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* * * 
24 лютого: 

 
Украина: кого поддержит крупный бизнес 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/39756 

 

S&P понизило рейтинги 3-х украинских банков 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/24/421766/ 

http://forbes.ua/news/1365927-sandampp-ponizilo-rejtingi-3-h-ukrainskih-bankov 

 

Крупнейший владелец облигаций Украины потерял полмиллиарда долларов 
 Докладніше: http://lenta.ru/news/2014/02/24/losses/ 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/24/421622/ 

 

Облачные технологии в условиях политического кризиса 
 Докладніше: http://forbes.ua/business/1365277-oblachnye-tehnologii-v-usloviyah-politicheskogo-krizisa 

 

Сколько на Олимпиаде заработали спортсмены-призеры. Инфографика 
 Докладніше: http://forbes.ua/lifestyle/1365807-skolko-na-olimpiade-zarabotali-sportsmeny-prizery-infografika 

* * * 
25  лютого: 

 
Економіка України: контрольована катастрофа? 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/02/140225_ukraine_economy_az.shtml 

 

Amid Political Upheaval, Ukraine Faces Dire Need for Economic Help 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/02/25/world/europe/ukraine.html?hp 

 

Збигнев Бжезинский: России нужен "финляндский вариант" в отношении Украины 
 Докладніше: http://inopressa.ru/article/24Feb2014/ft/kiev4.html 

http://www.unian.ua/politics/889383-bjezinskiy-oligarhi-povinni-skinutisya-po-milyardu-na-
vidnovlennya-ekonomiki-ukrajini.html 

* * * 
26  лютого: 

 
Долар на міжбанку пробив позначку в 10,5 гривень 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/26/422303/ 

 
Как оживить экономику Украины 
 Докладніше: http://finance.liga.net/economics/2014/2/26/opinion/37544.htm 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/26/422258/ 

 
Януковича й Захарченка оголосили в міжнародний розшук 
 Докладніше: http://www.dw.de/януковича-й-захарченка-оголосили-в-міжнародний-розшук/a-17458851 

 
S&P знизило рейтинги 3 українських банків 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/26/422310/ 

* * * 
27  лютого: 

 

Gunmen Seize Government Buildings in Crimea 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/02/28/world/europe/crimea-ukraine.html?hp&_r=0 

 

Керрі: військове втручання в Україну буде "серйозною помилкою" 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/02/140227_kerri_russian_troops_or.shtml 

 

 

Нам потрібна коаліція за реформи, а не за посади, — Павло Шеремета 
 Докладніше: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?nam_potribna_koalitsiya_za_reformi_a_ne_za_posadi__p

avlo_sheremeta&objectId=414290 

 
Індекс українських компаній впав майже на 6% за два дні 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/27/422772/ 

 
РАДА ОБРАЛА НОВИЙ УРЯД 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/27/7016518/ 

 
Сукупний зовнішній борг України досяг 140 мільярдів доларів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/27/423059/ 

 
WhatsApp: як іммігрант з України Ян Кум став у США мільярдером 
 Докладніше: http://www.dw.de/whatsapp-як-іммігрант-з-україни-ян-кум-став-у-сша-мільярдером/a-17454005 

* * * 
28  лютого: 

 
Ousted Ukrainian Leader, Reappearing in Russia, Says, ‘Nobody Deposed Me’ 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/01/world/europe/russia-ukraine.html?hp 

 
НБУ ввів тимчасове обмеження на зняття валютних вкладів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/28/423213/ 

* * * 
* * * 

Стоп машинам 
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 Докладніше: http://www.kommersant.ua/doc/2418453 

 
НБУ відсторонив 8 банків від операцій на валютному міжбанку 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/28/423271/ 

 
Австрія заморозила активи 18 українців-корупціонерів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/28/423204/ 

 

With Military Moves Seen in Ukraine, Obama Warns Russia 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/01/world/europe/ukraine.html?hp 

 
 

 

Ukraine: Wien friert Konten von Janukowitsch & Co. ein 
 Докладніше: http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/1568671/Ukraine_Wien-friert-Konten-von-

Janukowitsch-Co-
ein?_vl_backlink=%2Fhome%2Fpolitik%2Faussenpolitik%2F1563377%2Findex.do&direct=1563377 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/28/7016679/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/28/7016690/ 

 
Топ-10 самых успешных руководителей хедж-фондов 
 Докладніше: http://forbes.ua/business/1366120-top-10-samyh-uspeshnyh-rukovoditelej-hedzh-fondov 

* * * 
01 березня: 

