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* * * 
01 вересня: 

 
Ukraine crisis: Australia ramps up sanctions against Russia after rebels claim attack on patrol boat 
 Докладніше: http://www.abc.net.au/news/2014-09-01/australia-ramps-up-sanctions-against-russia/5710772 

 

Putin talks about ‘statehood’ for eastern Ukraine 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/european-leaders-step-up-rhetoric-against-russia-as-ukraine-urges-

tougher-sanctions/2014/08/31/8e0d6ba8-30fd-11e4-a723-fa3895a25d02_story.html 

 
Американські сенатори закликають відправити до України зброю 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/09/140901_senator_urge_weapons_ukraine_dk.shtml 

 
Rosja napada bez maski [KORESPONDENCJA Z MARIUPOLA] 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,16562124,Rosja_napada_bez_maski__KORESPONDENCJA_Z_MARIUPOLA_.html 

 

Russian foreign minister calls for immediate ceasefire in Ukraine 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/01/russia-foreign-minister-immediate-ceasefire-ukraine 

 

Путіну потрібен сепаратизм в Україні, тому "Новоросію" залишать українською автономією - Ілларіонов 
 Докладніше: http://dt.ua/POLITICS/putinu-potriben-separatizm-v-ukrayini-tomu-novorosiyu-zalishat-ukrayinskoyu-

avtonomiyeyu-illarionov-149856_.html 

 

Ukraine withdraws from Luhansk airport after 'Russian tank column' attack 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11067351/Ukraine-battles-Russian-tank-column-

near-Luhansk-ahead-of-Minsk-peace-talks.html 

 

Russia calls for cease-fire with rebels, but Ukraine vows to keep up the fight 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/putin-talks-about-statehood-for-eastern-

ukraine/2014/09/01/d5c9d570-31a8-11e4-9e92-0899b306bbea_story.html 

 

Ukraine crisis: Russian mothers of killed and captured soldiers ask 'why are our sons fighting in Ukraine?' 
 Докладніше: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-russian-mothers-of-killed-and-captured-

soldiers-ask-why-are-our-sons-fighting-in-ukraine-9701805.html 

 

Курс доллара в обменниках Москвы подскочил до 38 рублей 
 Докладніше: http://1prime.ru/News/20140901/791061536.html 

http://www.echo.msk.ru/news/1391452-echo.html 
Меркель: це не внутрішня криза, а конфлікт України та РФ 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/1/7025573/ 

 Перехоплення: Росія намагається домовитися з бойовиками про викрадення українських військових 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/1/7036432/ 

 

Російські військові на Донбасі вже не приховують приналежності до збройних сил РФ – РНБО 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/957826-rosiyski-viyskovi-na-donbasi-vje-ne-prihovuyut-prinalejnosti-do-

zbroynih-sil-rf-rnbo.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/1/7036452/ 

 

Ukraine clashes force troops to abandon airport before crisis talks 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/01/ukraine-clashes-airport-crisis-talks 

 

У Мінську почалися консультації з вирішення кризи в Україні 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/957829-u-minsku-pochalisya-konsultatsiji-z-virishennya-krizi-v-ukrajini.html 

http://www.echo.msk.ru/news/1391638-echo.html 

 

Ukraine withdraws from Luhansk airport after 'Russian tank column' attack 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11067351/Ukraine-battles-Russian-tank-column-

near-Luhansk-ahead-of-Minsk-peace-talks.html 

 

Ukraine Warns of Europe’s Worst Conflict Since World War II 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-08-31/ukraine-vessels-attacked-as-new-eu-russia-sanctions-loom.html 

 
To oni rozpętali wojnę na wschodniej Ukrainie [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1] 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,87648,16562797,To_oni_rozpetali_wojne_na_wschodniej_Ukrainie.html 

 

Ucraina, il ricatto di Putin sul vertice europeo: "Se voglio prendo Kiev in due settimane" 
 Докладніше: http://www.repubblica.it/esteri/2014/09/01/news/ucraina_il_ricatto_di_putin_sul_vertice_europeo_se_voglio_p

rendo_kiev_in_due_settimane-94791280/ 
http://www.nytimes.com/2014/09/03/world/europe/putins-war-of-words-a-roundup.html?ref=europe 

 
Впливові американські сенатори вимагають від Обами дати Україні зброю 
 Докладніше: http://www.dw.de/впливові-американські-сенатори-вимагають-від-обами-дати-україні-зброю/a-17892044 

 

Кемерон: Росія під дулом автомата змушує Україну відмовитися від демократичного вибору 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/957883-kemeron-rosiya-zmushue-ukrajinu-pid-dulom-avtomata-vidmovitisya-

vid-demokratichnogo-viboru.html 
http://gazeta.ua/articles/politics/_ukrayinu-zmushuyut-vidmovitisya-vid-demokratiyi-pid-dulom-avtomata--
kemeron/578574 

 

