е.Кушнарева в Краснокутск] /
Л.Тарасова // Слобода. – 2002. – 8 марта.
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659. Логвиненко Л. Як символ єдиної України :
[Є.Кушнарьов взяв участь в урочистостях з нагоди освячення
Свято-Архангело-Михайлівської церкви у сел. Червоний
Донець] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 12 берез. – 2
фотогр.
660. Тараненко М. Через реформи – до заможності :
[робоча поїздка Є.Кушнарьова до Золочів. р-ну] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 12 берез.
661. Тараненко М. Боятись труднощів негоже :
[робоча поїздка Є.Кушнарьова до Краснокут. р-ну] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 14 берез.
662. Ильин А. Голосуй или проиграешь. Свое будущее
: [на обл. форуме молодежи “Молодежь Харьковщины – за
единую Украину” выступил пред. облгосадминистрации
Е.Кушнарев] / А.Ильин // Время. – 2002. – 16 марта. – Фот.
663. Конопельцев Г. Молодь за єдність : [на обл.
форумі молоді, що відбувся в Палаці культури залізничників,
виступив Є.Кушнарьов] / Г.Конопельцев // Слобід. край. –
2002. – 16 берез. – Фотогр.
664. Чернова Н. Нові часи прагнуть нового слова :
[про зустріч Є.П.Кушнарьова з редакторами район. та
багатотираж. газет Харківщини] / Н.Чернова // Слобід. край. –
2002. – 16 берез.
665. Володина А. Что сказал губернатор? : [отчет о
пресс-конф.] / А.Володина // Слобода. – 2002. – 14 марта. –
Фот.
666. Петрова Н. Развалили почти все, что можно было
развалить, и разворовали все, что можно было украсть : [о
поездке Е.Кушнарева в Краснокут. р-н] / Н.Петрова // Время.
– 2002. – 19 марта.
667. Гайдученко И. Кушнарев в Киев не хочет, но… :
[встреча с представителями СМИ] / И.Гайдученко // Веч.
Харьков. – 2002. – 21 марта.
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668. Кравченко Р. Краснокутщина: ситуація складна,
але не безнадійна : [робоча поїздка Є.Кушнарьова на
Краснокутщину] / Р.Кравченко // Панорама. – 2002. – 22
берез. – С. 3.
669. Кравченко Р. Час одинаків минув, ставка
робиться на сильні команди : [звіт про прес-конф. голови
облдержадмін. Є.Кушнарьова] / Р.Кравченко // Панорама. –
2002. – 22 берез. – С. 12.
670. Гайдученко И. По главной площади – “Рысью,
марш!” : [на площади Свободы торжественно прошел
совместный развод нарядов на службу различных
подразделений
органов
правопорядка
Харьковщины.
Е.Кушнареву вручили нагрудный знак МВД Украины] /
И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2002. – 23 марта. – Фот.
671. Доспєхова О. Євген Кушнарьов: “Досить
виживати – треба жити!” : [про зустріч Є.Кушнарьова зі
своїми виборцями в Краснокут. р-ні] / О.Доспєхова // Слобід.
край. – 2002. – 23 берез. – Фотогр.
672. Тараненко М. Харків – столиця побратимства :
[голова Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьов та губернатор
Москов. обл. Б.Громов підписали договір про торгово-екон.,
наук.-техн. та культ. співробітництво між Харк. та Москов.
областями] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 23 берез.
– Фотогр.
673. Грудневый В. “Золотая Фортуна” выбирает
достойных : [Е.Кушнареву вручена почетная награда
“Хрустальный Слон”] / В.Грудневый // Веч. Харьков. – 2002.
– 26 марта. – 3 фот.
674. Логвиненко Л. Свято народної газети :
[Є.Кушнарьов взяв участь в урочистостях з нагоди 85-річчя
газ. “Слобід. край”] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. –
26 берез. – Фотогр.
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675. Позитивна динаміка стриманого оптимізму :
[Є.Кушнарьов на “прямій лінії” з читачами газ. “Слобід.
край” / підгот. Ю.Крикливий, М.Снаговський] // Слобід. край.
– 2002. – 26 берез. – С.1, 2: 4 фотогр.
676. Доспєхова О. Криза влади на Первомайщині :
[зустріч Є.Кушнарьова з мешканцями Первомайс. р-ну] /
О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 30 берез.
677. Логвиненко Л. Сині промені в колисці
“Березоля” : [Є.Кушнарьов взяв участь у святкуванні 80-річчя
театру] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 30 берез. –
Фотогр.
678. Тараненко М. Навіщо Коломаку ... страуси? :
[про робочу поїздку Є.Кушнарьова до Коломац. р-ну] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 30 берез.
679. Логвиненко
Л.
Стипендії
й
премії
найталановитішим : [голова облдержадмін. Є.Кушнарьов
вручив відомим харків'янам премії та стипендії ім.
О.С.Масельського] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 2
квіт. – Фотогр.
680. Гайдученко И. “Заединщики” выиграли, а
“левые” вроде бы победили, но … : Евгений Кушнарев о
расстановке полит. сил в регионе / И.Гайдученко // Веч.
Харьков. – 2002. – 4 апр.
681. Чернова Н. Мажоритарники Харківщини – “За
єдину Україну!” : [про зустріч Є.Кушнарьова з кандидатами у
нар. депутати України від Харк. обл., які отримали перемогу
у мажоритарних округах] / Н.Чернова // Слобід. край. – 2002.
– 4 квіт.
682. Конопельцев Г. За динамічний розвиток
економіки, за злагоду в суспільстві : [Є.Кушнарьов виступив
з доп. на І сес. Харк. обл. ради ХХІV скликання] /
Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2002. – 9 квіт. – 2 фотогр.
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683. Все предприятия ракетно-космической отрасли
Харькова за последний год крепко стали на ноги [заявил
журналистам 12 апр. 2002 г. во время посещения ПО
“Коммунар” пред. Харьк. облгосадминистрации Е.Кушнарев]
[Электронный ресурс] // Аэрокосмический портал Украины. –
Режим
доступа:
http://www.nkau.gov.ua/gateway/news.nsf/NewsALLR/
8B55DC3C7CE2FF25С3256В9ЕО034504С!ореп
684. Георгієв К. Підвищити ефективність влади :
[Є.Кушнарьов виступив на І сес. Харк. міськ. ради ХХІV
скликання] / К.Георгієв // Слобід. край. – 2002. – 13 квіт. –
Фотогр.
685. Кравченко Р. Щоб стати на ноги, необхідно
навести порядок в господарюванні : [про робочу поїздку
Є.Кушнарьова до Краснокутська] / Р.Кравченко // Панорама.
– 2002. – 19 квіт. – С. 3.
686. Снаговський М. Потрібні принципово інші
підходи : [Є.Кушнарьов провів нараду, присвяч. підсумкам
роботи народногосп. комплексу Харківщини за І кв.
поточного року] / М.Снаговський // Слобід. край. – 2002. – 23
квіт. – Фотогр.
687. Тараненко М. Світліше довкола – тепліше на
душі : [Є.Кушнарьов взяв участь у впорядкуванні мемор.
“Дробицький Яр”] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 23
квіт. – Фотогр.
688. Топоркова Н. Все планы и задумки губернатора
связаны с Харьковщиной / Н.Топоркова // Время. – 2002. – 23
апр.
689. Логвиненко Л. Вільча: червоний і чорний
кольори долі : [Є.Кушнарьов відвідав переселенців з
Чорнобиля (смт Вільча Вовчан. р-н)] / Л.Логвиненко //
Слобід. край. – 2002. – 25 квіт. – 2 фотогр.
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690. Логвиненко Л. Весна тривожить не лише
хліборобів : [робоча поїздка Є.Кушнарьова до Шевченків.,
Великобурлуц., Вовчан. та Харк. р-нів] / Л.Логвиненко //
Слобід. край. – 2002. – 27 квіт. – Фотогр.
691. Доспєхова О. У майбутньому межі районів
будуть змінені : [про зустріч губернатора з новообраними
селищними, сільськими та міськими головами Харківщини] /
О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 30 квіт.
692. Конопельцев Г. Перетворення життя на краще :
[губернатор взяв участь у святкуванні 1 травня] /
Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2002. – 4 трав. – Фотогр.
693. Тараненко М. Пам’ять часу не підвладна :
[губернатор взяв участь в урочистостях з нагоди 57-річчя
Перемоги у ВВВ] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 11
трав. – 4 фотогр.
694. Конопельцев Г. Шляхом ринкових перетворень :
[голова Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьов провів селектор.
нараду щодо стану сіл. госп-в області] / Г.Конопельцев //
Слобід. край. – 2002. – 14 трав.
695. Логвиненко Л. Сорок днів без дощу, але ... : [про
поїздку губернатора до Ізюм., Борів., Куп’янськ. та Дворічан.
р-нів] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 14 трав. – 3
фотогр.
696. Падалка Л. Депутат – человек нужный … :
[Е.Кушнарев
пожелал
успехов
в
работе
регион.
представительству в Верховной Раде Украины] / Л.Падалка //
Веч. Харьков. – 2002. – 14 мая.
697. Чернова Н. Лобіювання інтересів регіону – це
нормально, – так вважає голова облдержадміністрації
Є.Кушнарьов : [зустріч губернатора з нар. депутатами
України від Харківщини, обраними по мажоритарних
округах] / Н.Чернова // Слобід. край. – 2002. – 14 трав.
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698. Тараненко М. Немовляті завжди раді :
[губернатор відвідав Харк. обл. лікарню] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2002. – 16 трав. – Фотогр.
699. Георгієв К. За взаємовигідне співробітництво :
[зустріч Є.Кушнарьова з губернатором провінції Ісфаган
Місаві (Іран)] / К.Георгієв // Слобід. край. – 2002. – 18 трав. –
Фотогр.
700. Тараненко М. Боротьба за лідерство :
[Є.Кушнарьов відвідав машинобуд. з-д “ФЕД”] / М.Тараненко
// Слобід. край. – 2002. – 18 трав. – Фотогр.
701. Доспєхова О. Будівництво меморіалу у
Дробицькому Яру під загрозою зриву : [губернатор звернувся
за допомогою до керівників п-в та орг. Харківщини] /
О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 21 трав.
702. Логвиненко Л. Колекція з-під дідівської стріхи :
[губернатор ознайомився з колекцією козацької давнини в
Дергачів. краєзн. музеї] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2002. – 21 трав. – Фотогр.
703. Логвиненко Л. Тепло для харків’ян може
подешевшати : [Є.Кушнарьов ознайомився з будівництвом
тепломагістралі, голов. підрядником якого є “Харк. теплові
мережі”] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 21 трав. –
Фотогр.
704. Соболевский В. “Наша задача – закрепиться на
передовых позициях” : [на встрече с машиностроителями
предприятия “ФЕД” Е.Кушнарев выступил с отчетом о своей
деятельности в должности главы облгосадминистрации] /
В.Соболевский // Веч. Харьков. – 2002. – 21 мая. – 2 фот.
705. Гайдученко
И.
Американцы
обещают
инвестиции : [на встрече Е.Кушнарева с Чрезвычайным и
Полномочным Послом США в Украине К.Паскуалем
достигнута договоренность о создании агентства экон.
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развития для Харьк. обл.] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. –
2002. – 25 мая.
706. Тараненко М. Міць партнерства – у динаміці : [у
ході свого візиту до Харкова посол США в Україні Карлос
Паскуаль вручив Є.Кушнарьову від імені губернатора амер.
штату Кентуккі оригінальну грамоту про прийняття його до
почесних членів так званого клубу кентуккських полковників
(за вагомий внесок у справу зміцнення й розвитку укр.-амер.