 
Безработица в Италии в январе выросла до нового рекордно высокого уровня в 12,9%, свидетельствуют данные 
бюро ISTAT 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/28/423459/ 

http://www.vestifinance.ru/articles/40064 

 

Edging closer to war 
 Докладніше: http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/03/russia-and-ukraine 

 
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Украину 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1366362-sovet-federacii-razreshil-putinu-vvesti-vojska-v-ukrainu 

 
16 миллиардеров, которые начали с нуля 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/39972 

* * * 
02 березня: 

 
СНБО приводит армию в полную боеготовность 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1366416-snbo-privodit-armiyu-v-polnuyu-boegotovnost 

 
Ліс за деревами 
 Докладніше: http://gazeta.dt.ua/internal/lis-za-derevami-_.html 

 
Росії загрожує міжнародна ізоляція 
 Докладніше: http://www.dw.de/росії-загрожує-міжнародна-ізоляція/a-17468107 

 
Ukraine Mobilizes Reserve Troops, Threatening War 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/02/world/europe/ukraine.html?hp&_r=0 

 
Действительно ли люди получают то, что заслужили? 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-02-24/5_deserve.html 

* * * 
03 березня: 

 

G-7 Leaders Statement 
 Докладніше: http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/02/g-7-leaders-statement 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/3/7017218/ 

 

Pressure Rising as Obama Works to Rein In Russia 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/03/world/europe/pressure-rising-as-obama-works-to-rein-in-

russia.html?_r=0 

 
Меркель: Путин потерял связь с реальностью 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1366486-merkel-putin-poteryal-svyaz-s-realnostyu 

 
Акции крупнейших банков РФ падают из-за ситуации в Крыму 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1366477-akcii-krupnejshih-bankov-rf-padayut-iz-za-situacii-v-krymu 

 

На Московській біржі обвальний спад котирувань акцій 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/3/423735/  

 
Акции "Газпрома" рухнули на 12% 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/40116 

http://forbes.ua/news/1366485-akcii-gazproma-obvalilis-na-12 

 

Джаред Лето на церемонії вручення Оскарів підтримав українців 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/showbiz/cinema/3313951-dzhared-leto-na-tseremonii-vruchennia-

oskariv-pidtrymav-ukraintsiv 
* * * 
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* * * 

 

У Twitter опублікували світову карту обговорення подій в Україні 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3313958-u-Twitter-opublikuvaly-svitovu-kartu-

obhovorennia-podii-v-ukraini 
https://twitter.com/TwitterData/statuses/440177720899538944 

 

Рубль упал до исторического минимума на решении России объявить войну Украине 
 Докладніше: http://www.business.ua/articles/money/Rubl_upal_do_istoricheskogo_minimuma_na_reshenii_Ros

sii_obyavit_voynu_Ukraine-65537/ 

 
Українські акції на Варшавській біржі за місяць впали на 13% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/3/423891/ 

 
Австралия решила отменить госконтакты с Россией из–за ее вторжения Украину 
 Докладніше: http://www.business.ua/articles/politics/Avstraliya_reshila_otmenit_goskontakty_s_Rossiey_iz–

za_ee_vtorzheniya_Ukrainu-65575/ 

 
День протистояння з Україною коштував Росії майже 55 мільярдів доларів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/3/424047/ 

 
Топ-10: самые дорогие университеты мира 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/39919 

* * * 
04 березня: 

 

Випускники провідних світових вишів запропонували кадрову підтримку новому уряду України 
 Докладніше: http://www.unian.ua/society/892538-vipuskniki-providnih-svitovih-vishiv-zaproponuvali-kadrovu-

pidtrimku-novomu-uryadu-ukrajini.html 

 

Putin, Flashing Disdain, Defends Action in Crimea 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/05/world/europe/putin-flashing-disdain-defends-action-in-

crimea.html?hp&_r=0 

 

Місія МВФ прибула в Україну 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/4/424429/ 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/4/424753/ 

 
9 украинцев вошли в рейтинг миллиардеров-2014 
 Докладніше: http://forbes.ua/business/1366517-forbes-opublikoval-rejting-milliarderov-2014 

* * * 
05 березня: 

 
Радник генсека ООН прибув до Криму 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/politics/_radnik-genseka-oon-pribuv-do-krimu/545598 

 

ЕБРР может инвестировать в Украину 5 млрд евро 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/5/425133/ 

http://forbes.ua/news/1366714-ebrr-mozhet-investirovat-v-ukrainu-5-mlrd-evro 

 
ЄС виділить Україні 11 мільярдів євро – Баррозу 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/5/425053/ 

 
"Нафтогаз" розрахувався з "Газпромом" за поставлений у січні газ 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/5/425190/ 

