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* * * 
02 червня: 

 
Заступник міністра оборони США прибуває в Україну 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/924289-zastupnik-ministra-oboroni-ssha-pribuvae-v-ukrajinu.html 

 

Москва получила от Украины $786,4 млн в счет долга за газ 
 Докладніше: http://ria.ru/economy/20140602/1010289902.html#14016993302143&message=resize&relto=register&ac

tion=addClass&value=registration 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/2/461222/ 

 

Rebels in Ukraine tried to distribute candy to kids. But the plan went spectacularly wrong 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/06/01/%e2%80%8brebels-in-ukraine-tried-

to-distribute-candy-to-kids-but-the-plan-went-spectacularly-wrong/ 

 

НБУ ограничил снятие денег с гривневых депозитов и карточек 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1372277-nbu-ogranichil-snyatie-deneg-s-grivnevyh-depozitov-i-kartochek 

 

ЦЕНТРВИБОРЧКОМ ОГОЛОСИВ ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТОМ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/2/7027777/ 

http://www.unian.ua/politics/924621-tsvk-ogolosila-poroshenka-prezidentom-ukrajini.html 
http://forbes.ua/news/1372325-cik-oficialno-obyavil-poroshenko-pobeditelem-vyborov 

 
Україна і РФ домовилися, що не будуть вирішувати газове питання в Стокгольмському суді - Міллер 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/924712-ukrajina-i-rf-domovilisya-scho-ne-budut-virishuvati-gazove-

pitannya-v-stokgolmskomu-sudi-miller.html 

* * * 
04 червня: 

 

 

Барак Обама засудив агресію Росії проти України 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140604_obama_warsaw_sx.shtml 

http://www.washingtonpost.com/world/europe/obama-vows-to-defend-freedom-in-europe-support-
democratic-movements-worldwide/2014/06/04/7a290b1a-ebd4-11e3-b98c-72cef4a00499_story.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/4/7027950/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/4/7027976/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/4/7027973/ 

 

Obama, Seeking Unity on Russia, Meets Obstacles 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/05/world/europe/in-show-of-support-obama-meets-with-ukraine-

leader.html?_r=0 

 

Кабмин продаст по 25% акций нескольких энергокомпаний 
 Докладніше: http://economics.unian.net/stockmarket/925395-kabmin-prodast-po-25-aktsiy-neskolkih-

energokompaniy.html 

 

So at the End of the Day a Cliche's a Cliche. Period. Full Stop. 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-04/-period-full-stop-is-the-new-at-the-end-of-the-day-.html 

* * * 
05 червня: 

 

Лідери “великої сімки” хочуть посилення енергетичної безпеки 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/06/05/g7-leaders-arrive-for-summit/ 

 

Carney Finds Ally in Draghi as Key Rate Kept at 0.5% 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-04/carney-finds-ally-in-draghi-as-u-k-rate-argument-

nears.html 

 

Велика сімка хоче позбутися залежності від російського газу 
 Докладніше: http://www.dw.de/велика-сімка-хоче-позбутися-залежності-від-російського-газу/a-17684690 

 

Putin’s D-Day Landing Shows Memory Collides With Politics 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-04/putin-s-d-day-landing-shows-memory-collides-with-

politics.html 

 
What Exactly Is in the ECB’s Toolkit? 
 Докладніше: http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/06/04/what-exactly-is-in-the-ecbs-toolkit/ 

* * * 
06 червня: 

 

Путін у Парижі: Від Росії вимагають припинити втручатися в українські справи 
 Докладніше: http://www.dw.de/путін-у-парижі-від-росії-вимагають-припинити-втручатися-в-українські-справи/a-

17688116 

 

Меркель на зустрічі з Путіним у Франції потиснула йому руку 
 Докладніше: http://www.dw.de/меркель-на-зустрічі-з-путіним-у-франції-потиснула-йому-руку/a-17688828 

 

Russia-China Gas Pact Stirs Dream of Bridge Across Amur 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-05/russia-china-gas-pact-stirs-dream-of-bridge.html 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/06/140605_eu_stake_ok.shtml 

* * * 
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Інфляція в Україні прискорилася до 3,8% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/6/463099/ 

 
5 самых важных месторождений нефти 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/43692 

* * * 
07 червня: 

 

Гжегож Колодко: Советы Украине от идеолога польских экономических реформ 
 Докладніше: http://forbes.ua/opinions/1372306-sovety-ukraine-ot-ideologa-polskih-ekonomicheskih-reform 

 

Промова президента України під час церемонії інавгурації 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/06/7/7028330/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/7/7028295/ 
http://www.dw.de/петро-порошенко-вступив-на-посаду-президента-україни/a-17690897 

 

Russia-Ukraine Talks to Start as Poroshenko Seeks Peace 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-07/poroshenko-sworn-in-as-ukraine-s-president.html 

 
10 самых мощных армий в мире 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/43681 

* * * 
08 червня: 

 
План миру від Порошенка 
 Докладніше: http://www.dw.de/план-миру-від-порошенка/a-17691378 

 
Рубини:протекционизм ведет мировую экономику к краху 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/43725 

 

Болгария приостанавливает работу по «Южному потоку» 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1372717-bolgariya-priostanavlivaet-rabotu-po-yuzhnomu-potoku 

 

Пол Кругман: Невезучие безработные 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-06-03/5_jobs.html 
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