відносин)] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 25 трав.
707. Логвиненко Л. Що нам дають вільні економічні
зони? : [Є.Кушнарьов підвів підсумки дводенної роботи
міжнар. інвестиц. форуму “Вільні екон. зони, території
пріоритетного розвитку та технопарки України: досягнення,
проблеми, перспективи”, що проходив у Харкові] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 1 черв. – Фотогр.
708. Логвиненко Л. Останній дзвоник прозвучав на
майдані : [візит Є.Кушнарьова до Краснокут. р-ну] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 4 черв. – Фотогр.
709. Доспєхова О. Віват, юні таланти! : [Є.Кушнарьов
вручив стипендії “Надія Слобожанщини” кращим учням
Харківщини] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 6 черв. –
Фотогр.
710. Гості з В’єтнаму налаштовані на співробітництво
: [Є.Кушнарьов зустрівся з делегацією в’єтнам. провінції
Кхань Хоа] // Слобід. край. – 2002. – 8 черв.
711. Доспєхова О. Новий навчальний рік – у новій
школі : [губернатор відвідав нову школу у Краснограді] /
О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 8 черв.
712. Доспєхова О. Щоб не обміліли молочні ріки ... :
[губернатор відвідав с.-г. п-ва Красноград., Зачепилів.,
Сахновщин. та Кегичів. р-нів] / О.Доспєхова // Слобід. край. –
2002. – 8 черв.
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713. Конопельцев Г. На оглядини : [Є.Кушнарьов
зустрівся з делегацією бельгійської провінції Антверпен] /
Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2002. – 11 черв. – Фотогр.
714. Тараненко М. Джерела для оптимізму : [робоча
поїздка Є.Кушнарьова до Ізюм. р-ну] / М.Тараненко // Слобід.
край. – 2002. – 15 черв. – 2 фотогр.
715. Гайдученко И. Харьков – столица украинороссийских отношений : [Е.Кушнарев назвал встречу укр.рос. комиссии по сотрудничеству общегосуд. мероприятием]
/ И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2002. – 20 июня.
716. Генкин А. “Помогать надо сильным” : [отчет о
пресс-конф. пред. облгосадминистрации Е.Кушнарева] /
А.Генкин // Время. – 2002. – 20 июня.
717. Доспєхова О. Безцінний подарунок харківським
генетикам : [губернатор відвідав Харк. центр допологового
виховання дітей] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 4
лип. – Фотогр.
718. Доспєхова О. Великі проблеми малого бізнесу :
[Є.Кушнарьов зустрівся з підприємцями Харківщини] /
О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 6 лип.
719. Лысенко Л. “Столичный” идет по графику : [на
открытии регуляр. движения скорост. пассажир. поезда
“Харьков–Киев” присутствовали Президент Украины,
министр транспорта, губернатор Харьковщины] / Л.Лысенко
// Слобода. – 2002. – 12 июля. – Фот.
720. Логвиненко Л. Президент недарма приїздив :
[Є.Кушнарьов відвідав Балаклійс. р-н, де підвів підсумки
робочої поїздки Президента України Л.Кучми на
Харківщину] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 16 лип.
– Фотогр.
721. Логвиненко Л. Проси у Бога не дощу, а урожаю
... : [робоча поїздка Є.Кушнарьова по районах області] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 25 лип. – 2 фотогр.

106

722. Логвиненко Л. Він вижив на тій війні : [голова
облдержадмін. Є.Кушнарьов та голова облради О.Колєснік
відвідали учасника ВВВ, чл. Нац. спілки письменників
України О.Ф.Дудка, авт. кн. “Право на жизнь”, “Судьба
генерала”] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 30 лип. –
Фотогр.
723. Логвиненко Л. До другого мільйону залишалося
зовсім недалечко : [Є.Кушнарьов побував на обжинках у
Борів. р-ні] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 30 лип. –
2 фотогр.
724. Логвиненко Л. Кращий у світі танк. А комбайн? :
[Є.Кушнарьов побував на жнивах у Шевченків. р-ні] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 1 серп. – Фотогр.
725. Тараненко М. Подарунок до свята :
[Є.Кушнарьов відвідав Богодухів. р-н; взяв участь в
урочистостях з нагоди 340-річчя заснування м. Богодухів] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 10 серп. – 2 фотогр.
726. Логвиненко Л. Газ на вулиці Надії Кузьмівни : [у
с. Верхня Орілька (Первомайс. р-н) Є.Кушнарьов взяв участь
в урочистостях з нагоди пуску газової мережі до житл.
будинків] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 3 верес. –
2 фотогр.
727. Логвиненко Л. Україна – центр Європи, то що
тут вибирати? : [Є.Кушнарьов взяв участь у читаннях з пробл.
Європ. інтеграції] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 19
верес.
728. Грудневый В. На уровне мировых стандартов :
[на з-де “Южкабель” состоялось торжеств. открытие нового
цеха, который впервые в Украине будет выпускать силовые
кабели сред. напряжения. Символ. ленточку перерезали
Е.Кушнарев, В.Золотарев, В.Бабаев и Л.Лучанинов] /
В.Грудневый // Веч. Харьков. – 2002. – 21 сент. – Фот.
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729. Логвиненко Л. Прикордоння: рухаємося у
сторону Європи? : [у Сумах Є.Кушнарьов виступив на засід.
ради керівників прикордон. областей України, Білорусі та
Росії] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 21 верес. – 3
фотогр.
730. Шеховцова Н. “Южкабель”: скромное обаяние
победителя : [на митинге по случаю пуска линии выступил
Е.Кушнарев] / Н.Шеховцова // Время. – 2002. – 21 сент. –
Фот.
731. Логвиненко Л. “Південкабель” – приклад для
всіх : [Є.Кушнарьов відвідав з-д з нагоди запуску нової лінії в
щойно збудованому цеху] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2002. – 24 верес. – 2 фотогр.
732. Снаговський М. Машинобудуванню – бути :
[голова облдержадмін. взяв участь у засід. колегії
Мінпромполітики України та Харк. облдкржадмін., присвяч.
пробл. моторо- і тракторобудування] / М.Снаговський //
Слобід. край. – 2002. – 24 верес. – Фотогр.
733. Доспєхова О. Чи станемо туристичною Меккою?
: [зустріч з керівниками турист. п-в] / О.Доспєхова // Слобід.
край. – 2002. – 28 верес. – Фотогр.
734. Доспєхова О. Пам’ятник художнику у Печенігах :
[Є.Кушнарьов взяв участь у відкритті пам’ятника
Г.Семирадському] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 3
жовт. – Фотогр.
735. Нагорная Ю. За конкретику в экономике : [в
Харькове состоялась встреча губернатора Е.Кушнарева с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Рос. Федерации в
Украине В.Черномырдиным] / Ю.Нагорная // Слобода. –
2002. – 8 окт. – Фот.
736. Булат В. Зачем пожаловал посол : [Е.Кушнарев
встретился с послом Рос. Федерации в Украине
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В.Черномырдиным] / В.Булат // Событие. – 2002. – 10-16 окт.
(№ 41). – С. 6.
737. Соболевский В. Харьков–Киев: есть авиамост! :
[руководители города и области приняли участие в торжеств.
митинге по случаю открытия рейсов АН-140] /
В.Соболевский // Веч. Харьков. – 2002. – 12 окт. – Фот.
738. Конопельцев Г. За інтереси регіону треба
боротися : [зустріч голови Харк. облдержадмін. з нар.
депутатами України, обраними від Харк. обл.] /
Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2002. – 15 жовт.
739. Зустріч з Президентом України : [в Києві
відбулася зустріч Є.Кушнарьова з Л.Кучмою, під час якої
були обговорені пит. соц.-екон. розвитку Харк. обл.] //
Слобід. край. – 2002. – 17 жовт.
740. В столице на предложение Е.Кушнарева шесть
раз прозвучало “да” : [в Киеве прошла встреча пред.
облгосадминистрации Е.Кушнарева с Президентом Украины
Л.Кучмой] // Время. – 2002. – 19 окт.
741. Доспєхова
О.
Меценати
Харківщини
об'єднуються : [зустріч Є.Кушнарьова з керівниками благод.
орг. Харківщини] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. – 19
жовт.
742. Логвиненко Л. Дорогу до Європи здолає той, хто
нею йде : [поїздка Є.Кушнарьова до Валків. р-ну] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 19 жовт. – Фотогр.
743. Руденко С. Взгляд на Печерские холмы снизу
вверх : [Е.Кушнарев о полит. жизни в Украине] / С.Руденко //
Событие. – 2002. – 24-30 окт. (№ 43). – С. 3: фот.
744. Губернатор із Президентом – про потреби
Харківщини : [зустріч голови облдержадмін. Є.Кушнарьова з
Президентом України Л.Кучмою] // Панорама. – 2002. – 25
жовт. – С. 1.
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745. Конопельцев Г. “Влада і преса. Свобода і
відповідальність” : [це тема засід. “круглого столу” за участі
Є.Кушнарьова та журналістів Харківщини] / Г.Конопельцев //
Слобід. край. – 2002. – 26 жовт.
746. Гайдученко И. Два года губернаторства
[Е.Кушнарева: встреча с представителями местных массмедиа] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2002. – 29 окт.
747. Матвеев А. “Когда журналисты зарабатывают
гонорар, рассуждая на тему продолжения моей карьеры, я им
не хочу мешать”: Е.Кушнарев отметил двухлетие
деятельности на посту губернатора : пресс-конф. в прямом
телеэфире / А.Матвеев // Время. – 2002. – 29 окт. – Фот.
748. Гайдученко И. Каждый видит то, что хочет, или
снова к вопросу о тепле : [о готовности области к отопит.
сезону даст ответ глава облгосадминистрации на встрече с
журналистами] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2002. – 31
окт. – Фот.
749. Доспєхова О. Про нові орієнтири та старі
проблеми : [прес-конф. Є.Кушнарьова] / О.Доспєхова //
Слобід. край. – 2002. – 31 жовт.
750. Руденко С. Два года – как один день :
[Е.Кушнарев по случаю своего двухлетнего пребывания на
посту главы облгосадминистрации устроил пресс-конф.] /
С.Руденко // Событие. – 2002. – 31окт.-6 нояб. (№ 44). – С. 3:
фот.
751. Анничев А. “Давай пожмем друг другу руки и в
долгий путь …” : [Харьк. губернатор в офиц. обстановке
представил А.Жолдака, нового дир. и худож. рук. труппы
театра им. Т.Шевченко] / А.Анничев // Веч. Харьков. – 2002.
– 2 нояб. – Фот.
752. Логвиненко Л. А ми ж тую театральну славу
відродимо : [Є.Кушнарьов представив колективу укр. акад.
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драм. театру ім. Т.Шевченка нового худож. кер. А.Жолдака] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 2 листоп. – Фотогр.
753. Логвиненко Л. Чужий біль приймати за свій :
[Є.Кушнарьов відвідав упр. Пенсійного фонду України в
Червонозавод. р-ні Харкова] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2002. – 5 листоп. – Фотогр.
754. Яровий Л. Каналізаційна система стала
надійнішою : [Є.Кушнарьов ознайомився з будівництвом
голов. дублюючого та напірного колекторів від баварської
насос. станції] / Л.Яровий // Слобід. край. – 2002. – 5 листоп.
– Фотогр.
755. Логвиненко Л. Цивілізовані держави повинні
мати цівілізовані кордони : [Є.Кушнарьов виступив на пресконф. представників України, Росії, Білорусі, котрі з’їхались
на міжнар. екон. форум слов’ян. народів у Бєлгороді] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 7 листоп. – Фотогр.
