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* * * 
23 червня: 

 

Рraesidentin vergleicht Рutin gleichzeitig mit Hitler und Stalin 
 Докладніше: http://www.focus.de/politik/ausland/nationalitaet-als-vorwand-praesidentin-vergleicht-putin-

gleichzeitig-mit-hitler-und-stalin_id_3937426.html 

США і ЄС домовилися про нові санкції проти Росії 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/06/23/7023573/ 

 

ЄС до п’ятниці очікує від РФ реальної підтримки мирного плану, інакше будуть санкції – МЗС Британії 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/931797-es-do-pyatnitsi-ochikue-vid-rf-realnoji-pidtrimki-mirnogo-planu-

inakshe-budut-sanktsiji-mzs-britaniji.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/23/7029832/ 

 

Доля иностранного капитала в банковской системе выросла 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1373610-dolya-inostrannogo-kapitala-v-bankovskoj-sisteme-vyrosla 

 

ЄС завершив підготовку до підписання Угоди з Україною 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/931824-es-zavershiv-pidgotovku-do-pidpisannya-ugodi-z-ukrajinoyu.html 

http://forbes.ua/news/1373614-es-zavershil-podgotovku-k-podpisaniyu-associacii-s-ukrainoj 

* * * 
24 червня: 

 

Ukraine Seeks EU Talks With Putin as Rebels Shatter Truce 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-24/putin-asks-lawmakers-to-rescind-right-to-use-force-in-

ukraine.html 

 

Міністри ЄС обговорюють план мирного врегулювання в Україні 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/06/23/eu-threatens-russia-with-further-sanctions-if-no-improvement-in-

ukrainian-/ 
 

 

Путин предложил СФ отменить разрешение на использование ВС на Украине 
 Докладніше: http://ria.ru/politics/20140624/1013361914.html#14036263117073&message=resize&relto=register&acti

on=addClass&value=registration 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/24/7029961/ 
http://www.echo.msk.ru/news/1346768-echo.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/24/7029971/ 

 

Нацбанк признал Актив-Банк проблемным банком 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1373718-nacbank-priznal-aktiv-bank-problemnym-bankom 

 

Інфляція в Росії за 5 місяців у 14 разів перевищила показник ЄС 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/24/470185/ 

 

Ukrainian cease-fire on verge of collapse after deadly rebel attacks 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-president-putin-asks-parliament-to-revoke-

power-to-invade-ukraine/2014/06/24/bd243a82-3051-43cd-9340-7b3fbad3760e_story.html 

 
6 глобальных последствий роста нефтяных цен 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/44235 

* * * 
25 червня: 

 

Doubting Putin, Obama Prepares to Add Pressure 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/25/world/americas/doubting-putin-obama-prepares-to-add-

pressure.html?_r=0&gwh=F0304CA97AFB6873A7D7D6E3EEF8DA52&gwt=pay&assetType=nyt_now 

 

Euro Finance Enters the Stressful Era 
 Докладніше: http://online.wsj.com/articles/the-ecb-presents-the-stressful-era-in-euro-finance-

1403554424?mod=rss_Opinion?mod=hp_opinion 

 

Obama Said to Ready Sanctions on Russian Industries 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-25/obama-said-to-ready-sanctions-on-russian-industries.html 

 
«Южный поток» окончится в Австрии 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/companies/news/28136801/yuzhnyj-potok-pojdet-do-avstrii 

http://forbes.ua/news/1373757-yuzhnyj-potok-vmesto-italii-zakonchitsya-v-avstrii 
Впервые за 40 лет власти США разрешили экспорт нефти 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/44264 

http://1prime.ru/News/20140625/787244820.html 
http://forbes.ua/news/1373756-ssha-oslablyayut-40-letnij-zapret-na-eksport-nefti 

* * * 
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Признание в совершении агресcии против Украины 
 Докладніше: http://aillarionov.livejournal.com/705143.html 

http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/1347516-echo/ 

 

