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* * * 
16 червня: 

 

 

НАК «Нафтогаз України» подала позов до Стокгольмського арбітражу 
 Докладніше: http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/54071B8FB29D4D49C2257CF9002D4819?OpenDocumen

t&year=2014&month=06&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8& 
http://online.wsj.com/articles/gazprom-demands-ukraine-prepays-for-gas-1402900814 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/16/7029144/ 
http://www.gazprom.ru/press/news/2014/june/article193450/ 
http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?yatsenyuk_virit_u_peremogu_ukrayini_v_stokgolmskomu_sudi
&objectId=454468 

Єврокомісар попросила шенгенські країни видавати українцям багаторічні візи 
 Докладніше: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?yevrokomisar_poprosila_shengenski_krayini_vidavati_ukrayint

syam_bagatorichni_vizi&objectId=454454 

 

Українська делегація летить в Європу на переговори щодо реверсу газу 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/16/466380/ 

 

Топ-10 крошечных, но сказочно богатых стран Европы 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/43946 

* * * 
17 червня: 

 

Газовий конфлікт: відкинуті компроміси та готовність України обійтися без “Газпрому” 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/06/17/europe-fears-a-cold-winter-as-russia-switches-off-gas-to-ukraine/ 

 

Без російського газу Україна має шанс "переродитися" 
 Докладніше: http://www.dw.de/без-російського-газу-україна-має-шанс-переродитися/a-17710341 

 

Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2011 року 
 Докладніше: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=400143&cat_id=42982 

 

Russian $8.2 Trillion Oil Trove Locked Without U.S. Technology 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-16/russia-s-8-2-billion-oil-trove-locked-without-u-s-tech-

energy.html 

 Рада ліквідувала Держзембанк 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/17/467021/ 

 

Fed Will Raise Rates Faster Than Investors Bet, Survey Shows 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-17/fed-will-raise-rates-faster-than-investors-expect-survey-

shows.html 

 

Шеремета розповів, за яких умов в Україні можливе економічне диво 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/929778-sheremeta-rozpoviv-za-yakih-umov-v-ukrajini-mojlive-

ekonomichne-divo.html 

 

Buffett Warning Unheeded as Catastrophe Bond Sales Climb 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-17/buffett-warning-unheeded-as-catastrophe-bond-sales-

climb.html 

 

Каха Бендукідзе: Корупціонерів в Україні треба саджати 
 Докладніше: http://www.dw.de/каха-бендукідзе-корупціонерів-в-україні-треба-саджати/a-17709560 

* * * 
18 червня: 

 

США ужесточили экспортный режим в отношении пяти российских организаций 
 Докладніше: http://www.gazeta.ru/business/news/2014/06/18/n_6237953.shtml 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/18/467485/ 
http://online.wsj.com/articles/argentina-bond-prices-edge-lower-in-bumpy-market-1403014828 

 

Уряд Аргентини домовлятиметься із суддею у США, аби уникнути дефолту 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/06/18/argentina-calls-for-a-re-think-from-us-judge-over-debt-ruling/ 

 

 

Rebels Reject Ukrainian Leader’s Cease-Fire Idea 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/19/world/europe/putin-and-poroshenko-ukraine.html?hp 

 

Інформація для учасників Open Season, що проводить Eustream 
 Докладніше: http://www.utg.ua/uk/press/site-updates/інформація-для-учасників-open-season-що-провод/ 

 

There Might Be a Lot of Insider Trading 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-06-17/there-might-be-a-lot-of-insider-trading 

 

10 фактов о чемпионате мира по футболу 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/44055 

* * * 
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19 червня: 

 

Jill Lepore: The Disruption Machine – What the gospel of innovation gets wrong 
 Докладніше: http://www.newyorker.com/reporting/2014/06/23/140623fa_fact_lepore?currentPage=all 

 

 

Sanctions in support of Ukraine commence 
 Докладніше: http://foreignminister.gov.au/releases/Pages/2014/jb_mr_140619b.aspx 

 

Квоти України в торгівлі з ЄС в 2014 році будуть в 2 рази вище – П'ятницький 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/19/468419/ 

 

Poroshenko: Ukraine May Declare Temporary Unilateral Cease-Fire 
 Докладніше: http://online.wsj.com/articles/poroshenko-putin-discuss-prospect-of-cease-fire-in-east-ukraine-

1403074914 

 

Russia 'using words to destroy meaning', say writers 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/books/2014/jun/17/russia-words-to-destroy-meaning-writers-

nobel?CMP=twt_gu 

* * * 
20 червня: 

 

Нацбанк вывел часть золота из официальных резервов 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1373538-nacbank-vyvel-chast-zolota-iz-oficialnyh-rezervov 

 

Припинення вогню на Донбасі: Порошенко дав сепаратистам тиждень на роззброєння 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/06/20/ukraine-separatist-rebels-reject-ceasefire-offer/ 

Российским университетам выставили оценку – опубликован образовательный рейтинг вузов стран БРИКС 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2493884 

* * * 
21 червня: 

 

Russia Rebuffs Ukrainian Truce as U.S. Broadens Sanctions 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-20/russia-rebuffs-ukrainian-truce-as-u-s-broadens-

sanctions.html 
 

 

Conflicting Gestures From Putin to Ukraine Leaders 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/22/world/europe/ukraine.html?hp&_r=0 

 

График дня: как устроена мировая торговля? 
 Докладніше: http://slon.ru/economics/kto_s_kem_torguet-1116283.xhtml 

 

Кабмін обмежив до 7 млрд гривень суму випуску ПДВ-облігацій 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/stockmarket/931226-kabmin-obmejiv-do-7-mlrd-griven-sumu-vipusku-pdv-

obligatsiy.html 
 

* * * 
22 червня: 

 

Putin Backs Cease-Fire in Ukraine Amid Russia Army Drills 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-21/russia-puts-troops-on-alert-as-u-s-broadens-sanctions.html 

 Три українських президенти звернулись до Путіна 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/22/7029766/ 

http://forbes.ua/news/1373579-boeviki-otkazalis-ot-mirnogo-plana-poroshenko 
http://mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1699-spilyna-zajava-ministerstva-zakordonnih-sprav-ta-
ministerstva-oboroni-ukrajini-pro-porushennya-bojovikami-umov-peremirja-ukrros 

 

Поставки российского газа через Украину в ЕС - стабильные - газовая координационная группа 
 Докладніше: http://economics.unian.net/energetics/931299-postavki-rossiyskogo-gaza-cherez-ukrainu-v-es-stabilnyie-

gazovaya-koordinatsionnaya-gruppa.html 

 

Argentina's Debts Aren't Just Argentina's Problem 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-06-19/argentina-s-debts-aren-t-just-argentina-s-problem 

 

3 крупнейших в мире импортера вооружения 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/44162 

 

* * * 
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