Дипломат підтвердив слова Путіна про "завоювання Києва за два тижні" 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/2/7036487/  

http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/2/7036492/ 

 
Минские переговоры о легализации Новороссии? 
 Докладніше: http://aillarionov.livejournal.com/727260.html 

* * * 
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02 вересня: 

 
НБУ роз'яснив заборону на видачу валюти по картам 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/2/487827/ 

 The Russian Mothers Waiting for News of Their Missing Soldier Sons 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/russian-mothers-waiting-news-their-missing-sons-267909 

 
Австралия не хочет видеть Россию на саммите G20 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2558025 

 
Рада не підтримала відставку міністра економіки 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/2/7036506/ 

 

Russian rouble hits record low as suffocating sanctions loom 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/11071388/Russian-rouble-hits-record-low-as-suffocating-

sanctions-loom.html 

 

Міненерго: відключати світло будуть тільки населенню 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/2/487876/ 

 

The West Must Decide Whether Putin Is Hitler 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-09-02/the-west-must-decide-whether-putin-is-hitler 

 

Україна почала реверс газу зі Словаччини 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/2/7036535/ 

 Russia Has Threatened Nuclear Attack, Says Ukraine Defence Minister 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/russia-has-threatened-nuclear-attack-says-ukraine-defence-minister-267842 

http://time.com/3259100/nato-leaders-summit-russia-ukraine/ 

 
Парламент таки звільнив Шеремету 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/2/7036526/ 

 

Punching Back at Putin 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-09-02/punching-back-at-putin 

 
15 стран, которые живут менее чем на $1 в день 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/46465 

* * * 
03 вересня: 

 

МВФ погіршив прогнози щодо економіки України 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/09/140902_imf_forecasts_vs.shtml 

http://www.bloomberg.com/news/2014-09-03/european-stock-index-futures-gain-on-stimulus-
speculation.html 

 
Putin ma plan pokojowy dla Ukrainy. Ale "nie jest stroną w konflikcie" 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,16575632,Poroszenko_oglasza_zawieszenie_broni_w_Donbasie__Separatysci_.htm

l 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140903_or_peskov_putin.shtml 

 Putin unveils Ukraine ceasefire plan, France halts warship 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/03/us-ukraine-crisis-idUSKBN0GX21720140903 

 

Чи може Шотландія стати незалежною? 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/european-union/ 

 
 

 

Obama to Islamic State: ‘We will not be intimidated’ 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/obama-seeks-to-reassure-baltics-of-nato-

support/2014/09/03/84e6d6c8-32f5-11e4-a723-fa3895a25d02_story.html 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/estonia/11071636/Barack-Obama-arrives-in-Estonia-to-
reassure-E.Europe-over-Ukraine-crisis.html 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/09/140903_obama_estonia_ukraine_dt.shtml 
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-crisis-europe-looks-to-us-president-as-baltic-
states-demand-west-takes-tougher-action-against-russia-9707288.html 
http://ua.euronews.com/2014/09/03/obama-arrives-in-estonia-in-a-show-of-solidarity-with-baltic-states/ 
http://www.nytimes.com/2014/09/03/world/europe/obama-to-visit-estonia-to-reassure-baltic-allies-over-
russia.html?ref=europe&_r=0 

 

The EU approach to Russia: beyond Kremlinology 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/03/european-union-russia-beyond-kremlinology 

 

МВФ посилить умови для України 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1378107-mvf-posilit-umovi-dlya-ukrayini 

 

Putin, Poroshenko Largely Agree on Ukraine Cease-Fire Steps 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-02/russia-says-u-s-europe-incite-party-of-war-in-ukraine.html 

 

Tony Abbott rules out sale of Australian uranium to Russia 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/03/tony-abbott-rules-out-sale-of-australian-uranium-to-russia 

* * * 
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Влада Криму націоналізувала майно Коломойського 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1378249-vlada-krimu-nacionalizuvala-majno-kolomojskogo 

 

Обама порівняв російську агресію з нацизмом 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/3/7036632/  

 
Україна зайняла 76 місце в рейтингу конкурентоспроможності 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1378248-ukrayina-zajnyala-76-misce-v-rejtingu-konkurentospromozhnosti 

 

У США та ЄС готові допомагати Україні, навіть якщо це не подобається Росії 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/3/7036639/ 

 

 

Путин представил план из семи пунктов по урегулированию ситуации на Украине 
 Докладніше: http://itar-tass.com/politika/1418014 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/3/7036670/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/3/7036693/ 

 
Statement by the European Commission Spokeswoman on further restrictive measures against Russia 
 Докладніше: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-270_en.htm 

Nato-Gipfel in Wales: Merkel muss mit Zorn der Putin-Gegner rechnen 
 Докладніше: http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-merkel-und-putin-bei-nato-gipfel-in-wales-a-989539.html 

 
Франція не надасть Росії перший Містраль 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140903_hk_france_mistrale.shtml 

 

