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* * * 
10 березня: 

 

Відкритий лист Володимира Горбуліна до академіка Євгена Примакова 
 Докладніше: http://gazeta.dt.ua/internal/vidkritiy-list-volodimira-gorbulina-do-akademika-yevgena-primakova-_.html 

 

Crimeans vote on Russia referendum 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/crimeans-begin-vote-on-russia-

referendum/2014/03/16/ccec2132-acd4-11e3-a06a-e3230a43d6cb_story.html  

 
11 мільярдів від Євросоюзу: як багато це насправді? 
 Докладніше: http://www.dw.de/11-мільярдів-від-євросоюзу-як-багато-це-насправді/a-17484718 

 

A Kiev Question: What Became of the Missing? 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/10/world/europe/a-kiev-question-what-became-of-the-

missing.html?hp&_r=0 

 

США не визнає жоден результат кримського референдуму, — Паєтт 
 Докладніше: http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?ssha_ne_viznaye_zhoden_rezultat_krimskogo_referendumu__

payett&objectId=419173 

 

Russia risks consequences over Crimea referendum, Cameron and Merkel say 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/russia-consequences-crimean-referendum-ukraine-

cameron-merkel 

 
ЕС приостановит переговоры по "Южному потоку" 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/40394 

 

Лекція Михайла Ходорковського «Людина й Свобода», Київ, НТУУ «КПІ», 10 березня 2014 р.  
 Докладніше: https://www.youtube.com/watch?v=b3OAoK1fDTc  

http://news.yahoo.com/khodorkovsky-applies-settle-switzerland-spokesperson-
120522480.html;_ylt=AwrBEiFfux1TElEAeZ7QtDMD 
http://www.snob.ru/selected/entry/73324 

 

Factbox: Ukrainians whose assets will be frozen by Switzerland, EU 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/03/10/us-ukraine-crisis-money-list-idUSBREA290XZ20140310 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/10/7018319/ 

 

Україна очікує першого траншу від МВФ вже в квітні 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/10/426384/ 

 

Світовий банк виділить Україні $3 мільярди доларів на реформи 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/economics/_svitovij-bank-vidilit-ukrayini-3-milyardi-dolariv-na-reformi/546399 

 

Russia’s Grip Tightens With Shows of Force at Ukrainian Bases 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/11/world/europe/ukraine.html?hp&gwh=053C9BA7712AC909911451C

F1C38EB6E&gwt=pay 

 

В Дубае откроется первая в мире эко-мечеть 
 Докладніше: http://www.unian.ua/world/894757-u-dubaji-vidkrietsya-persha-v-sviti-eko-mechet.html 

http://itar-tass.com/obschestvo/1034063 

* * * 
11 березня: 

 

Інтерв’ю міністра освіти та науки України С. Квіта  
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/1276190-echo/ 

 

Ukraine and the west: hot air and hypocrisy 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/10/ukraine-and-west-hot-air-hypocrisy-crimea-russia 

 

Портрет Путина в западной прессе 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/blog/samsonova/1276078-echo/ 

 

Russia cites ‘chaos’ in eastern Ukraine; gunmen storm bases in Crimea 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-leader-to-visit-white-house-this-week-as-russia-

cites-chaos/2014/03/10/6b298a20-a84c-11e3-8d62-419db477a0e6_story.html 

 
США: Керрі відмовився від зустрічі з Путіним через Крим 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/03/140311_kerry_usa_putin_refusal_ak.shtml 

 
Рынок акций России падает перед выступлением Януковича 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1367017-rynok-akcij-rossii-padaet-pered-vystupleniem-yanukovicha 

 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/11/7018353/ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/11/7018353/ 
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 Докладніше: http://www.rada.crimea.ua/news/11_03_2014_1 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/11/7018366/ 
http://www.unian.ua/politics/895327-rosiya-viznala-zakonnoyu-deklaratsiyu-nezalejnosti-krimu.html 

 

ЕС до 1 ноября понижает пошлины на украинский экспорт 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1367055-es-do-1-noyabrya-ponizhaet-poshliny-na-ukrainskij-eksport 

 

Air Links Are Severed as Russia Tightens Its Grip on Crimean Peninsula 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/12/world/europe/ukraine.html?hp&gwh=9CB2EE106E0C1846835E33A3

7B37FE83&gwt=pay 

 

Меркель вперше назвала дії Росії в Криму анексією 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/3317927-merkel-vpershe-nazvala-dii-rosii-v-krymu-aneksiieui 