756. Стегній В. Дорогу здолає той, хто її торує : [про
діяльність Є.Кушнарьова у 2000–2002 рр.] / В.Стегній //
Демокр. Україна. – 2002. – 8 листоп. – С. 1, 2.
757. Доспєхова О. Харківський радіоцентр – на межі
можливостей : [губернатор відвідав Харк. обл. радіотелевіз.
передавальний центр] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2002. –
14 листоп.
758. Тараненко М. Шлях визнань – гармонізація знань
: [Є.Кушнарьов виступив з промовою на урочистостях з
нагоди 80-річчя Харк. держ. акад. міськ. госп-ва] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2002. – 26 листоп. – Фотогр.
759. Столбецов О. Где деньги взять? : [Е.Кушнарев
посетил объекты второго пускового участка Алексеевской
линии подземки] / О.Столбецов // Веч. Харьков. – 2002. – 28
нояб. – Фот.
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760. Гуртовий В. Квіти для губернатора :
[Є.Кушнарьов здійснив робочу поїздку до Дворічан. р-ну] /
В.Гуртовий // Дворічан. край. – 2002. – 30 листоп.
761. Логвиненко Л. Коштовна флейта у селянській
торбі філософа : [з нагоди 280-річчя від дня народж.
Г.Сковороди Є.Кушнарьов відвідав с. Сковородинівку] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2002. – 3 груд. – Фотогр.
762. Галаур С. Перспектива – у спільних ринках праці
: [голова Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьов про стратегію
розвитку провід. галузей економіки регіону] / С.Галаур //
Уряд. кур’єр. – 2002. – 24 груд. – С. 5.
763. Доспєхова О. Перша Віртуальна конференція
губернатора : [на сайті інформ. агентства “Статус-кво”
відбулася Інтернет-конф. Є.Кушнарьова] / О.Доспєхова //
Слобід. край. – 2002. – 26 груд.
2003
764. Для стабілізації водопостачання Богодухова : [за
розпорядженням Є.Кушнарьова Богодухів. райдержадмін.
виділено 100 тис. грн для ліквідації аварійн. ситуації
водопровід. системи у район. центрі, а також 72 тис. грн для
капіт. ремонту Липкуватівської ЗОШ Нововодолаз. р-ну] //
Слобід. край. – 2003. – 4 січ.
765. Логвиненко Л. Кого торкнулося сяйво
“Слобожанської слави”? : [Є.Кушнарьов зустрівся з кращими
діячами науки, мистецтва, спортсменами, промисловцями;
вручив їм найвищу нагороду Харківщини – відзнаку голови
облдержадмін. “Слобожанська слава”] / Л.Логвиненко //
Слобід. край. – 2003. – 9 січ. – Фотогр.
766. Шановний Євгене Петровичу! : [у новоріч.
привітанні ректор НТУ “ХПІ” та спортсмени вузу подякували
голові облдержадмін. за сприяння розвитку спорту та фізич.
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культури в краї] // Слобід. край. – 2003. – 10 січ. – Підпис:
Л.Товажнянський – ректор НТУ “ХПІ” та ін.
767. Аласания З. Как? Поссорились Евгений Петрович
с Владимиром Андреевичем : [губернатор Е.Кушнарев и мэр
В.Шумилкин] / З.Аласания // Зеркало недели. – 2003. – 11
янв. (№ 1). – С. 2.
768. Тараненко М. Майстрів плекають змалечку : [на
2-му обл. дит. футбол. “Турнірі 1000 команд” Є.Кушнарьов
вручив капітанові переможців з Куп’янщини В.Бурлаці
золотий кубок нар. команди “Металіст”] / М.Тараненко;
фотогр. В.Гайдашева // Слобід. край. – 2003. – 14 січ. –
Фотогр.
769. Крикливий Ю. Запрограмована динаміка
розвитку : [відбулася наук.-практ. конф. “Про підсумки двох
років виконання “Комплекс. прогр. розвитку сіл. госп-ва
Харк. обл. у 2003–2005 рр. та на період до 2010” і пріоритетні
напрями АПК у 2003–2005 рр.” за участі Є.Кушнарьова] /
Ю.Крикливий // Слобід. край. – 2003. – 15 січ. – Фотогр.
770. Логвиненко Л. Золотий орел тепер на вулиці
Ольмінського
:
[урочисте
відкриття
Генерального
консульства РФ у Харкові за участі Є.Кушнарьова; він
виступив на прес-конф. з повідомл. про рос.-укр.
співробітництво] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 16
січ. – Фотогр.
771. [Открыто российское консульство при участии
Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской
Федерации В.Черномырдина и Харьковского губернатора
Е.Кушнарева] //Веч. Харьков. – 2003. – 16 янв. – Фот.
772. Салімонович Л. Один день із життя
Краснокутська : [про результати депутат. діяльності
Є.Кушнарьова; за фін. підтримки облдержадмін. у район.
центрі встановлено сучас. багатофукціон. кіновідеокомплекс]
/ Л.Салімонович // Слобід. край. – 2003. – 16 січ. – 2 фотогр.
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773. Доспєхова О. Невтомна “Стома” : [16 січ.
Є.Кушнарьов відвідав АТ, ознайомився з перспективами
розвитку мед. п-ва] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2003. – 17
січ. – Фотогр.
774. Соболевский В. Губернаторский отчет [о
социально-экономическом развитии края в 2002 г. : в
конференц-зале АО “Стома” состоялась встреча Е.Кушнарева
с труд. коллективом предприятия, а также руководителями
фармац. отрасли] / В.Соболевский // Веч. Харьков. – 2003. –
18 янв. – Фот.
775. Логвиненко Л. Нагороди за працю, мужність,
мудрість ... : [згідно з указом Президента Л.Кучми
Є.П.Кушнарьов вручив ордени, медалі та почесні звання
слобожанцям за досягнення у різних галузях економіки] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 23 січ. – Фотогр.
776. Михайлов В. Получит ли Харьков французского
инвестора? : [переговоры между президентом компании
“СІЕС” Марком Фуре и главой облгосадминистрации
Е.Кушнаревым об участии фр. компании в стр-ве междунар.
аэропорта] / В.Михайлов // Веч. Харьков. – 2003. – 23 янв.
777. Губернатор і прем’єр поговорили плідно : [під
час зустрічі Є.Кушнарьова і В.Януковича (22 січ., Київ)
обговорювалися питання щодо подальшого розвитку Харк. пв сільгоспмашинобудування, палив.-енергет. комплексу, будва метрополітену та ін.] // Слобід. край. – 2002. – 24 січ.
778. Генкин А. Е.Кушнарев : “Можно только
приветствовать новый стиль работы Кабмина с регионами” :
[у главы правительства побывал Е.Кушнарев] / А.Генкин //
Время. – 2003. – 25 янв.
779. Лист з Огайо : [на ім’я Є.Кушнарьова надійшов
лист від губернатора штату Огайо Б.Тафта щодо подальшого
розвитку партнерства між амер. штатом і Харк. обл.] //
Слобід. край. – 2003. – 28 січ.
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780. Симоненко А. Сработали хорошо. Но могли и
лучше
:
[отчет
о
пресс-конф.
главы
Харьк.
облгосадминистрации Е.Кушнарева] / А.Симоненко //
Слобода. – 2002. – 28 янв. (№ 8). – С. 2. – Фот.
781. Снаговський М. Визначені пріоритети розвитку
області : [25 січ. в Харк. філії Акад. держ. упр. при
Президентові України під головуванням губернатора
Є.Кушнарьова і голови обл. ради О.Колєсніка відбулося
розширене засід. активу Харківщини] / М.Снаговський //
Слобід. край. – 2003. – 28 січ.
782. Коротаева М. Что было, что будет, чем
успокоимся
:
[отчет
о
пресс-конф.
главы
облгосадминистрации Е.Кушнарева] / М.Коротаева //
Объектив-Но. – 2003. – 30 янв. (№ 5). – С. 5.
783. Руденко С. Что год грядущий нам готовит? :
[отчет
о
пресс-конф.
пред.
облгосадминистрации
Е.Кушнарева] / С.Руденко // Событие. – 2003. – 30 янв.-5
февр. (№ 5). – С. 3: фот.
784. Столбецов О. Будет еще один каток :
[Е.Кушнарев дал “принципиальное” согласие на сооружение
крытого искусствен. катка в Харькове] / О.Столбецов // Веч.
Харьков. – 2003. – 11 февр.
785. Доспєхова О. Туманний Альбіон зробив
пропозицію : [голова Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьов
зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії в Україні Р.Брінклі; обговорювалися пит. щодо
інвестування буд-ва міжнар. аеропорту у Харкові, фін.-екон.
стосунків Великобританії і Харк. обл.] / О.Доспєхова //
Слобід. край. – 2003. – 18 лют.
786. Губернатор доповість уряду : [19 та 20 лют.
Є.Кушнарьов візьме участь у засід. Кабінету Міністрів
України з питань інвестиц. розвитку України] // Слобід. край.
– 2003. – 19 лют.
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787. Снаговський М. Зустріч з аграріями : [у Харк.
держ. техн. ун-ті сіл. госп-ва Є.Кушнарьов зустрівся з
керівниками райсільгоспуправлінь та сільгосппідприємств] /
М.Снаговський // Слобід. край. – 2003. – 19 лют.
788. Соболевский В. Стыковка в освещенном тоннеле
: [18 февр. Е.Кушнарев посетил строящийся пусковой участок
Алексеев.
линии
метро;
обсуждался
вопрос
о
финансировании “Харьковметростроя”] / В.Соболевский //
Веч. Харьков. – 2003. – 20 февр. – Фотогр.
789. Тараненко М. До збійки йшли тернистим шляхом
: [Є.Кушнарьов взяв участь в урочистому відкритті
новопрокладеного тунелю на другій пуск. дільниці Олексіїв.
лінії метрополітену] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2003. –
20 лют. – 3 фотогр.
790. Тараненко М. Дешеві ліки – предметніша
підтримка : [голова облдержадмін. відвідав фармацевт.
компанію “Здоров’я”, оцінив діяльність п-ва] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2003. – 21 лют. – Фотогр.
791. Конопельцев Г. За гідне життя людини : з VІІІ
сес. Харк. обл. ради ХХІV скликання : [Є.Кушнарьов
виступив з доп. про виконання Програми екон. і соц.
розвитку області на 2002 р.] / Г.Конопельцев; фотогр.
В.Кочетова // Слобід. край. – 2003. – 25 лют. – 2 фотогр.
792. Тараненко М. Услід за традиціями : [у Харкові на
зустрічі Є.Кушнарьова з Надзвичайним і Повноважним
Послом Республіки Болгарії обговорювалися пит. про
розширення міжрегіон. співробітництва] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2003. – 27 лют.
793. Логвиненко Л. Запропоновано дружити
областями : [у Курську голова облдержадмін. Є.Кушнарьов та
губернатор Курськ. обл. О.Михайлов підписали угоду про
торг.-екон., наук.-техн. і культ. співробітництво] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 28 лют. – 2 фотогр.
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794. Логвиненко Л. Чи дійдемо до Європи без
кордонів : [після підписання двосторон. угоди між Харк.
облдержадмін. та адмін. Курськ. обл. кер. регіонів
Є.Кушнарьов і О.Михайлов обмінялися подарунками (з укр.
боку – це була булава, з рос. – ікона Курської Божої Матері)] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 1 берез. – 3 фотогр.