Officials: Sanctions on Russia could be delayed 
 Докладніше: http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_UNITED_STATES_RUSSIA?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLA

TE=DEFAULT&CTIME=2014-06-25-05-17-04 

 

10 вещей, о которых никогда не расскажут миллиардеры 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/44259 

* * * 
26 червня: 

 
Правительство Болгарии: проект "Южный поток" не нарушает законодательство ЕС 
 Докладніше: http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1279994 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/06/26/470940/ 

 

Шеремета: падіння української економіки триває 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1373916-sheremeta-padinnya-ukrayinskoyi-ekonomiki-trivae 

http://forbes.ua/news/1373916-sheremeta-padenie-ukrainskoj-ekonomiki-prodolzhaetsya 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/06/26/7023736/ 

 

В Україні зріс рівень безробіття 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/soc/933302-v-ukrajini-zris-riven-bezrobittya.html 

 

ТОП-10 фраз Порошенка: про що говорив Президент на сесії ПАРЄ 
 Докладніше: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?top10_fraz_poroshenka_pro_shho_govoriv_prezident_na_sesi

yi_parye&objectId=457993 

 

8 мифов о самых богатых 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/44258 

* * * 
27 червня: 

 

 

УКРАЇНА ПІДПИСАЛА УГОДУ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/06/27/7030285/ 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/06/140627_eu_signing_agreemant_ak.shtml 
http://forbes.ua/news/1373978-ukraina-i-es-podpisali-ekonomicheskuyu-chast-associacii 
http://focus.ua/economy/309437/ 
http://economics.unian.ua/finance/933607-ukrajina-ta-es-pidpisali-ugodu-pro-asotsiatsiyu-v-povnomu-
obsyazi.html 

 

Ukraine signs landmark agreement with E.U. 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/ukraine-signs-landmark-agreement-with-

eu/2014/06/27/8e6ca59a-fdd2-11e3-932c-0a55b81f48ce_story.html 

 

Defying Russia, Ukraine Signs E.U. Trade Pact 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/06/28/world/europe/ukraine-signs-trade-agreement-with-european-

union.html?gwh=51155C8ADC69EA09C004802AF91880E1&gwt=pay&assetType=nyt_now 

 

Stop Playing Putin's Game 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-06-26/stop-playing-putin-s-game 

http://www.economist.com/news/leaders/21604561-west-should-impose-fresh-sanctions-deter-more-
russian-meddling-eastern?spc=scode&spv=xm&ah=9d7f7ab945510a56fa6d37c30b6f1709 

 

Ukrainian president accuses Russia of doing nothing to end 'disastrous' war 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/jun/27/ukraine-president-petro-poroshenko-vladimir-putin 

 

Why Putin Is in Trouble With 86% Approval 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-06-26/why-putin-is-in-trouble-with-86-approval.html 

 

Russia's New Cold War 
 Докладніше: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304675504579388913610934806 

* * * 
28 червня: 

 

Графен: вещество, которое изменит наш мир 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/blog/science_in/1348790-echo/ 

 

Sergei Lavrov accuses US of fuelling Ukraine crisis 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/jun/28/lavrov-us-ukraine-crisis-russia 

 

Фюле: Європейська перспектива для України залежить не від декларацій, а від справ 
 Докладніше: http://www.dw.de/фюле-європейська-перспектива-для-україни-залежить-не-від-декларацій-а-від-

справ/a-17742488 

* * * 
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29 червня: 

 

Порошенко, Меркель, Олланд та Путін телефонували понад дві години 
 Докладніше: http://www.dw.de/порошенко-меркель-олланд-та-путін-телефонували-понад-дві-години/a-17745325 

http://www.unian.ua/politics/934226-poroshenko-v-telefonniy-rozmovi-zaklikav-putina-ne-propuskati-
boyovikiv-v-ukrajinu.html 

 

Аргентину подтолкнули к дефолту 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2502254 

 
* * * 
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