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* * * 
12 травня: 

 

ЕЦБ вывел из России $220 млрд 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2468481 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/12/450698/ 

 
Новые санкции ЕС вступят в силу сегодня вечером 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1370925-novye-sankcii-es-vstupyat-v-silu-segodnya-vecherom 

 

Russia Keeps Its Distance After Ukraine Secession Referendums 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/05/13/world/europe/ukraine.html?hp&_r=1 

 

Турчинов затвердив прапор та емблему Національної гвардії 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/917159-turchinov-zatverdiv-prapor-ta-emblemu-natsionalnoji-gvardiji.html 

 

Ukraine Separatists Ask to Join Russia 
 Докладніше: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303851804579557270886987190?mg=reno64-

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405270230385180457955727088698
7190.html 

 
Топ-25 миллиардеров Британии 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1317840-echo/ 

* * * 
13 травня: 

 

Євросоюз оприлюднив новий санкційний список 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/917218-evrosoyuz-oprilyudniv-noviy-sanktsiyniy-spisok.html 

 

Канада ввела нові санкції проти російських чиновників і українських сепаратистів 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/917235-kanada-vvela-novi-sanktsiji-proti-rosiyskih-chinovnikiv-i-

ukrajinskih-separatistiv.html 

 

Rusal Swings to Loss on Falling Aluminum Prices 
 Докладніше: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303851804579558862262157026?mg=reno64-

wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405270230385180457955886226215
7026.html 

 

U.S. With EU Plays Down Industrywide Sanctions on Russia 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-13/u-s-plays-down-russian-sectoral-sanctions-over-retaliation-

risk.html 

 
Рада прийняла антикорупційний закон 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/13/451719/ 

 
Голова МВФ: Україна потребує набагато більше фінансової допомоги 
 Докладніше: http://www.dw.de/голова-мвф-україна-потребує-набагато-більше-фінансової-допомоги/a-17629277 

 
Фонд гарантування вкладів вирішив ліквідувати Реал банк 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/13/451765/ 

 

НБУ повернув продаж валюти за паспортом 
 Докладніше: http://espreso.tv/news/2014/05/12/nbu_povernuv_prodazh_valyuty_za_pasportom 

http://gazeta.ua/articles/economics/_z-kincya-travnya-ukrayinci-zmozhut-kupuvati-valyutu-lishe-z-
pasportom/557330 

 

У Росії визнали неминуче падіння економіки 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/economics/_u-rosiyi-viznali-neminuche-padinnya-ekonomiki/557483 

 
У Берліні Меркель обговорила проблеми всесвітньої економіки із керівниками міжнародних економічних інституцій 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/05/13/crisis-legacy-overshadows-global-economic-recovery/ 

 

 

Під Краматорськом загинули семеро військових 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/05/140513_kramatorsk_killed_soldiery_dk.shtml 

http://www.unian.ua/politics/917562-kilkist-zagiblih-desantnikiv-u-boyu-pid-kramatorskom-zrosla-do-7-
osib.html 
http://www.unian.ua/politics/917546-stali-vidomi-podrobitsi-boyu-pid-kramatorskom-v-yakomu-
teroristi-vbili-6-desantnikiv.html 
http://www.theguardian.com/world/2014/may/13/six-ukrainian-soldiers-killed-donetsk-ambush 
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Вибух на шахті в Туреччині: десятки жертв 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/05/13/hundreds-trapped-as-turkey-coal-mine-blast-kills-17/ 

http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304536104579560201445492522?mg=reno64-
wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB1000142405270230453610457956020144549
2522.html 
http://www.theguardian.com/world/2014/may/13/turkey-mine-blast-people-killed-trapped-rescue-
operation 
http://ua.korrespondent.net/world/3362586-kilkist-zahyblykh-pry-vybukhu-na-shakhti-v-turechchyni-
perevyschyla-200-osib 

 

Михаил Ходорковский: Я боюсь, что политзаключенных в моей стране станет больше 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1319150-echo/ 

* * * 
14 травня: 

 

Європейський бізнес уже відчуває економічну кризу в Росії 
 Докладніше: http://www.dw.de/європейський-бізнес-уже-відчуває-економічну-кризу-в-росії/a-17632722 