795. Доспєхова О. Вступ до СОТ: на терезах усі “за” і
“проти” : [у Харкові на семінарі “Україна – СОТ: інтереси
бізнесу”
виступив
Є.Кушнарьов
щодо
конкурентоспроможністі продукції п-в Харківщини] /
О.Доспєхова // Слобід. край. – 2003. – 5 берез. – 2 фотогр.
796. Курасова О. У Харкові відкриється Будинок
дружби народів : [Є.Кушнарьов зустрівся з головою
Держкомнацміграції України Г.Москалем; він повідомив про
підтримку з боку облдержадмін. нац.-міграц. справи у Харк.
регіоні] / О.Курасова // Слобід. край. – 2003. – 5 берез.
797. Тараненко М. “Харківське партнерство”: стимул
у взаємодії : [4 берез. у Харкові відбулася зустріч
Є.Кушнарьова з послом США К.Паскуалем; обговорювалися
питання щодо видачі держ. актів власникам земел. паїв на
Харківщині, залучення амер. інвестицій в економіку
Харківщини] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2003. – 6 берез.
– 2 фотогр.
798. Логвиненко Л. Не запитуй, що тобі дала мала
батьківщина : [у Києві на чергових зборах “Харк. земляцтва”
Є.Кушнарьов повідомив про стан соц.-екон. розвитку Харк.
обл.; вручив малиновий прапор Харк. обл. голові ради “Харк.
земляцтва” П.Троньку] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003.
– 8 берез. – 2 фотогр.
799. Салімонович Л. Реформа, яку усі давно чекають :
[Харк. облдержадмін. на чолі з Є.Кушнарьовим планує
організувати широке обговорення політ. реформи] /
Л.Салімонович // Слобід. край. – 2003. – 12 берез.
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800. Столбецов О. Наш отряд в столице : [участие
Е.Кушнарева в очередном съезде Междунар. обществ. орг.
“Харьк. землячество”, 5 марта 2003 г., г. Киев] / О.Столбецов
// Веч. Харьков. – 2003. – 13 марта. – 3 фот.
801. Тирнов В. Луна президентського звернення : [у
Харк. облдержадмін. відбулося засід. Координ. ради
представників обл. організацій політ. партій за участі
Є.Кушнарьова] / В.Тирнов // Слобід. край – 2003. – 13 берез.
802. Генкин А. Жизнь есть жизнь: и на вокзале вас
могут раздеть до носков, а в подъезде дома огреть трубой по
голове : [в Харькове прошло координац. совещ. рук.
правоохранит. органов Харьк. обл. с участием
пред.
облгосадминистрации Е.Кушнарева] / А.Генкин // Время. –
2003. – 18 марта. – Фот.
803. Губин Д. Губернатора поняли правильно? : [на
засед. координац. совета руководителей обл. орг. полит.
партий при главе Харьк. облгосадминистрации обсуждались
вопр. конституц. реформы] / Д.Губин // Веч. Харьков. – 2003.
– 18 марта. – 2 фот.
804. Салімонович Л. Євген Кушнарьов: “Треба знайти
оптимальну модель облаштування нашої влади” :
[облдержадмін. ухвалила план заходів обговорення проекту
конституц. реформи] / Л.Салімонович // Слобід. край. – 2003.
– 19 берез.
805. Столбецов О. Губернатор заботится о садоводах :
[Е.Кушнарев подписал распоряжение “Об организации
перевозок населения на садово-огородные участки в 2003 г.”]
/ О.Столбецов // Веч. Харьков. – 2003. – 27 марта.
806. Яровий Л. Служу народу України : [на урочистих
зборах з нагоди 11-ї річниці Служби безпеки України
Є.Кушнарьов вручив начальнику Упр. СБУ в Харк. обл.
М.Куркіну іменний годинник від Президента України
Л.Кучми] / Л.Яровий // Слобід. край. – 2003. – 27 берез. –
Фотогр.
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807. Відпочинку та оздоровленню дітей – державну
підтримку : [за розпорядженням Є.Кушнарьова затв. обл.
прогр. відпочинку та оздоровлення дітей на 2003–2008 рр.] //
Слобід. край. – 2003. – 28 берез.
808. Анничев А. Первый международный на Сумской
: [под патронатом харьк. губернатора Е.Кушнарева в
Харькове прошел междунар. показ спектаклей нетрадицион.
режиссуры – “театр риска”] / А.Анничев // Веч. Харьков. –
2003. – 1 апр.
809. Кабинет Министров спецрежим одобрил : [в
Киеве на правительств. совещ. Е.Кушнарев выступил с инф. о
спецрежиме инвестиц. деятельности в Харькове] // Веч.
Харьков. – 2003. – 1 апр.
810. Посол Ирана в Украине прибыл в Харьков : [1
апр.
иран.
делегация
встретилась
с
главой
облгосадминистрации Е.Кушнаревым] // Веч. Харьков. –
2003. – 1 апр.
811. Логвиненко Л. Чи потрібна Україні політична
реформа? : [це питання обговорювалося під час зустрічей
Є.Кушнарьова з труд. колективом овочевої ф-ки ЗАТ
“Альянс” і студентами та викладачами Нац. фармацевт. унту] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 3 квіт. – Фотогр.
812. Бедных
не
будет
:
[пред.
Харьк.
облгосадминистрации Е.Кушнарев утв. план регион.
мероприятий по реализации в 2003 г. второго этапа стратегии
преодоления бедности (2003–2004 гг.)] // Событие. – 2003. –
3-9 апр. (№ 14). – С. 3. – Фот.
813. Генкин
А.
“Что
касается
содержания
политической реформы, по ряду моментов мое мнение
существенно отличается от предложений Президента” :
[отчет о пресс-конф. губернатора Е.Кушнарева] / А.Генкин //
Время. – 2003. – 5 апр.
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814. Дворцы для спорта! : [Е.Кушнарев рассказал о
планах стр-ва дворца зим. видов спорта и волейбол. дворца] //
Веч. Харьков. – 2003. – 5 апр.
815. За социальной защитой – в центр занятости : [4
апр. в ходе рабочей поездки Е.Кушнарев посетил Близнюков.
центр занятости] // Веч. Харьков. – 2003. – 8 апр.
816. Солдатенко Я. Ждет отборного зерна пашня :
[Е.Кушнарев о ситуации с посевом озимых в Харьк. обл.] /
Я.Солдатенко // Веч. Харьков. – 2003. – 8 апр.
817. Тараненко М. В ореолі спортивної слави : [у
Будинку Рад Є.Кушнарьов влаштував офіц. прийом для
спортсменів, які в різні роки одержували блискучі перемоги
на міжнар. змаганнях] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2003. –
8 квіт.
818. Тараненко М. Збитись з темпу – значить,
втратити : [про робочу поїздку Є.Кушнарьова на
Близнюківщину, особистий прийом громадян р-ну] /
М.Тараненко; фотогр. В.Кочетова // Слобід. край. – 2003. – 11
квіт. – 3 фотогр.
819. Доспєхова О. Поєднати традиції й новації : [у
Харкові відбулася зустріч Є.Кушнарьова з міністром
культури та мистецтв Ю.Богуцьким; обговорювалися пит.
культ. життя Харківщини] / О.Доспєхова // Слобід. край. –
2003. – 12 квіт.
820. Тараненко М. Відкриті канадським партнерам :
[у Харкові під час зустрічі голови облдержадмін.
Є.Кушнарьова з Надзвичайним і Повноважним Послом
Канади в Україні Е.Робінсоном обговорювалися питання
подальшого соц.-екон. співробітництва] / М.Тараненко;
фотогр. В.Кочетова // Слобід. край. – 2003. – 15 квіт. –
Фотогр.
821. Снаговський М. До зустрічі з ... новим урожаєм
: [про робочу поїздку Є.Кушнарьова до Краснокут. р-ну,
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зокрема до ТОВ “Козіївське”] / М.Снаговський // Слобід.
край. – 2003. – 19 квіт. – Фотогр.
822. Логвиненко Л. Скоординували науково-технічну
політику : [Є.Кушнарьов провів засід. колегії Харк.
облдержадмін., президії НАН України та колегії М-ва освіти
і науки України; підписано угоду про тристороннє
співробітництво] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 24
квіт. – Фотогр.
823. Соболевский
В.
Столично-региональный
:
[22
апр.
на
коллегии
Харьк.
триумвират
облдержадминистрации (в лице Е.Кушнарева), президиума
НАН Украины, М-ва образования и науки Украины
подписано
Соглашение
о
сотрудничестве
трех
заинтересованных сторон] / В.Соболевский // Веч. Харьков. –
2003. – 24 апр.
824. Тараненко М. Фінська місія : [у Харкові
відбулася зустріч Є.Кушнарьова та Надзвичайного та
Повноважного Посла Фінляндської Республіки Л.Рейніля;
питання
перспектив.
напрямків
обговорювалися
співробітництва] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2003. –29
квіт.
825. Логвиненко Л. Хліб насущний для селянина :
[про робочу поїздку Є.Кушнарьова до Богодухів., Краснокут.,
Коломац., Валків., Нововодолаз., Зміїв. та Балаклійс. р-нів] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 6 трав. – 3 фотогр.
826. Губин Д. Форум – реформам – да, но … :
[Е.Кушнарев принял участие в обсуждении проекта полит.
реформы в Украине на обл. гражданском форуме, 6 мая,
ХАТОБ им. Н.Лысенко] / Д.Губин // Веч. Харьков. – 2003. – 8
мая.
827. Губернаторские премии : [14 мая в Доме Советов
Е.Кушнарев вручил представителям творч. интеллигенции
премии им. А.С.Масельского, назначил именные и почет.
стипендии творч. молодежи] // Веч. Харьков. – 2003. – 15 мая.
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828. Тараненко М. Вияв шани – найдостойнішим : [14
трав. у Будинку Рад Є.Кушнарьов вручив обл. премію ім.
О.С.Масельського, іменні стипендії Харк. облдержадмін. в
галузі культури та мистецтва] / М.Тараненко // Слобід. край. –
2003. – 16 трав. – Фотогр.
829. Гайдученко И. Взаимный интерес : [Харьков
посетил глава дипломат. ведомства Казахстана Р.Чердабаев;
состоялась встреча посла с Е.Кушнаревым; намечены
направления взаимовыгод. сотрудничества] / И.Гайдученко //
Веч. Харьков. – 2003. – 24 мая.
830. Курасова О. На святі в Золочеві спалахнув
“Блакитний вогник” : [30 трав. Є.Кушнарьов взяв участь у
святі остан. дзвоника у навч.-вихов. комплексі № 3, запалив
символ. факел з нагоди відкриття пришк. газ. котельні] /
О.Курасова // Слобід. край. – 2003. – 3 черв. – Фотогр.
831. Прийом на честь журналістів : [5 черв. в ХАТОБ
ім. М.Лисенка Є.Кушнарьов влаштував прийом на честь
проф. свята] / фотогр. В.Кочетова // Слобід. край. – 2003. – 7
черв. – 3 фотогр.
832. Сегодня губернатор отбывает в Италию : [7-10
июня делегация во главе с Е.Кушнаревым планирует
ознакомить деловые круги Ломбардии с науч.-техн.
возможностями Харьковщины] // Веч. Харьков. – 2003. – 7
июня.
833. [На
ім’я
голови
облдержадміністрації
Є.Кушнарьова
надійшли
телеграми-подяки:
від
Надзвичайного і Повноважного Посла Казахстану в Україні
Р.Чердабаєва за прекрасну організацію візиту та душевний
прийом; від ген. директора Нац. комплексу “Експоцентр
України” С.Мошака за активну участь Харк. регіону в
Міжнар. виставці-ярмарку промис. технологій, засобів вир-ва,
товарів та послуг країн СНД] // Слобід. край. – 2003. – 10
черв.