 

Страны бывшего СССР о действиях России в отношении Украины 
 Докладніше: http://www.snob.ru/selected/entry/73228 

 

Каждый десятый американец считает, что HTML – это венерическая болезнь 
 Докладніше: http://www.business.ua/articles/companies/Kazhdyy_desyatyy_amerikanec_schitaet_chto_HTML_–

_eto_venericheskaya_bolezn-65812/ 

* * * 
12 березня: 

 

Корреспондент: Кабмінівський мрійник. Інтерв’ю з міністром економіки Павлом Шереметою 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3317864-korrespondent-kabminivskyi-mriinyk-intervui-z-

ministrom-ekonomiky-pavlom-sheremetoui 

 

Дизайнери з усього світу створили плакати на підтримку України. Фото 
 Докладніше: http://life.pravda.com.ua/society/2014/03/11/156844/ 

 

Российский фондовый рынок обновил годовое "дно" 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/40507 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/12/426817/ 

 

Ukraine Crisis Limits Merkel’s Rapport With Putin 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/13/world/europe/on-ukraine-merkel-finds-limits-of-her-rapport-with-

putin.html?hp&_r=0&gwh=30EA0AF4C2845D45F5EEF05D9089DE62&gwt=pay 

 

Джемілєв: Путін ставить під сумнів законність виходу України з СРСР 
 Докладніше: http://www.dw.de/джемілєв-путін-ставить-під-сумнів-законність-виходу-україни-з-срср/a-17492921 

 

Як Янукович виселявся з Межигір'я. Відео з камер спостереження 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3318482-yak-yanukovych-vyseliavsia-z-mezhyhiria-video-z-

kamer-sposterezhennia 

* * * 
13 березня: 

 
Огляд іноЗМІ: хто підтримує дії Путіна в Криму 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3318675-ohliad-inozmi-khto-pidtrymuie-dii-putina-v-krymu 

 

US financial aid to Ukraine in limbo as Congress wrangles with legislation 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/12/us-aid-ukraine-limbo-congress-imf-reforms 

 

Издательский дом «Коммерсантъ» закрывает газету в Украине 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/896029-ukrajinskiy-kommersant-zakrili-cherez-tsenzuru-z-boku-

rosiyan.html 
http://tvrain.ru/articles/izdatelskij_dom_kommersant_zakryvaet_gazetu_v_ukraine-364904/ 
http://tvrain.ru/articles/andrej_vasilev_lentaru_kommersant_ukraina_eto_byla_kachestvennaja_propaga
nda_rossija_demonstrirovala_chto_v_nej_dopustima_obektivnaja_zhurnalistika-364921/ 

 

Обама пообещал Яценюку и дальше давить на Россию 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/12/7018576/ 

http://forbes.ua/news/1367177-obama-poobeshchal-yacenyuku-i-dalshe-davit-na-rossiyu 

 

15 тезисов нового министра финансов. Александр Шлапак – о бюджетных реалиях и кредитных перспективах 
 Докладніше: http://forbes.ua/nation/1367163-15-tezisov-novogo-ministra-finansov 

 

Russia Said to Ready for Iran-Style Sanctions in Worst Case 
 Докладніше: https://twitter.com/jason_corcoran/status/444019559612547072 

http://www.bloomberg.com/news/2014-03-12/russia-said-to-get-ready-for-iran-style-sanctions-in-worst-
case.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/13/7018614/ 

 

РАДА СТВОРИЛА НАЦІОНАЛЬНУ ГВАРДІЮ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/13/7018610/ 
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Швейцарія не вводитиме санкції проти Росії 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/13/427195/ 

 

Український фондовий ринок впав майже на 3% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/13/427180/ 

 

Спад на Московской бирже возобновился 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/40547 

 
Ситуация в Украине и в Крыму 
 Докладніше: http://www.levada.ru/13-03-2014/situatsiya-v-ukraine-i-v-krymu 

 
Russia announces start of military exercises near Ukrainian border 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/13/russia-political-economic-damage-ukraine-merkel 

 

 

Ukrainischer Top-Oligarch Firtasch in Wien verhaftet 
 Докладніше: http://diepresse.com/home/panorama/wien/1574473/Ukrainischer-TopOligarch-Firtasch-in-Wien-

verhaftet?_vl_backlink=/home/panorama/wien/index.do 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/13/7018643/  
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/13/7018655/ 
http://www.dw.de/фірташа-заарештовано-за-хабарництво-і-створення-кримінального-
угруповання/a-17494871 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/13/7018655/ 