 

Швейцарія надала Україні 20 млн швейцарських франків – НБУ 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3363015-shveitsariia-nadala-ukraini-20-mln-shveitsarskykh-

frankiv-nbu 

 

France’s Sale of 2 Ships to Russians Is Ill-Advised, U.S. Warns 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/05/15/world/europe/frances-sale-of-2-warships-to-russia-worries-

us.html?hp&_r=0 

* * * 
15 травня: 

 

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 50,5 мільйона 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/15/452753/ 

http://forbes.ua/news/1371120-ukraina-vyshla-na-pozitivnoe-saldo-torgovogo-balansa 

 

С сегодняшнего дня рынок ЕС открылся для украинских товаров 
 Докладніше: http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/2748143-s-segodnyashnego-dnya-rynok-es-otkrylsya-dlya-

ukrainskikh-tovarov.htm 

 

Украина разместила гарантированные США евробонды с доходностью на 28 б.п. выше 5-летних Treasuries – источник 
 Докладніше: http://interfax.com.ua/news/economic/205001.html 

http://forbes.ua/news/1371136-ukraina-razmestila-evrobondy-na-1-mlrd 

 
6 новых рисков для мировой экономики от Н. Рубини 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/42781 

* * * 
16 травня: 

Як діють санкції проти Росії 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/photo-video/2014/05/16/7025540/ 

 

„Im Kreml lacht man über Sanktionen“ 
 Докладніше: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/krise-in-der-ukraine-im-kreml-lacht-man-ueber-

sanktionen-12940541.html 
http://www.inopressa.ru/article/16May2014/faz/illarionov.html 

 

Невдалий запуск російської ракети-носія “Протон-М”, супутник зник 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/05/16/russian-rocket-crashes-nine-minutes-after-take-off/ 

 

 

Госдума запретила обращение гривны в Крыму и Севастополе с 1 июня 
 Докладніше: http://www.interfax.ru/russia/376507 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/05/16/453476/ 

* * * 
17 травня: 

 

Ukraine’s richest man enters dispute in eastern region 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/steelworkers-help-keep-uneasy-calm-in-eastern-

ukraine/2014/05/16/eea805b6-d4b2-4f8a-96c4-75a8372b13fb_story.html 

 

Фюле: ЕС готов подписать экономическую часть ассоциации с Украиной 27 июня 
 Докладніше: http://www.unian.net/politics/918894-fyule-es-gotov-podpisat-ekonomicheskuyu-chast-assotsiatsii-s-

ukrainoy-27-iyunya.html 
http://forbes.ua/news/1371245-fyule-zayavil-o-gotovnosti-es-podpisat-ekonomicheskuyu-chast-associacii 

 

США пильно стежитимуть за виборами в Україні – речник Білого дому 
 Докладніше: http://www.radiosvoboda.org/content/article/25388141.html 

 

Круглий стіл у Харкові - важливі запитання залишаються без відповідей 
 Докладніше: http://www.dw.de/круглий-стіл-у-харкові-важливі-запитання-залишаються-без-відповідей/a-

17643393 

* * * 
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18 травня: 

 

Ukraine Forces Fight Rebels as Separatists Prepare Vote 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-05-17/ukraine-rebels-ask-to-join-russia-as-fighters-free-

leader.html 

 
Клиенты подвергшегося санкциям США банка "Россия" вывели в апреле 13 млрд руб 
 Докладніше: http://1prime.ru/banks/20140516/784922183.html 

 

Третій ступінь санкцій Заходу проти Росії: реальна сила чи порожні балачки? 
 Докладніше: http://www.dw.de/третій-ступінь-санкцій-заходу-проти-росії-реальна-сила-чи-порожні-балачки/a-

17642261 

 

Іn Taking Crimea, Putin Gains a Sea of Fuel Reserves 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/05/18/world/europe/in-taking-crimea-putin-gains-a-sea-of-fuel-

reserves.html?hp&_r=0&gwh=209162BBAFA7C7120E837013418D40AB&gwt=pay&assetType=nyt_now 

 

Крым стал дальше Кубы 
 Докладніше: http://www.novayagazeta.ru/economy/63579.html 
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