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834. Снаговський М. Самоврядуванню економічні
засади : [участь Є.Кушнарьова у роботі наук.-практ. конф. з
питань регіон. і місц. екон. розвитку] / М.Снаговський //
Слобід. край. – 2003. – 14 черв. – 3 фотогр.
835. Миколич Л. Лікар завжди має бути поруч : [за
підтримки облдержадмін. створюється мережа закл. сімейної
медицини; Є.Кушнарьов відвідав Дубівську мед. амбулаторію
(Дергачів. р-н), яку обладнано на кошти із обл. бюджету] /
Л.Миколич; фотогр. В.Кочетова // Слобід. край. – 2003. – 18
черв. – 2 фотогр.
836. В ВУЗ без экзаменов : [18 июня в большом зале
ХАТОБ им. Н.Лысенко Е.Кушнарев вручил приглашения на
бесплат. обучение 10 выпускникам-медалистам общеобразов.
заведений при харьк. вузах] // Веч. Харьков. – 2003. – 19
июня. – Фот.
837. Логвиненко Л. Інтелект не лише молодий, але й
“золотий” : [зустріч Є.Кушнарьова з випускникамимедалістами ЗОШ, ліцеїв, гімназій] / Л.Логвиненко // Слобід.
край. – 2003. – 20 черв. – Фотогр.
838. Логвиненко Л. Валовий збір зерна буде меншим,
але економічні показники – добрими : [Є.Кушнарьов відвідав
госп-ва Вовчан., Великобурлуц. та Печеніз р-нів] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 24 черв. – Фотогр.
839. Снаговський М. Інвалідам – роботу і більше прав
: [у Харк. облдержадмін. за участі Є.Кушнарьова проведене
виїзне засід. Ком. Верховної Ради України у справах
пенсіонерів, ветеранів та інвалідів] / М.Снаговський // Слобід.
край. – 2003. – 25 черв. – 2 фотогр.
840. Логвиненко Л. Президент переконався, що легко
тепер долати кордон : [26 черв. відбулася робоча поїздка
Президента України Л.Кучми до Харк. обл. Серед
супроводжуваних – Є.Кушнарьов] / Л.Логвиненко // Слобід.
край. – 2003. – 27 черв. – 3 фотогр.
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841. Перегон О. Евгению Кушнареву в ИВС
понравилось : [глава облгосадминистрации посетил недавно
открытый
изолятор
времен.
содержания,
который
соответствует европ. стандартам] / О.Перегон // Веч. Харьков.
– 2003. – 10 июля.
842. Генкин А. Губернатор считает, что ажиотажный
спрос на крупы скоро спадет : [Е.Кушнарев провел прессконф. по итогам соц.-екон. развития области за минувшее
полугодие] / А.Генкин // Время. – 2003. – 17 июля.
843. Блащук П. Уборочная откладывается : [цель
рабочей поездки Е.Кушнарева по Шевченков., Двуречан.,
Купянск. и Боров. р-нам – изучение состояния
растениеводства в хозяйствах региона] / П.Блащук // Веч.
Харьков. – 2003. – 19 июля.
844. Перегон О. Дожди “украли” месяц у метростроя :
[Е.Кушнарев посетил две строящиеся станции “Ботанический
сад” и “23 Августа”] / О.Перегон // Веч. Харьков. – 2003. – 19
июля. – Фот.
845. Булах В. Чекаємо на полі погоди : [робочі поїздки
голови облдержадмін. до госп-в Шевченків., Куп’янськ.,
Дворічан., Борів. р-нів] / В.Булах, О.Доспєхова; фотогр.
В.Кочетова // Слобід. край. – 2003. – 22 лип. – Фотогр.
846. Глава Харьковской ОГА [Е.Кушнарев] провел
совещание с оптовыми поставщиками продовольственных
товаров области, [23.07.2003] [Электронный ресурс] //
Правительственный
портал.
–
Режим
доступа:
http://www.kmu.gov.ua/contгol/ru/publish/article?art_
id=2275359&cat_id=3 3 695
847. Мельник В. Повернути стихію цін у береги :
[Харк. облдержадмін. на чолі з Є.Кушнарьовим вивчає
особливості формування цінової політики на торг. п-вах
Харкова] / В.Мельник; фотогр. В.Кочетова // Слобід. край. –
2003. – 23 лип. – Фотогр.

124

848. Конопельцев Г. Зробимо все для успішного
завершення року: із зборів активу обл. : [Є.Кушнарьов
виступив з доп.] / Г.Конопельцев; фотогр. В.Кочетова //
Слобід. край. – 2003. – 30 лип. – Фотогр.
849. Грудневый В. Автограф на … кирпиче : [на
открытии харьк. з-да компании “Слобожанська будівельна
кераміка” присутствовал губернатор Е.Кушнарев и
представители официального Киева] / В.Грудневый // Веч.
Харьков. – 2003. – 31 июля. – Фот.
850. Максимов В. Хлеб и политика : [пред.
облгосадминистрации Е.Кушнарев принял участие в засед.
актива области] / В.Максимов // Событие. – 2003. – 31 июля-6
авг. (№ 31). – С. 3: фот.
851. Медвідь В. Спиратися на ринкові засади : [30
липня Є.Кушнарьов взяв участь у відкритті нового з-ду
“Слобожанська будівельна кераміка”, відвідав ТОВ
“Кулиничівський хлібокомбінат” та інші п-ва хлібопекар.
галузі] / В.Медвідь; фотогр. В.Кочетова // Слобід. край. –
2003. – 1 серп. – 2 фотогр.
852. Гайдученко И. Плох “кирпичик” или хорош, не
разрежешь – не поймешь : [на встрече главы
облгосадминистрации Е.Кушнарева с рук. хлебопекар.
отрасли обсуждалось качество хлеба] / И.Гайдученко // Веч.
Харьков. – 2003. – 2 авг.
853. [Хлебопеки
поддержали
предложение
Е.Кушнарева – совместно с банками создать областной
стабилизационный фонд зерна] // Веч. Харьков. – 2003. – 2
авг.
854. Генкин А. Евгений Кушнарев считает, что
регулировать
цены
на
основные
продукты
пока
необходимости нет : [Е.Кушнарев посетил южные р-ны
Харьковщины, где встретился с руководителями ряда сел.
хоз-в] / А.Генкин // Время. – 2003. – 5 авг. – Фот.
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855. Доспєхова О. Ярмарок на яблучний спас : [з
ініціативи Є.Кушнарьова 19 серп. буде проведено обл.
продовольчий ярмарок] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2003.
– 13 серп.
856. Гайдученко И. Евгения Кушнарева пригласили в
Китай : [в ходе первого ознакомит. рабочего визита в Харьков
главы дипломат. ведомства Китая Ли Гобана обсуждали вопр.
о сотрудничестве Харьк. обл. и провинции Шаньдунь. Главу
облгосадминистрации
пригласили
в
город-побратим
Тяньцзинь] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2003. – 14 авг. –
Фот.
857. Логвиненко Л. Регіони теж повинні дружити : [у
Харк. облдержадмін. відбулася зустріч Є.Кушнарьова з
Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної
Республіки в Україні Лі Гобаном] / Л.Логвиненко // Слобід.
край. – 2003. – 14 серп. – Фотогр.
858. [Губернатор
Е.Кушнарев
утвердил
“распределение внеплановых средств из фонда охраны
окружающей среды” Харькова и области] // Веч. Харьков. –
2003. – 16 авг.
859. Мельник В. На порозі сезон бурякозбирання :
[Є.Кушнарьов провів обл. семінар-нараду з питань
вирощування та переробки цукр. буряків у приват. аграр.оренд. п-ві “Зоря” Красноград. р-ну] / В.Мельник // Слобід.
край. – 2003. – 16 серп. – Фотогр.
860. [19 августа губернатор Е.Кушнарев вручил
ежегодные дипломы и премии молодежи, проявившей себя в
науке, культуре, образовании, спорте и сельском хозяйстве] //
Веч. Харьков. – 2003. – 21 авг.
861. Мельник В. Молодь – наше майбутнє : [у
приміщенні Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьов вручив
представникам молоді премії облдержадмін. “Молодь
Харківщини”] / В.Мельник // Слобід. край. – 2003. – 21 серп.
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862. Столбецов О. За кубок губернатора : [21 авг. во
Дворце спорта стартует традиц. муж. междунар. турнир на
Кубок главы Харьк. облгосадминистрации Е.Кушнарева] /
О.Столбецов // Веч. Харьков. – 2003. – 21 авг.
863. Луговий І. І знову – великий волейбол : [21 серп.
стартував міжнар. турнір з волейболу серед чоловіч. команд –
третій розіграш Кубка голови Харк. облдержадмін.
Є.Кушнарьова] / І.Луговий // Слобід. край. – 2003. – 22 серп.
864. Логвиненко Л. Й свічка пам’яті не згасає : [22
серп. у відкритті реконструйов. мемор. “Висота маршала
І.С.Конєва”
взяли
участь
прем’єр-міністр
України
В.Янукович, Надзвичайний та Повноважний Посол Росії в
Україні В.Черномирдін, голова Харк. облдержадмін.
Є.Кушнарьов, кер. Курськ. та Бєлгород. обл.] / Л.Логвиненко
// Слобід. край. – 2003. – 23 серп.
865. Логвиненко Л. Зарплата вчителів збільшується :
[робоча поїздка Є.Кушнарьова і голови облради О.Колєсніка
до Красноград. і Сахновщин. р-нів : ознайомлення з рівнем
підготовки освіт. закл. до нового навч. року] / Л.Логвиненко //
Слобід. край. – 2003. – 30 серп. – 2 фотогр.
866. [Евгений Кушнарев принял участие в открытии
Краснокутской гимназии: от облгосадминистрации передал
подарки: мебель, компьютеры и систему караоке] // Веч.
Харьков. – 2003. – 2 сент.
867. Тараненко М. Японія стає ближчою : [5 верес.
під час зустрічі Є.Кушнарьова з Надзвичайним і
Повноважним Послом Японії в Україні Кіщіро Амае
обговорювалися питання щодо розширення укр.-яп.
співробітництва] / М.Тараненко; фотогр. Ю.Андріяненка //
Слобід. край. – 2003. – 9 верес. – Фотогр.
868. Логвиненко Л. Що цікавить пана маршала у нас?
: [під час зустрічі голови Харк. облдержадмін. Є.Кушнарьова
з маршалом Великопольського воєводства Республіки
Польща С.Миколайчиком обговорювалися проекти розвитку
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с.-г. галузі, екон. співробітництва] / Л.Логвиненко // Слобід.
край. – 2003. – 17 верес. – Фотогр.
869. Логвиненко Л. Майбутнє починається з
“Великого Слобожанського ярмарку” : [за ініціативи
Є.Кушнарьова з 20 верес. на майдані Свободи проводиться
один з найбільших у світі ярмарків] / Л.Логвиненко // Слобід.
край. – 2003. – 20 верес.
870. Евгений
Кушнарев:
Харьковская
область
воспользуется ЕЭП для возобновления экономических связей
с Россией [Электронный ресурс] : [губернатор Харьк. обл.
приветствует действия руководителей четырех стран
относительно создания Единого экон. пространства, особенно
зоны свободной торговли] // Mediaport. – Режим доступа:
http://www.mediaport.ua/news/official/7783
871. Мельник В. Високі нагороди партизанам
Харківщини [вручив Є.Кушнарьов] / В.Мельник; фотогр.
