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* * * 
10 листопада: 

 

Українські акції на Варшавській біржі встановили антирекорд 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1382570-ukrayinski-akciyi-na-varshavskij-birzhi-vstanovili-antirekord 

 

Putin's War Games Are Setting Off Alarms Worldwide 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2014-11-10/putins-war-games-are-setting-off-alarms-worldwide#r=hp-

ls 

 

http://www.nytimes.com/2014/11/11/world/europe/russian-news-agency-expands-global-reach.html?ref=europe&_r=1 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/11/11/world/europe/russian-news-agency-expands-global-

reach.html?ref=europe&_r=0 

 

До "психологічного порогу" в 16 гривень долару на міжбанку залишилося всього 10 копійок 
 Докладніше: http://news.finance.ua/ua/news/~/338191 

 

The Iran-Ukraine Affair 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/11/11/opinion/roger-cohen-the-iran-ukraine-affair.html 

 Банк России завершил переход к плавающему курсу рубля 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141110/795689929.html 

http://ua.euronews.com/2014/11/10/russia-releases-rouble-s-market-constraints/ 
http://www.bloomberg.com/news/2014-11-10/bank-of-russia-cuts-2015-economic-forecast-to-show-no-
growth.html 

 

Если вы сами себе начальник, рискуйте обдуманно 
 Докладніше: http://www.ng.ru/branson/2014-11-07/2_branson.html 

 
Искушение тратить деньги 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-11-10/5_money.html 

 

Олександр Саусь, керуючий партнер страхового брокеру BritMark : Навіщо здобувати освіту за кордоном 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/opinions/1381364-navishcho-zdobuvati-osvitu-za-kordonom 

* * * 
11 листопада: 

 

U.S.-China deal on technology trade clears way for global accord 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/for-a-moment-obama-and-putin-icy-relations-aside-and-talk-as-asia-

pacific-summit/2014/11/11/9f853e42-6532-11e4-ab86-46000e1d0035_story.html 

 Obama and Putin are odd couple at Beijing summit 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/11/us-china-apec-obama-putin-idUSKCN0IV0G220141111 

 

НБУ знизив офіційний курс гривні до історичного мінімуму 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/11/505101/ 

 
Facebook  хочет стать самой популярной соцсетью в России 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/tech/news/35811191/facebook-hochet-stat-socsetyu-nomer-odin-v-rossii 

Нефть дешевеет из-за увеличения добычи в США 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20141111/795731229.html 

 

Мінекономіки спрогнозувало попит на прості робочі професії до 2018 року 
 Докладніше: http://dt.ua/ECONOMICS/minekonomiki-sprognozuvalo-popit-na-prosti-robochi-profesiyi-do-2018-roku-

156274_.html 

 

Crimea’s rapid Russification means pride for some but perplexity for others 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/11/crimea-russia-ukraine-change-annexation 

 

СБУ розраховує повернути захоплену бойовиками частину Донбасу через 5 років 
 Докладніше: http://dt.ua/UKRAINE/sbu-rozrahovuye-povernuti-zahoplenu-boyovikami-chastina-donbasu-cherez-5-rokiv-

156282_.html 
http://forbes.ua/ua/news/1382640-sbu-ukrayina-poverne-donbas-cherez-45-rokiv 

 

10 листопада 2014 року внесено зміни до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
 Докладніше: http://www.fg.gov.ua/news/10-listopada-2014-roku-vneseno-zmini-do-reestru-uchasnikiv-fondu-

garantuvannya-vkladiv-fizichnih-osib-885.html 

 

Ukrainian Forex market 
 Докладніше: http://www.udinform.com/index.php?option=com_dealingquotation&task=forexukr&Itemid=59 

 

Поліція замість міліції: Чи допоможе реформа подолати корупцію та катування в органах МВС? 
 Докладніше: http://www.dw.de/поліція-замість-міліції-чи-допоможе-реформа-подолати-корупцію-та-катування-в-

органах-мвс/a-18019165 
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12 листопада: 

 

Результати виборів до Ради оприлюднено офіційно 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/12/7043958/ 

 
ЄС про візову лібералізацію: прогрес значний, але скасування віз поки не буде 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/12/7027690/ 

 

Ukraine soldiers prepare for possible 'rebel offensive' 
 Докладніше: http://www.dw.de/ukraine-soldiers-prepare-for-possible-rebel-offensive/a-18058664?maca=en-rss_top_news-

13961-xml-mrss 
Котировки нефти Brent упали ниже $81 впервые за 5 лет 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20141112/795813378.html 

 Ukraine redeploys troops, fearing new rebel offensive 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/12/us-ukraine-crisis-military-idUSKCN0IW16T20141112 

 

Експерти: жоден європейський інвестор не хоче мати справу з "ДНР" 
 Докладніше: http://www.dw.de/експерти-жоден-європейський-інвестор-не-хоче-мати-справу-з-днр/a-18057052 

 
На Межбанке в конце дня доллар продают по 16,05. Пик подорожания пройден? 
 Докладніше: http://news.finance.ua/ru/news/~/338388 

 

Ukraine: Further measures to prevent circumvention of sanctions 
 Докладніше: http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=en&msg-id=55198 

 

Президент без сладкого: кто может купить активы Петра Порошенко в России 
 Докладніше: http://www.forbes.ru/kompanii/potrebitelskii-rynok/273029-prezident-bez-sladkogo-kto-mozhet-kupit-aktivy-

petra-poroshenko 

 
Владислав Иноземцев:  Утраченные ориентиры 
 Докладніше: http://snob.ru/magazine/entry/83452 

 