 
Заява від діячів культури України до творчої спільноти світу (за підтримки Міністерства культури) 
 Докладніше: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/352717 

 

Російський фондовий ринок досяг нових мінімумів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/13/427262/ 

 

ОЭСР отказалась от России в пользу Украины 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/40548 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/13/427229/ 

 

У Путіна кажуть, що через вторгнення в Україну постраждає економіка РФ 
 Докладніше: http://itar-tass.com/ekonomika/1043092 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/13/427324/ 

 

«Сбой какой-то в машине, да?» Как Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину 
 Докладніше: http://lenta.ru/articles/2014/03/13/sovet/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/13/7018691/ 

 
EU diplomats start putting names on Russia blacklist 
 Докладніше: http://euobserver.com/foreign/123456 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/13/7018705/ 

 
Файні новини: "А якщо президент у них теж надувний?!" 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/photo-video/2014/03/13/7018579/ 

* * * 
14 березня: 

Деятели культуры выступили с антивоенным заявлением 
 Докладніше: http://www.snob.ru/selected/entry/73553 

 

Talks in London between Kerry and Lavrov end with impasse on Ukraine 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/kerry-in-london-to-defuse-ukraine-crisis-before-sunday-

vote/2014/03/14/17257ade-ab5c-11e3-af5f-4c56b834c4bf_story.html 

 

U.S.-Russia Talks on Ukraine Fail to Ease Tension 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/15/world/europe/john-kerry-russia-ukraine-

talks.html?hp&_r=0&gwh=29616DFBE27457462D6C84045C903262&gwt=pay 

 

Fitch озвучило риски для банковской системы Украины 
 Докладніше: http://forbes.ua/news/1367299-fitch-ozvuchilo-riski-dlya-bankovskoj-sistemy-ukrainy 

 

"Нафтогаз" збільшив чистий збиток до 12,5 мільярда 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/14/427700/ 

 

Russia issues warning after fatal clashes in Ukraine city of Donetsk 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/mar/14/russia-warning-fatal-clashes-ukraine-donetsk-protect-

compatriots 

 
Билл Гейтс: софт заменит людей во многих профессиях 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/40592 

* * * 
15 березня: 

 

IN RE 
 Докладніше: http://gazeta.dt.ua/internal/in-re-_.html 

 

ВЕРХОВНА РАДА РОЗПУСТИЛА ПАРЛАМЕНТ КРИМУ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/15/7018872/ 

* * * 
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Противники военного вмешательства России на Украину идут шествием по Бульварному кольцу в центре Москвы 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1279674-echo.html 

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1279594-echo/ 
http://www.unian.ua/politics/896806-u-moskvi-tisyachi-rosiyan-protestuyut-proti-vvedennya-viysk-v-
ukrajinu.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/15/7018867/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/15/7018893/ 

 

Совбез ООН не принял резолюцию по Украине 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/15/7018898/ 

http://forbes.ua/news/1367341-sovbez-oon-ne-smog-prinyat-rezolyuciyu-po-ukraine 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/15/427914/ 

 

As Putin’s Popularity Soars, Voices of Opposition Are Being Drowned Out 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/16/world/europe/as-putins-popularity-soars-voices-of-opposition-are-

being-drowned-out.html?hp&gwh=9D1B6C87C2CD0CD407E73FCB938461C4&gwt=pay 

 

Росія не поспішає виділяти Криму обіцяні гроші 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/15/427917/ 

 

Russia Seizes Gas Plant Near Crimea Border, Ukraine Says 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/03/16/world/europe/russian-troops-seize-gas-plant-beyond-crimean-

border-ukraine-says.html?hp&gwh=62D7EAB670DECE5AEBA36766ADD09FF0&gwt=pay 

 

Реклама рейса Киев-Москва от S7 
 Докладніше: http://www.adme.ru/prints/reklama-rejsa-kiev-moskva-ot-s7-650955/ 

* * * 
16 березня: 

 
Поради камікадзе: як, кому і коли провести реформи в Україні 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/03/140314_reforms_advices_ukraine_az.shtml 

 
Україна - у центрі уваги на Лейпцизькому книжковому ярмарку 
 Докладніше: http://www.dw.de/україна-у-центрі-уваги-на-лейпцизькому-книжковому-ярмарку/a-17497599 

  
 Докладніше:  

  
 Докладніше:  

  
 Докладніше:  
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Огляд підготував: 
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