В.Гайдашева // Слобід. край. – 2003. – 23 верес. – 2 фотогр.
872. Снаговський М. Свято зеленого краю : Зміїв. рну – 80 років : [на урочистостях були присутні голова
облдержадмін. Є.Кушнарьов і голова облради О.Колєснік;
вони ознайомилися з досягненнями п-в краю] /
М.Снаговський; фотогр. В.Гайдашева // Слобід. край. – 2003.
– 30 верес. – 3 фотогр.
873. Генкин А. Губернатору пришлось выбирать
между плохим и очень плохим : [пресс-конф. Е.Кушнарева по
вопр. соц.-экон. развития Харьк. обл.] / А.Генкин // Время. –
2003. – 16 окт. – Фот.
874. Атоян Ю. О теплых квартирах, батонах и
автомобилях : [отчет о пресс-конф. губернатора
Е.Кушнарева] / Ю.Атоян // Событие. – 2003. – 23-29 окт. (№
43). – С. 7: фот.
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875. Ривный П. Вторая столица : [о губернаторе
Е.Кушнареве] / П.Ривный // Деловая Украина. – 2003. – 24
окт. – С. 4.
876. Логвиненко Л. Славне минуле, оптимістичне
майбутнє... : [на урочистостях з нагоди 75-річчя Нац. центру
“Харк. фіз.-техн. ін-т” Є.Кушнарьов вручив нагороди
науковцям згідно з указом Президента України] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 1 листоп. – Фотогр.
877. Логвиненко Л. І ювілеї спонукають до праці : [з
нагоди 80-річчя Дергачів. р-ну Є.Кушнарьов відвідав м.
Дергачі, вручив відзнаки Харк. облдержадмін. кращим
представникам р-ну] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. –
8 листоп. – Фотогр.
878. Тараненко М. Зручніше в єврорегіоні : [в рамках
новоствореного єврорегіону “Слобожанщина” у Харкові
підписана угода співробітництва Харк. і Бєлгород. обл.
головою облдержадмін. Є.Кушнарьовим, головою обл. ради
О.Колєсніком, губернатором Бєлгородщини Є.Савченком] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2003. – 11 листоп. – Фотогр.
879. Логвиненко Л. Маю честь запросити на бал : [під
патронатом голови облдержадмін. Є.Кушнарьова відбувся
традиц. студент. бал з нагоди Міжнар. дня студентів] /
Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 19 листоп. – Фотогр.
880. Логвиненко Л. Про безробіття, зарплату та
людяність у соціальній сфері : [на засід. колегії Харк.
облдержадмін. виступив Є.Кушнарьов з питання соц. захисту
населення регіону] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. –
20 листоп. – 3 фотогр.
881. Снаговський М. До проспекту Перемоги –
метрополітеном : [2 груд. Є.Кушнарьов відвідав буд.
дільницю Олексіїв. лінії] / М.Снаговський // Слобід. край. –
2003. – 4 груд. – 3 фотогр.
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882. Столбецов О. Подождем до августа : [под
контролем Е.Кушнарева – стр-во метро, станции “Улица 23
Августа”] / О.Столбецов // Веч. Харьков. – 2003. – 4 дек. – 2
фот.
883. Конопельцев Г. Єднаймося на ліпше життя : [про
участь Є.Кушнарьова в урочист. зборах з нагоди Дня місц.
самоврядування] / Г.Конопельцев // Слобід. край. – 2003. – 5
груд. – Фотогр.
884. Логвиненко Л. Посол США відвідав Харків : [4
груд. під час зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла в
Україні Д.Гербста і голови облдержадмін. Є.Кушнарьова
обговорювалися
питання
зовнішньоекон.
діяльності
Харківщини; відбулася прес-конф. за участі Є.Кушнарьова та
Д.Гербста] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2003. – 5 груд. –
Фотогр.
885. Стипендії молодим обдарованням : Є.Кушнарьов
зустрівся з учасниками конкурсу, [який організував Фонд
підтримки молодих обдаровань Харківщини] / фотогр.
Л.Логвиненка // Слобід. край. – 2003. – 13 груд. – Фотогр. –
Підпис: Наш.кор.
886. Президент України [Л.Кучма] зустрівся з
харківським губернатором [Є.Кушнарьовим: 12 груд.
обговорювалися питання про стан соц.-екон. розвитку краю,
осінньо-польові роботи, створення стабілізаційного фонду
зерна та борошна, про хід підготовки до укр.-рос. форуму] //
Слобід. край. – 2003. – 16 груд.
887. За внесок у розбудову церкви : [указом
предстоятеля Укр. Православ. Церкви блаженнійшого
Володимира, митрополита Київського і всієї України, голову
Харк. облдержадмін. Є.П.Кушнарьова нагороджено орденом
Нестора Літописця І ступеня за заслуги перед Укр. Правосл.
Церквою] / фотогр. Л.Логвиненка // Слобід. край. – 2003. – 18
груд. – Фотогр. – Підпис: Наш.кор.
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888. Минаев В. Вялотекущие инвестиции : экономика
на уровне контрольных пакетов : [на Укр.-Рос. инвестиц.
форуме выступил глава облгосадминистрации Е.Кушнарев] /
В.Минаев // Слобода. – 2003. – 23 дек. –С. 8: фот.
889. Логвиненко Л. Менше диму, більше мегават :
[пуск восьмого енергоблоку Зміїв. ТЕС. В заходах взяли
участь міністр палива та енергетики України С.П.Єрмілов та
голова облдержадмін. Є.П.Кушнарьов] / Л.Логвиненко //
Слобід. край. – 2003. – 24 груд. – Фотогр.
890. “Региональное
содружество”:
Харьков
демонстрирует экономическую силу [Электронный ресурс] :
[в Харькове в 2003 г. прошел междунар. экон. форум
“Региональное содружество”, на котором выступил
Е.Кушнарев]
//
Mediaport.
–
Режим
доступа:
http://www.mediaport.ua/news/economy/7764/”Регионально_со
дружество”:_Харьков_демонстрирует_экономическую_силу
2004
891. Іванець М. Бойова висота безсмертного подвигу :
[з ініціативи Є.Кушнарьова та ветеран. орг. відкрито мемор.
комплекс “Висота маршала І.С.Конєва”] / М.Іванець //
Європа-Центр. – 2004. – № 3. – С. 29: фот.
892. Кирюхин А. Двигаясь к единому экономическому
пространству : контуры и перспективы пограничного
сотрудничества : [Е.Кушнарев на встрече в Белгород. обл. во
время бизнес-форума деловых кругов Харьк. и Белгород.
обл.] / А.Кирюхин // Європа-Центр. – 2004. – № 3. – С. 78-79:
2 фот.
893. Логвиненко Л. На региональном уровне работать
легче : [сотрудничество Харьк. и Москов. обл.; участие пред.
облгосадминистрации Е.Кушнарева в праздновании 75-летия
со дня образования Москов. обл.] / Л.Логвиненко // ЄвропаЦентр. – 2004. – № 3. – С. 82-83: 2 фот.
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894. Сокуренко А. Надежный тыл : [при поддержке
Е.Кушнарева в 2004 г. начались ремонт.-реставр. работы
Госпрома] / А.Сокуренко // Європа-Центр. – 2004. – № 3. – С.
54-55: 2 фот.
895. Тараненко М. Євген Кушнарьов: “Я бажаю
краянам добробуту” : [звіт про прес-конф. Є.Кушнарьова] /
М.Тараненко // Слобід. край. – 2004. – 3 січ. – Фотогр.
896. Булат В. Евгений Кушнарев: возродим
Харьковщину вместе : [отчет о пресс-конф. Е.Кушнарева] /
В.Булат // Событие. – 2004. – 8-14 янв. (№ 2). – С. 3.
897. Гайдученко И. Вагончик тронется : [Е.Кушнарев
посетил электродепо “Московское”] / И.Гайдученко // Веч.
Харьков. – 2004. – 10 янв. – Фот.
898. Звернення ветеранських організацій Харківської
області : [з ініціативи Є.Кушнарьова та ветеран. орг. у серп.
2003 р. відкрито Мемор. комплекс “Висота маршала
І.С.Конєва”] // Слобода. – 2004. – 23 янв.
899. Губернатор встретился с Президентом : [Л.Кучма
провел
рабочую
встречу
с
главой
Харьк.
облгосадминистрации] // Веч. Харьков. – 2004. – 24 янв.
900. Колісник В. Євген Кушнарьов: “Позитивна
динаміка вимагає свого дальшого розвитку” : [нотатки про
робочу поїздку Є.Кушнарьова та голови обл. ради
О.Колєсника до Борів. р-ну] / В.Колісник // Труд. слава. –
2004. – 24 січ.
901. Микитенко Г. Підвищимо якість життя людей,
примножимо здобутки Харківщини : [на зборах госп. та
управлін. активу області з питання “Про підсумки соц.-екон.
розвитку області за 2003 р. та завдання на 2004 р.” виступив
Є.Кушнарьов] / Г.Микитенко // Слобід. край. – 2004. – 28 січ.
– Фотогр.
902. Логвиненко Л. Культура плекається в регіонах :
[Є.Кушнарьов і Ю.Богуцький підписали угоду про
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співробітництво між М-вом культури і мистецтв України та
Харк. облдержадмін.] / Л.Логвиненко // Слобід. край. – 2004.
– 29 січ. – Фотогр.
903. Микитенко Г. Працювати на рідний край, на
добробут людей : [Є.Кушнарьов виступив на зборах госп. та
управлін. активу області] / Г.Микитенко // Слобід. край. –
2004. – 29 січ. – Фотогр.
904. Снаговський М. Лозова – місто індустріальне :
[Є.Кушнарьов взяв участь у роботі розширен. активу Лозової]
/ М.Снаговський // Слобід. край. – 2004. – 30 січ. – Фотогр.
905. Цветкова Т. Достижения связистов – гордость
Харьковщины : [Е.Кушнарев приветствовал участников
выставки-презентации Харьк. обл., которая прошла 8-21
февр. в Киеве] / Т.Цветкова // Время. – 2004. – 21 февр. – Фот.
906. Тараненко М. У мужніх лавах – ратна слава :
[Є.Кушнарьов виступив на урочистому прийомі з нагоди Дня
захисника Вітчизни] / М.Тараненко // Слобід. край. – 2004. –
24 лют. – Фотогр.
907. У Харкові новий консул Російської Федерації :
[відбулася зустріч голови облдержадмін. Є.Кушнарьова з
новим Ген. консулом Рос. Федерації у м. Харкові
А.І.Яковлевим] // Слобід. край. – 2004. – 24 лют. – Фотогр.
908. Генкин А. Участники всеукраинского совещания
в Харькове в очередной раз говорили о кризисе
отечественного сельхозмашиностроения. Но, наконец,
наметили пути выхода из него : [со своими предложениями
на совещ. выступил Е.Кушнарев] / А.Генкин // Время. – 2004.
– 4 марта. – Фот.
909. Вимоги заводчан справедливі, але... : [відбулася
зустріч голови облдержадмін. з кер. п-ва “Серп і молот”,
представниками труд. колективу та профспілки] // Слобід.
край. – 2004. – 6 берез. – Фотогр.
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910. Гайдученко И. Тракторостратегия определена :
[выступление Е.Кушнарева о пробл. техн. обеспечения АПК
Украины на всеукр. совещ.] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. –
2004. – 11 марта.
911. Генкин А. Евгений Кушнарев купил дешевую
водку в супермаркете “Target” : [губернатора интересует
почему в супермаркетах торгуют супердешевой водкой] /
А.Генкин // Время. – 2004. – 13 марта. – Фот.