 
U.S. Effort to Broker Russia-Ukraine Diplomacy Fails 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/06/world/europe/ukraine.html?hp 

* * * 
06 березня: 

 
Формальности не нужны 
 Докладніше: http://www.kommersant.ua/doc/2424613 

 

ГРОШІ ЯНУКОВИЧІВ, ПШОНОК, АЗАРОВИХ І КЛЮЄВИХ ПОВЕРНУТЬ УКРАЇНІ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/6/7017794/ 

 

МАРІОНЕТКОВА РАДА КРИМУ ВИРІШИЛА ВЖЕ ПРИЄДНАТИСЯ ДО РОСІЇ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/6/7017808/ 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1273374-echo/ 

 

Разъяснения по ситуации в Украине (4 марта 2014 г.) 
 Докладніше: http://russian.moscow.usembassy.gov/settingrecordstraight.html 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1273184-echo/  

 
Новости из Крыма обвалили российский фондовый рынок 
 Докладніше: http://lenta.ru/news/2014/03/06/rts/ 

 

Crimea Approves a Secession Vote as Tensions Rise 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/07/world/europe/ukraine-sanctions.html?hp&_r=0 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/6/7017863/ 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/6/425499/ 

 
Главные темы маркетинга 2014 года – на VI-й конференции Marketing R_evolution 
 Докладніше: http://focus.ua/economy/299639/ 

 
Іноземна преса: чи вистачить у Росії грошей на Крим 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014/03/140307_foreign_press_march_or.shtml 

* * * 
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* * * 

 

For Bitcoin, Secure Future Might Need Oversight 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/06/technology/personaltech/for-bitcoin-a-secure-future-might-

require-traditional-trappings.html?ref=business&_r=0 
* * * 

07 березня: 

 
For First Time, Kremlin Signals It Is Prepared to Annex Crimea 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/08/world/europe/ukraine.html?hp 

 
Що таке Крим: цифри і факти 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/publications/2014/03/7/425640/ 

 

Nederland legt beslag op Oekraïense tegoeden 
 Докладніше: http://www.nu.nl/binnenland/3719978/nederland-legt-beslag-oekraiense-tegoeden.html 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/7/7017968/ 

 

МВФ готовий надати допомогу Україні 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/7/425871/ 

 
Яценюк: ЄС відкриє ринок для українських товарів 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/7/7018006/ 

 
МИД Великобритании: Британия помогает Украине вернуть неправомерно присвоенные активы 
 Докладніше: https://www.gov.uk/government/news/uk-helps-ukraine-recover-misappropriated-assets.ru 

 
Развод по-крымски 
 Докладніше: http://forbes.ua/nation/1366820-razvod-po-krymski 

 
15 богатейших IT-бизнесменов мира 
 Докладніше: http://forbes.ua/business/1366804-15-bogatejshih-it-biznesmenov-mira 

* * * 
08 березня: 

 
Tensions Remain High in Crimea Amid Renewed Effort to Mediate 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/09/world/europe/tensions-remain-high-in-crimea-amid-renewed-

effort-to-mediate.html?hp&_r=0 

 

Kidnapped by the Kremlin 
 Докладніше: http://www.economist.com/news/leaders/21598639-west-can-punish-putins-russia-its-belligerence-

ukraine-only-if-it-prepared 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2014/03/140308_press_foreign_saturday.shtml 

 

Баррозу: Необходимо немедленно подписать часть Соглашения об ассоциации 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1366937-barrozu-neobhodimo-nemedlenno-podpisat-chast-soglasheniya-ob-

associacii 
* * * 

09 березня: 

 

Обращение украинских актеров к российским коллегам (ВИДЕО) 
 Докладніше: http://news.siteua.org/Украина/532808/Обращение_украинских_актеров_к_российским_зрителя

м__ВИДЕО_ 

 

Ответ российских кинематографистов украинским коллегам 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1275486-echo/ 

 

The Guardian: У спорі про Україну помиляються обидві сторони 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/world/worldabus/3316981-The-Guardian-u-spori-pro-ukrainu-

pomyliauitsia-obydvi-storony 

 

Слова дороже денег 
 Докладніше: http://www.kommersant.ua/doc/2425371 

 
Китай высказал США свою позицию по Украине 
 Докладніше: http://focus.ua/foreign/299866/ 

 

Want To Be More Sustainable? Look At Your Supply Chain 
 Докладніше: http://www.fastcoexist.com/3027298/want-to-be-more-sustainable-look-at-your-supply-chain 

 
 

 
 

Огляд підготував: 
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