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* * * 
09 червня: 

 

Ультиматум Запада и ответы Путина 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1336800-echo/ 

 

Сербія також призупиняє будівництво "Південного потоку" 
 Докладніше: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?serbiya_takozh_prizupinyaye_budivnitstvo_pivdennogo_potok

u&objectId=452215 

 

Штайнмаєр: В українській кризі з'явилось слабке світло в кінці тунелю 
 Докладніше: http://www.dw.de/штайнмаєр-в-українській-кризі-зявилось-слабке-світло-в-кінці-тунелю/a-17694258 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/9/7028548/ 

* * * 
10 червня: 

 

Russians Find Few Barriers to Joining Ukraine Battle 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/10/world/europe/russians-yearning-to-join-ukraine-battle-find-lots-of-

helping-hands.html?hp&_r=0 

 

Украина не видит прогресса в газовых переговорах с РФ 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1372762-ukraina-ne-vidit-progressa-v-gazovyh-peregovorah-s-rf 

 
 

Инфляция в Китае достигла 4-месячного максимума 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-10/china-inflation-accelerates-to-fastest-pace-in-4-months-on-

food.html 
http://www.vestifinance.ru/articles/43781 

 

Базова інфляція в травні сповільнилася 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/10/464103/ 

 

Українські акції на Варшавській біржі продовжують "поствиборче" зростання 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/stockmarket/926977-ukrajinski-aktsiji-na-varshavskiy-birji-prodovjuyut-

postviborche-zrostannya.html 

 

Товарообіг між Україною та Туреччиною впав 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/10/463920/ 

 

Back in the USSR: Belarusian leader who helped bury Soviet Union says it is making a comeback 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/jun/10/soviet-union-comeback 

* * * 
11 червня: 

 

U.S. Budget Deficit Narrows as Economy, Jobs Boost Revenue 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-11/budget-deficit-in-u-s-narrows-as-economy-jobs-bolster-

revenue.html 

 

Конфлікт з Україною: "Газпром" не такий самовпевнений, як 2009 року 
 Докладніше: http://www.dw.de/конфлікт-з-україною-газпром-не-такий-самовпевнений-як-2009-року/a-17700801 

 

Financial Football: An Economic Guide to Brazil's World Cup 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-06-09/financial-football-an-economic-guide-to-brazil-s-

world-cup 

* * * 
12 червня: 

ЄС перерахував Україні 173,3 мільйона на енергоефективність 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/12/464751/ 

 

5 инноваций на чемпионате мира по футболу 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/43900 

 

Paul Krugman – The Fix Isn’t In: Eric Cantor and the Death of a Movement 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/13/opinion/paul-krugman-eric-cantor-and-the-death-of-a-

movement.html?hp&rref=opinion 

* * * 
13 червня: 

 

Звідки сепаратисти на сході України отримали танки? 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/06/13/ukraine-accuses-russia-of-letting-tanks-cross-its-border/ 

 

Німецькі науковці знають, як позбутись залежності від російського газу 
 Докладніше: http://www.dw.de/німецькі-науковці-знають-як-позбутись-залежності-від-російського-газу/a-

17703568 

* * * 
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Russia Sent Tanks to Separatists in Ukraine, U.S. Says 
 Докладніше: http://mobile.nytimes.com/2014/06/14/world/europe/ukraine-claims-full-control-of-port-city-of-

mariupol.html 

 

Неграмотність і стандартні фрази. Експерти назвали п'ять найбільш грубих помилок під час складання резюме 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/business/career/3377820-nehramotnist-i-standartni-frazy-eksperty-nazvaly-

piat-naibilsh-hrubykh-pomylok-pid-chas-skladannia-rezuime 

* * * 
14 червня: 

 

Ukraine rebels shoot down military plane 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/jun/14/russian-tanks-enter-ukraine 

 

Нові мільярдери у цифрах 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/06/140613_next_billionaires_az.shtml 

* * * 
15 червня: 

 
Putin schickt Staatsbedienstete zum Sommer-Urlaub auf die Krim um Tourismusindustrie zu stabilisieren 
 Докладніше: http://www.focus.de/magazin/kurzfassungen/focus-25-2014-putin-schickt-staatsbedienstete-zum-

sommer-urlaub-auf-die-krim-um-tourismusindustrie-zu-stabilisieren_id_3922109.html 

 
* * * 
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