912. Медвідь В. “Нафтогаз” в гостях у нас : [на
голова
Хрестищенському
газ.
родовищі
побував
облдержадмін.] / В.Медвідь // Слобід. край. – 2004. – 16
берез. – Фотогр.
913. Генкин А. Евгений Кушнарев: “Три процента
сегодня – мечта для НДП” : [о выступлении лидера НДП
Е.Кушнарева на IV отчет. партконф.] / А.Генкин // Время. –
2004. – 27 марта. – Фот.
914. Логвиненко Л. Соціальні поїздки : [Є.Кушнарьов
побував у Краснокут. р-ні] / Л.Логвиненко // Слобід. край. –
2004. – 30 берез. – Фотогр.
915. Робоча поїздка голови Харківської обласної
державної адміністрації Євгена Петровича Кушнарьова до
Краснокутського району 26-27 березня 2004 року // Промінь.
– 2004. – 30 берез.
916. Минаев В. До юбилея осталось 135 дней :
[Е.Кушнарев – сопредседатель оргкомитета по подготовке и
празднованию 350-летия Харькова] / В.Минаев // Слобода. –
2004. – 9 апр.
917. Симоненко А. “Французская весна” совпала с
календарной : [Е.Кушнарев принял участие в торжеств.
открытии уникал. выставки “30 лет французского эстампа” в
Харьк. худож. музее] / А.Симоненко; фот. А.Головина //
Слобода. – 2004. – 9 апр. – С. 13: фот.
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918. Гайдученко И. В будущее с оптимизмом :
[Е.Кушнарев об итогах соц.-экон. развития обл. в І кв.
текущего года] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2004. – 10
апр. – Фот.
919. Генкин А. Евгений Кушнарев: “Депутаты будут
вынуждены вступать в партии” : [пресс-конф. главы
облгосадминистрации об итогах соц.-экон. развития обл.] /
А.Генкин // Время. – 2004. – 10 апр. – Фот.
920. Медвідь В. Економіка Харківської області
знаходиться на підйомі : з прес-конф. голови облдержадмін.
Є.Кушнарьова / В.Медвідь // Слобід. край. – 2004. – 14 квіт. –
Фотогр.
921. Тараненко М. Якщо гуртом – усе під силу :
[перебування Є.Кушнарьова у Чугуєві] / М.Тараненко //
Слобід. край. – 2004. – 15 квіт.
922. Крупицкая Т. Киев – каштаны, Харьков – клены?
: [представители власти и 15-ти полит. орг. заложили Аллею
Согласия возле строящейся станции метро “Ботанический
Сад”] / Т.Крупицкая; фот. М.Кучнева // Слобода. – 2004. – 20
апр. – Фот.
923. Генкин А. Прогулка по Ботаническому саду в
День земли : [раб. поездка Е.Кушнарева в Ботан. сад Харьк.
нац. ун-та им. В.Каразина] / А.Генкин // Время. – 2004. – 24
апр. – Фот.
924. Столбецов О. Рождение харьковского “Скифа” :
[Е.Кушнарев принял участие в презентации нового харьк.
автобуса большой вместимости для гор. перевозок “Скиф5204”] / О.Столбецов // Веч. Харьков. – 2004. – 27 мая. – Фот.
925. Гайдученко И. Гордость харьковской науки :
[Е.Кушнарев ознакомился с деятельностью Ин-та проблем
криобиологии и криомедицины НАН Украины] /
И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2004. – 3 июня. – Фот.
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926. Минаев В. До юбилея осталось 79 дней : [на
засед. оргкомитета по подготовке празднования 350-летия
Харькова Е.Кушнарев сообщил, что достигнута предварит.
договоренность об участии Президента Украины Л.Кучмы в
торжествах] / В.Минаев // Слобода. – 2004. – 4 июня. – Фот.
927. Гайдученко И. Цена снижается, кандидатура
утверждается : [Е.Кушнарев посетил фермер. предприятие
“Кегичевское” по случаю пуска новых мощностей] /
И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2004. – 19 июня. – Фот.
928. Бобок С. Кушнарев возглавил местную “партию
власти” : [ХІ конф. Харьк. обл. орг. НДПУ] / С.Бобок //
Объектив-Но. – 2004. – 1 июля (№ 26). – С. 5.
929. Генкин А. Евгений Кушнарев: “В нашем селе
крали всегда – у помещика, у кулака, в колхозе, продолжают
воровать и сейчас…” : [на засед. Координац. ком. по борьбе с
при
Харьк.
организован.
преступностью
облгосадминистрации рассматривался вопрос о состоянии
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семінару : [в його роботі взяв участь Є.Кушнарьов] /
Ю.Крикливий // Слобід. край. – 2004. – 8 лип. – Фотогр.
931. Миколич Л. Село потрібно захищати. Від
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Е.Кушнарев] / Т.Петровская; фот. М.Кучнева // Слобода. –
2004. – 9 июля. – Фот.
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спорта “Локомотив”, музей “На высоте маршала Конева”,
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Харьк. обл.] / А.Павлий // Событие. – 2004. – 16-22 сент. (№
38). – С. 6: фот.
954. Генкин А. Президент Экваториальной Гвинеи
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разъяснять свою позицию полит. момента и пытается найти
выход из кризиса в Харьк. обл.] / А.Генкин // Время. – 2004. –
2 дек. – Фот.
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делегатов Всеукр. съезда депутатов советов всех уровней в
Северодонецке и Харькове. На форуме он был пред.
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996. Церковная А. В Украине появилась новая партия,
родившаяся в Харькове : [15 янв. в Киеве состоялся учредит.
съезд партии “Новая демократия” во главе с Е.Кушнаревым] /
А.Церковная // Веч. Харьков. – 2005. – 18 янв. – 2 фот.
997. Булат В. Феномен Кушнарева : [полит. взгляды] /
В.Булат // Событие. – 2005. – 20-26 янв. (№ 3). - С. 2, 7: фот.
998. Те саме // Веч. Харьков. – 2005. – 25 янв. – 2 фот.
999. Церковная А. В Харькове появилась улица им.
Кушнарева и Донецкая площадь : [на пл. Свободы
разместился
бело-голубой
палаточ.
городок.
Цель
протестантов – поддержать федеральные идеи генсека
“Новой демократии” Е.Кушнарева] / А.Церковная // Веч.
Харьков. – 2005. – 20 янв. – Фот.
1000. Мінаков С. Разом – уперед! : [І конф. Харк. обл.
орг. “Громадський рух “Разом – уперед!” Кер. руху –
Є.Кушнарьов] / С.Мінаков // Слобід. край. – 2005. – 26 січ. –
Фотогр.
1001. Церковная А. На площади Свободы требуют
для Харькова местного губернатора : [о поддержке
Е.Кушнарева и В.Януковича] / А.Церковная // Веч. Харьков. –
2005. – 27 янв. – Фот.
1002. Е.Кушнарев снят с должности председателя
Харьковского облсовета, [28.01.2005] [Электронный ресурс]
// Диалог. – Режим доступа: http://dialogs.org.ua/news _
full.php?nw _id=6705
1003. Минаков С. “Вместе – вперед!” [Электронный
ресурс] : [22 янв. 2005 г. в Харьк. акад. театре оперы и балета
состоялась 1 конф. Харьк. обл. обществ. орг. “Общественное
движение “Вместе - вперед!”. Возглавил движение
Е.Кушнарев, пред. Харьк. облсовета] / С.Минаков // “2000”. 2005.
28
янв.
–
Режим
доступа:
http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/7982- vmeste-- vpered
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1004. Березин Е. Сессия облсовета: расправа или
скандал : [в знак протеста Е.Кушнарев покинул сессион. зал.
Его обвинили в незаконном замещении должности главы
Харьк. обл. совета 8 дек. 2004 г.] / Е.Березин // Веч. Харьков.
– 2005. – 29 янв. – Фот.
1005. Косий М. Євгенія Кушнарьова “пішли” зі
скандалом / М.Косий // Голос України. – 2005. – 29 січ.
1006. Топоркова Н. Переворот областного масштаба :
[на состоявшейся сес. облсовета Е.Кушнарев выразил протест
против обвинения о незакон. избрании его пред. Харьк. обл.
совета] / Н.Топоркова // Время. – 2005. – 29 янв. – Фот.
1007. Церковная А. “Признать нельзя оспорить или
Ющенко против Кушнарева” : [мнение журналиста о полит.
заказе – отстранить Е.Кушнарева от должности пред. Харьк.
обл. совета] / А.Церковная // Веч. Харьков. – 2005. – 5 февр.
1008. Топоркова Н. Сегодня [Киевский районный] суд
скажет, законно ли Евгения Кушнарева избрали… : [полит.
деятель твердо намерен отстаивать свои права в судах
Украины] / Н.Топоркова // Время. – 2005. – 8 февр. – Фот.
1009. Топоркова Н. Ярослав Ющенко “частично
удовлетворен”. Евгений Кушнарев решение суда принял, но
остался при своем мнении : [Киев. район. суд принял
решение: нарушен регламент при избрании Е.Кушнарева
главой облсовета, поскольку эта кандидатура не прошла
предварит. обсуждения в комис. облсовета] / Н.Топоркова //
Время. – 2005. – 10 февр. – Фот.
1010. Топоркова Н. Из шести претендентов остался
один. Его и избрали : [на сес. Харьк. облсовета “зарубили”
предложение полит.-правовой комис. заслушать и обсудить
заявление экс-пред. облсовета Е.Кушнарева] / Н.Топоркова //
Время. – 2005. – 17 февр.
1011. Александрова Ю. Посевная на носу, а
Кушнарев не убран : [инициат. группа избирателей
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Краснокут. р-на решила обратиться в облтеризбирком с
предложением: лишить Е.Кушнарева депутат. полномочий] /
Ю.Александрова // Событие. – 2005. – 24 февр. - 2 марта. (№
8). – С. 7: фот.
1012. Настя Овчар, которая вынесла из огня свою
сестру, продолжит лечение в Киеве : [на лечение пятилет.
девочки 5 тыс. грн собрало обществ. движение “Вместе –
вперед!”, которое возглавляет Е.Кушнарев] // Веч. Харьков. –
2005. – 22 марта. – С. 1, 2.
1013. “Новая демократия” Кушнарева стала 113-й
зарегистрированной [14 марта] в Украине партией // Веч.
Харьков. – 2005. – 22 марта. – Фот.
1014. Атоян Ю. Новая демократия жива и здорова :
[пресс-конф. Е.Кушнарева посвящена презентации партии
“Новая демократия”] / Ю.Атоян // Событие. – 2005. – 24-30
марта (№ 12). – С. 2: фот.
1015. Страсти по Кушнареву : [Е.Кушнарев сделал
заявление по поводу задержания после допроса в
Генпрокуратуре Украины пред. Донец. обл. совета
Б.Колесникова] : по материалам укр. СМИ // Веч. Харьков. –
2005. – 9 апр. – Фот.
1016. Гайдученко
И.
“Новая
демократия”
структурируется и … делает политическое заявление : [9 апр.
учреждена Харьк. обл. орг. полит. партии “Новая
демократия” во главе с Е.Кушнаревым] / И.Гайдученко // Веч.
Харьков. – 2005. – 12 апр. – Фот.
1017. Гайдученко И. Евгений Кушнарев говорит о
политических преследованиях : [полит. деятель –
оппозиционер новой власти] / И.Гайдученко // Веч. Харьков.
– 2005. – 21 апр. – Фот.