Видобуток вугілля в Донецькій області впав на 65% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/12/505567/ 

 

Про регулювання грошово-кредитного ринку 
 Докладніше: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11932287&cat_id=80928 

 

Four Reasons Why Putin Could Be Marching Back Into Ukraine 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2014-11-12/four-reasons-why-putin-could-be-marching-back-into-

ukraine#r=hp-ls 

 

В РФ развеяли миф о том, что выпускники «вузов» «ДНР/ЛНР» смогут получить российские дипломы (Документ) 
 Докладніше: http://www.62.ua/news/663878?utm_source=web 

http://life.pravda.com.ua/society/2014/11/12/183720/ 

* * * 
13 листопада: 

 Russian PM says sanctions must be lifted for ties with West to improve 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/13/us-ukraine-crisis-medvedev-idUSKCN0IX0JM20141113 

 

Ukraine Is Ready for Defense as Rebels Regroup: Klimkin 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-11-13/ukraine-foreign-minister-says-nation-prepared-if-attacked.html 

 

 

Президент зробив 21 листопада Днем Гідності і Свободи 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/11/141113_sa_day_of_dignity 

 

Ukraine Tensions Rise as U.S., EU Weigh More Sanctions 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-11-13/russia-to-fly-bombers-to-u-s-gulf-as-ukraine-worsens.html 

 

Russia to Curtail Nuclear Security Efforts With U.S. 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/11/14/world/europe/russia-to-curtail-nuclear-security-efforts-with-us-officials-

say.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=first-column-region&region=top-news&WT.nav=top-
news&_r=1 

 

Обвиняя Федрезерв 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-11-10/5_fedrezerv.html 

* * * 
14 листопада: 

 

Каха. Людина-надія. Навіть пішов так, що до останнього хочеться вірити, що стрічка бреше 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/life/_kaha-lyudinanadiya-navit-pishov-tak-scho-do-ostannogo-hochetsya-viriti-scho-

strichka-breshe/592933  

 

Саміт G20: навіщо? 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/11/14/turkey-pm-calls-for-a-more-inclusive-g20/ 

http://ua.euronews.com/2014/11/14/economic-sanctions-contradict-international-law-says-putin/ 

 
Чистая прибыль «Газпрома» упала в 13 раз 
 Докладніше: http://lenta.ru/news/2014/11/14/gaspromrsbu/ 

* * * 
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Charmer and Brute: Close Encounters With the Two Putins 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-11-13/which-putin-russian-leader-charms-and-chills.html 

 
Xi Jinping et Poutine toisent Obama à Pékin 
 Докладніше: http://www.lefigaro.fr/international/2014/11/11/01003-20141111ARTFIG00169-xi-jinping-et-poutine-toisent-

obama-a-pekin.php 

Цена барреля нефти Brent упала ниже $77 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20141114/795965255.html 

http://www.1prime.ru/oil/20141114/795975045.html 

 

Ukraine must strengthen army against 'Russian aggression', says PM 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11231804/Ukraine-must-strengthen-army-

against-Russian-aggression-says-PM.html 

 

The Difference Five Years Makes to China’s Climate Stance 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2014-11-14/climate-change-the-difference-five-years-makes-to-chinas-

stance#r=hp-ls 

 

Is Putin About To Invade Ukraine? 
 Докладніше: http://www.forbes.com/sites/melikkaylan/2014/11/12/is-putin-about-to-invade-ukraine/ 

 Ukraine and Russia take center stage as leaders gather for G20 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/14/us-g20-summit-idUSKCN0IY02P20141114 

 

* * * 
15 листопада: 

 

Worse to come 
 Докладніше: http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21632633-swooning-economy-desperate-need-

investment-worse-come 

 

Ukraine crisis may force Putin's early exit from G20 
 Докладніше: http://www.dw.de/ukraine-crisis-may-force-putins-early-exit-from-g20/a-18067010?maca=en-rss_top_news-

13961-xml-mrss 

 Ukraine to close state offices, bank services in rebel-held east 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/11/15/us-ukraine-crisis-idUSKCN0IZ0LX20141115 

 
Russia Won't Allow Ukraine to 'Destroy' Opponents, Says Putin 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/russia-wont-allow-ukraine-destroy-opponents-says-putin-284703 

 

Порошенко підписав указ про заходи стабілізації на Донбасі 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/15/7044340/ 

 
Moskwa wyprasza współpracowniczkę niemieckiej ambasady 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,16973374,Putin_zarzuca_stronniczosc_niemieckim_mediom.html 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 876/2014 
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної 
безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" 
 Докладніше: http://www.president.gov.ua/documents/18446.html 

 
Барак Обама: действия России на Украине угрожают миру 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2612174 

 

Cameron warns Putin as Russian president lashes sanctions 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/14/putin-russia-oil-price-collapse-sanctions-g20 

 

Україна активує невідкладні заходи із держбезпеки - указ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/15/7044372/ 

 

Military marches 
 Докладніше: http://www.economist.com/news/europe/21632597-renewed-russian-military-build-up-could-be-prelude-more-

fighting-military-marches 

 

Ukraine to close state offices, bank services in rebel-held east 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-to-close-state-offices-bank-services-in-rebel-held-

east/2014/11/15/778d44c4-6d12-11e4-a31c-77759fc1eacc_story.html 

 
Ukraine to Close State Offices, Bank Services in Rebel-Held East 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/ukraine-close-state-offices-bank-services-rebel-held-east-284723  

 
Soccer Governing Body Wins World Cup for Chutzpah 
 Докладніше: http://time.com/3583305/fifa-world-cup-chutzpah/ 

* * * 
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