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* * * 
05 травня: 

 

Звільнені спостерігачі ОБСЄ розповіли у Берліні про брутальну "гостинність" сепаратистів 
 Докладніше: http://www.dw.de/звільнені-спостерігачі-обсє-розповіли-у-берліні-про-брутальну-гостинність-

сепаратистів/a-17611488 

 
США готовят Украине военную помощь на $100 млн 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1370485-ssha-gotovyat-ukraine-voennuyu-pomoshch-na-100-mln 

 

Pro-Russia activists attack police station in Odessa, raising stakes in Ukraine crisis 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/pro-russia-demonstrators-attack-police-station-in-odessa-some-

prisoners-are-freed/2014/05/04/25a43e79-cc36-4791-97cf-128b625cf186_story.html 

 

Behind the Masks in Ukraine, Many Faces of Rebellion 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/05/04/world/europe/behind-the-masks-in-ukraine-many-faces-of-

rebellion.html?hp 

 

How Russia Inc. Moves Billions Offshore -- and a Handful of Tax Havens May Hold Key to Sanctions 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-05/russia-knows-europe-sanctions-ineffective-with-tax-

havens.html 

 

Catching the eagle 
 Докладніше: http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2014/05/chinese-and-american-gdp-

forecasts?spc=scode&spv=xm&ah=9d7f7ab945510a56fa6d37c30b6f1709 

 
Канада запровадила додаткові санкції щодо Росії 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/05/140505_canada_sanctions_dt.shtml 

 

МВФ утвердил кредит Украине 
 Докладніше: http://forbes.ua/business/1370481-mvf-utverdil-kredit-ukraine 

 

Україна за три місяці скоротила імпорт російського газу майже на 14% 
 Докладніше: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?ukrayina_za_tri_misyatsi_skorotila_import_rosiyskogo_gazu_

mayzhe_na_14&objectId=439691 

 

Ринок легкових автомобілів продовжив падіння 
 Докладніше: http://ukrautoprom.com.ua/uk/rynok-legkovyx-avtomobilej-prodolzhil-padenie 

http://focus.ua/economy/305189/ 

 

Ukraine army in fatal clashes with separatists to regain control of east 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/may/05/ukraine-fatal-clashes-pro-russia-separatists-east 

 
Помер Нобелівський лауреат Гері Беккер 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/comunity/3358082-pomer-nobelivskyi-laureat-heri-bekker 

 
Западные нефтегазовые компании инвестируют в Украину 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/42397 

* * * 
06 травня: 

 

Deadly Ukraine Fire Likely Sparked by Rebels, Government Says 
 Докладніше: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304831304579545093207787978?mg=reno64-

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405270230483130457954509320778
7978.html 

 

Під Слов'янськом в ході АТО 5 травня загинув заступник командира "Альфи" 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/915216-pid-slovyanskom-v-hodi-ato-5-travnya-zaginuv-zastupnik-

komandira-spetspidrozdilu-alfa-z-sum.html 
http://www.0542.ua/article/529369 

 

Ukraine announces change in army command amid calls for volunteers to help quell uprising 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukrainians-call-for-volunteers-to-help-quell-separatist-

uprising/2014/05/06/aa2af1e4-d503-11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html 

 

Ukraine is close to war, warns German minister 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/may/06/ukraine-claims-30-pro-russia-separatists-killed 

 
Кто заработает на реверсе газа из Европы 
 Докладніше: http://forbes.ua/business/1370448-kto-zarabotaet-na-reverse-gaza-iz-evropy 

 

U.S. climate report says global warming impact already severe 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/national/health-science/us-climate-report-says-global-warming-impact-

already-severe/2014/05/06/0e82cd3c-d49c-11e3-aae8-c2d44bd79778_story.html?hpid=z1 
 

 

Chinese Giant Alibaba Will Go Public, Listing in U.S. 
 Докладніше: http://dealbook.nytimes.com/2014/05/06/alibaba-files-to-go-public-in-the-u-

s/?_php=true&_type=blogs&hp&_r=0 

 
Топ-10 самых трудолюбивых стран 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/42483 
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07 травня: 

 

Russia Pulls Troops From Ukraine Border, Putin Says 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-07/u-s-presses-ukraine-to-hold-vote-as-russian-seeks-

delay.html 

 
Керрі: запланований сепаратистами референдум на Сході Україні – фікція 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/05/06/donetsk-referendum-contrived-and-bogus-says-kerry/ 

 

Японія заборонила в'їзд в країну 23 особам, причетним до кризи в Україні 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/05/7/7024635/ 

 

МВФ перерахував Україні перший транш 3,2 мільярда кредиту 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/7/448943/ 

 

США из-за Украины отказались от переговоров с Москвой по FATCA 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/News/20140507/784346276.html 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/7/448906/ 

 

Золотовалютні резерви НБУ скоротилися на 860 мільйонів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/7/449104/ 

 

Киргизстан планує відкласти вступ до Митного союзу – прем’єр 
 Докладніше: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25376323.html 

 

Putin calls for postponement of referendum in eastern Ukraine 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/ukraine-launches-push-on-coastal-city-as-diplomats-seek-way-

out-of-chaos/2014/05/07/0a62c9ea-d5ba-11e3-8a78-8fe50322a72c_story.html 

 

 

Putin says eastern Ukraine referendum on autonomy should be postponed 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/may/07/ukraine-crisis-putin-referendum-autonomy-postponed 

http://www.nytimes.com/2014/05/08/world/europe/Putin-Russia-Ukraine.html?hp&_r=0 
http://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-calls-for-postponement-of-separatists-referendum-
in-eastern-ukraine/2014/05/07/a041c261-b47f-47ae-8f33-51ef9d1b92c8_story.html 

 
Топ-10 лучших казино мира 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/42524 

* * * 
08 травня: 

 
Інвестиційна привабливість України та Росії суттєво знизилась 
 Докладніше: http://www.dw.de/інвестиційна-привабливість-україни-та-росії-суттєво-знизилась/a-17617204 

* * * 
09 травня: 

 

Єврокомісар з енергетики Еттінґер: ЄС не блокуватиме "Південний потік" 
 Докладніше: http://www.dw.de/єврокомісар-з-енергетики-еттінґер-єс-не-блокуватиме-південний-потік/a-

17623881 

* * * 
10 травня: 

 

Меркель-Олланд: “референдум” на Донбасі незаконний 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/05/10/france-and-germany-warn-russia-of-further-sanctions-if-ukraine-s-

presidential-/ 

* * * 
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