1018. Матвеев А. Эсдэки не спешат в коалицию : [в
средине апр. Н.Витренко, В.Янукович, Е.Кушнарев
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подписали
коммюнике
об
“Обеспечении
единства
оппозиционных сил”] / А.Матвеев // Время. – 2005. – 21 апр.
1019. Гайдученко И. “Новая демократия” поздравила
ветеранов : [Харьк. обл. орг. полит. партии и обществ. орг.
“Общественное движение “Вместе – вперед!” во главе с
Е.Кушнаревым посетили госпиталь для инвалидов войны,
побывали вместе с ветеранами на мемор. комплексе “Высота
маршала Конева”] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2005. –
12 мая. – Фот.
1020. Евгений Кушнарев о строительстве метро, МВД
и дискредитации : по материалам персон. сайта Евгения
Кушнарева // Веч. Харьков. – 2005. – 2 июня. – Фот.
1021. Гайдученко
И.
“Деловая
демократия”:
мажорный аккорд в преддверии съезда… : [о деятельности
партии, о первом этапе парт. стр-ва] / И.Гайдученко // Веч.
Харьков. – 2005. – 23 июня. – Фот.
1022. Евгению Кушнареву предъявлено обвинение в
сепаратизме : [ч. 2, ст. 110 Уголовного кодекса Украины] //
Время. – 2005. – 25 июня.
1023. Кушнарева обвинили в сепаратизме :
[обвиняемому избрана предупредительная мера в виде
личной поруки пяти нар. депутатов Украины] // Веч. Харьков.
– 2005. – 25 июня.
1024. Гайдученко И. В Киеве прошел І съезд партии
“Новая демократия” : [25 июня в конгресс-холле президентотеля “Киевский” состоялся полит. форум во главе с генсеком
партии Е.Кушнаревым] / И.Гайдученко // Веч. Харьков. –
2005. – 30 июня. – Фот.
1025. Евгений Кушнарев попал в больницу : [с 7 июля
полит. деятель находится в реабилитац. центре Харьк. обл.
больницы с диагнозом гипертонич. криз] // Веч. Харьков. –
2005. – 9 июля.
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1026. Евгений Кушнарев сегодня добровольно сложил
полномочия депутата Харьковского областного совета,
[15.07.2005] [Электронный ресурс] // АТН. – Режим доступа:
http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=11191
1027. Шаправский В. Евгений Кушнарев отозван из
депутатов областного совета, [18.07.2005] [Электронный
ресурс] / В.Шаправский, А.Жучков // АТН. – Режим доступа:
http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=11214
1028. Евгения Кушнарева отозвали… : [о конфликте
между нар. депутатом Е.Кушнаревым и руководством Харьк.
облсовета] // Время. – 2005. – 19 июля.
1029. Кушнарев
добровольно
расстанется
с
депутатским креслом : [политик направил заявление
председателям Харьк. обл. совета и избират. комис. о
сложении депутат. полномочий] // Веч. Харьков. – 2005. – 19
июля.
1030. Сушко А. Экс-губернатор Евгений Кушнарёв
подал жалобу в суд Киевского района Харькова о признании
выборов в Краснокутском районе по его отзыву как депутата
облсовета недействительными, [22.07.2005] [Электронный
ресурс] / А.Сушко, В.Борох // АТН. – Режим доступа:
http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=11268
1031. Петрова Н. Евгений Кушнарев снова подал иск
в суд : [в Киев. район. суд направлен иск о признании
результатов голосования в Краснокутске недействительными]
/ Н.Петрова // Время. – 2005. – 23 июля. – Фот.
1032. Сушко
А.
Результаты
голосования
в
Краснокутском районе по отзыву депутата облсовета Евгения
Кушнарёва, которые состоялись 17 июля, признаны
недействительными, [27.07.2005] [Электронный ресурс] /
А.Сушко,
В.Борох
//
АТН.
–
Режим
доступа:
http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=11313
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1033. Євген Кушнарьов залишається депутатом :
[район. суд Київ. р-ну Харкова визнав недійсними результати
голосування щодо відкликання Є.Кушнарьова з депутатів
обл. ради] // Слобід. край. – 2005. – 30 лип.
1034. Євген Кушнарьов переведений у СІЗО :
[затримано лідера “Нова демократія” у зв’язку зі справою,
пов’язаною з кредитуванням буд-ва харк. метрополітену за
статтею – перевищення влади і службових повноважень] //
Слобід. край. – 2005. – 20 серп.
1035. Арешт Кушнарьова – захист державних
інтересів чи політичні репресії? [Електронний ресурс] : [як
кваліфікувати “справу сепаратистів” у державних масштабах?
На це питання відповіли С.Дацюк, О.Доній, В.Полохало,
В.Карасьов, Ю.Якименко та В.Кулик] // Институт глобальных
стратегий.
–
Режим
доступа:
http://www.igls.com.ua/analytics/775/
1036. Кушнарьов оголосив голодовку [Електронний
ресурс] // Вголос про політику. – Режим доступу:
http://vgolos.com.ua/politic/4239.html?page=438
1037. Подробности ареста Евгения Кушнарева : [17
авг. политика вызвали в Генпрокуратуру Украины, где его
задержали. Партия “Новая Украина” пикетировала
Генпрокуратуру и Печерский суд Киева в защиту законных и
конституц. прав Е.Кушнарева] // Веч. Харьков. – 2005. – 20
авг. – Фот.
1038. Топоркова Н. “Новое дело” Евгения Кушнарева
: [Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело по
факту превышения служеб. полномочий. Е.Кушнарев был
задержан; он объявил голодовку. Нар. депутат Украины
Д.Святош сказал на пресс-конф., что задержание Кушнарева
было неоправданным ни с точки зрения закона, ни с точки
зрения гуманности] / Н.Топоркова // Время. – 2005. – 20 авг.
1039. Кушнарев считает, что дело о харьковском
метро, возбужденное против него, надумано [Электронный
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ресурс] : [об этом говорится в заявлении Е.Кушнарева,
переданном УНИАН пресс-службой партии “Новая
демократия”] // Обозреватель. – 2005. – 22 авг. – Режим
доступа: http://obozrevatel.com/news/2005/8/22/36427.htm
1040. Кушнарев остается под стражей еще 10 суток :
по материалам укр. СМИ // Веч. Харьков. – 2005. – 23 авг. –
Фот.
1041. Евгения Кушнарева выпустили под залог : [25
авг. за лидера партии “Новая демократия” в Генпрокуратуре
Украины был внесен залог в сумме 1,5 млн. долларов] // Веч.
Харьков. – 2005. – 27 авг. – Фот.
1042. Кушнарьова звільнили під заставу : [ген.
секретар партії “Нова демократія” у день його затримання (17
серп.) на знак протесту проти дій Генпрокуратури оголосив
голодування] // Слобід. край. – 2005. – 27 серп.
1043. Гайдученко И. Евгений Кушнарев вернулся в
Харьков : [встречали политика сторонники и активисты
партии “Новая демократия”, обществ. движение “Вместе –
вперед!”, СПДУ (о) и ПСПУ. Из аэропорта карета “скорой
помощи” отвезла Е.Кушнарева в одну из клиник Харькова] /
И.Гайдученко // Веч. Харьков. – 2005. – 30 авг. – 2 фот.
1044. Стовба В. Заявление адвоката Вячеслава
Стовбы, защитника Е.П.Кушнарева : [адвокат считает, что
министр внутр. дел Ю.В.Луценко заинтересован в полит.
дискредитации Е.Кушнарева. Ю.В.Луценко предлагается
публично опровергнуть свое заявление как недостоверное и
принести извинения политику] / В.Стовба // Веч. Харьков. –
2005. – 30 авг.
1045. Харьковчане снова поддержали Кушнарева : [2
сент.
люди
дважды
пикетировали
здание
облгосадминистрации, требовали, чтобы депутаты облсовета
приняли справедливое решение относительно экс-главы
облсовета Е.Кушнарева] // Веч. Харьков. – 2005. – 6 сент. –
Подпись: АТН.
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1046. Кушнарев вновь стал депутатом : [8 сент. 2005
г. вступило в силу законное решение Киев. район. суда
Харькова от 27 июля 2005 г. относительно протеста
Е.Кушнарева на действия и решение обл. террит. комис. по
выборам депутатов в облсовет. Считать недействительным
голосование об отзыве депутата облсовета по избират. округу
№ 25 Краснокут. р-на обл. террит. комис. от 17 июля 2005 г.]
// Веч. Харьков. – 2005. – 13 сент.
1047. Два губернатора – нынешний и прежний –
встретились в одном зале : [Е.Кушнарев оказал помощь в орг.
фестиваля классич. музыки “Харьковские ассамблеи”] // Веч.
Харьков. – 2005. – 4 окт.
1048. Щукин М. Партия регионов и “Новая
демократия” “обручились” и готовятся к “свадьбе” : [в
Харькове В.Янукович и Е.Кушнарев обсуждали вопр.
создания оппозиц. полит. блока. Е.Кушнарев намерен
баллотироваться в Харьк. обл. совет и Верховную Раду] /
М.Щукин // Время. – 2005. – 13 окт. – Фот.
1049. Доспєхова О. Партія регіонів піде на вибори до
Верховної Ради в блоці з “Новою демократією” : [про це в
Харкові заявив голова Партії регіонів В.Янукович на спільній
прес-конф.
з
лідером
партії
“Нова
демократія”
Є.Кушнарьовим] / О.Доспєхова // Слобід. край. – 2005. – 15
жовт. – С. 9: фотогр.
1050. Янукович и Кушнарев объединяются : [на ХІ
конф. Луганск. орг. Партии регионов принято решение
объединиться по идеолог. соображениям полит. партиям
“Новая демократия” и “Партия регионов”] // Веч. Харьков. –
2005. – 15 нояб.
1051. Кушнарев: “Население должно само избирать
руководителей областей и районов” [Электронный ресурс] :
[17 нояб. 2005 г. гостем From-UA был лидер партии “Новая
демократия” Е.Кушнарев] // From-ua. – Режим доступа:
http://www.from-ua.com.ua/politics/437c927aadcda.html
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1052. Холманская Л. “Новая демократия” и Партия
регионов объединились : [19 нояб. в Киеве подписано
соглашение об объединении “на основе индивидуального
вхождения” “новых демократов” в Партию регионов] /
Л.Холманская; коммент. П.Буджака и С.Чернова // Веч.
Харьков. – 2005. – 22 нояб. – 3 фот.
1053. Кушнарев приступил к руководству : [политик –
рук. избират. кампании Партии регионов] // Веч. Харьков. –
2005. – 8 дек. – Фот.
1054. Колесников
А.
Украина
все
сказала
[Электронный ресурс] : [пресс-конф. главы избират. штаба
Партии регионов Украины Е.Кушнарева] / А.Колесников //
Коммерсант.
–
Режим
доступа:
–
http://www.kommersant.ги/doc.aspx?DocsID=660727
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Зміст
Передмова
Євген Петрович Кушнарьов: основні дати життя та
діяльності
1. Опубліковані праці Є.П.Кушнарьова
1.1 Окремі видання
1.2 Публікації
1.2.1 Статті. Виступи. Заяви
1.2.2 Привітання. Звернення. Заяви
1.2.3 Інтерв’ю, бесіди
1.3 Видання за редакцією Є.П.Кушнарьова
2. Література про життя та діяльність Є.П.Кушнарьова
2.1 Загальні роботи
1987–1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
3. Бібліографічні покажчики про Є.П.Кушнарьова
Іменний покажчик

3
7
15
15
17
17
26
28
42
43
43
49
50
52
53
54
57
59
64
68
71
74
76
77
81
95
112
131
144
153
155
156
159