Барак Обама: в Україну увійшли “російські бойові частини із російською зброєю і на російських танках” 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/09/03/obama-calls-for-nato-solidarity-in-ukraine-s-battle-against-russian-

aggression/ 

 Putin unveils Ukraine ceasefire plan, France halts warship 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/03/us-ukraine-crisis-idUSKBN0GX21720140903 

 

Кабмін призначив в. о. міністра економіки Максюту 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/3/488613/ 

 
Німецький політолог: "Риторику Путіна не потрібно сприймати особливо серйозно" 
 Докладніше: http://www.dw.de/німецький-політолог-риторику-путіна-не-потрібно-сприймати-особливо-серйозно/a-

17898025 

 

Ukraine: what does Russia's Vladimir Putin want? – video 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/video/2014/sep/02/ukraine-russia-vladimir-putin-video 

 
Заблуждения по поводу общества среднего класса 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-09-03/5_middleclass.html 

* * * 
04 вересня: 

 

Russia Warns Against Ukraine Joining NATO, Criticizes U.S. 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/reuters/2014/09/04/world/europe/04reuters-ukraine-crisis-lavrov-

nato.html?ref=world&_r=0 

 
Как затронут украинцев валютные новшества НБУ 
 Докладніше: http://focus.ua/money/314531/ 

 NATO chief, at summit, says Russia attacking Ukraine 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/04/us-nato-summit-ukraine-idUSKBN0GY2R420140904 

 
Рубль снижается после рекордного роста, ожидая вердикта ЕС 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20140904/791245880.html 

Порошенко повідомив світовим лідерам, що в п’ятницю можливе припинення вогню 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/4/7025701/ 

 ECB cuts rates to ward off euro zone deflation threat 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/04/us-ecb-rates-decision-idUSKBN0GZ1A120140904 

 

Україна отримала другий транш від МВФ 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/4/488819/ 

 

Putin Seen Waging Ukraine Shadow War Until Veto Assured 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-03/putin-seen-waging-ukraine-shadow-war-until-veto-assured.html 

Україна досягла домовленостей щодо постачання високоточної зброї 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/4/7036823/ 

http://www.unian.ua/politics/959352-nato-roztsinyue-viyskovi-diji-moskvi-yak-porushennya-mijnarodnogo-
prava-deklaratsiya.html 

 

La Commission européenne propose de nouvelles sanctions contre la Russie 
 Докладніше: http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/09/03/la-commission-europeenne-propose-de-nouvelles-sanctions-

contre-la-russie_4481412_3214.html 

 
NATO Too Wary of Russian Threats to Let Ukraine Join 
 До кладніше: http://time.com/3271057/nato-ukraine-membership/ 

* * * 
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 We will not be cowed by barbaric killers 
 Докладніше: http://www.thetimes.co.uk/tto/opinion/columnists/article4195915.ece 

 
Как убить в себе потребителя: опыт человека с деньгами 
 Докладніше: http://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/kak-ubit-v-sebe-potrebitelya-opyt-cheloveka-s-dengami-758610/ 

* * * 
05 вересня: 

 
Німецький історик: "Путін - професійне брехло" 
 Докладніше: http://www.dw.de/німецький-історик-путін-професійне-брехло/a-17902751 

 

 
Plans to stop Russia show NATO and the West are in denial 
 Докладніше: http://blogs.reuters.com/great-debate/2014/09/04/plans-to-stop-russia-show-nato-and-the-west-dont-know-

putin-at-all/ 

 

Many Ukrainians remain pessimistic even as peace talks loom 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/kremlin-warns-ukraine-joining-nato-could-derail-efforts-to-end-

crisis/2014/09/04/2dadcb6f-e730-441b-b0a2-103194ad020a_story.html 

 

West Raises Pressure on Russia Ahead of Ukraine Peace Talks 
 Докладніше: http://online.wsj.com/articles/russia-says-ukraine-nato-ambitions-threaten-peace-efforts-1409828434 

http://online.wsj.com/articles/ukraine-conflict-stunting-growth-in-germany-1409849605 

 

On Ukraine, the West Sidesteps a Fraught Term 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/09/05/world/europe/in-west-fine-line-on-labeling-ukraine-crisis.html?ref=world 

 

Ukraine abandoned 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/opinions/charles-krauthammer-at-nato-summit-ukraine-

abandoned/2014/09/04/ce45f13c-3467-11e4-a723-fa3895a25d02_story.html?tid=pm_opinions_pop 

 

Євродепутатка: Не буде військової підтримки України, бо в Росії є атомна зброя 
 Докладніше: http://www.dw.de/євродепутатка-не-буде-військової-підтримки-україни-бо-в-росії-є-атомна-зброя/a-

17902891  

 

As NATO summit kicks off, Ukrainian leader voices cautious optimism about peace plan 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/as-summit-kicks-off-nato-leaders-talk-tough-on-russia-islamic-

state/2014/09/04/81b1b96d-36fa-420b-bd40-38c8aa1fd69b_story.html 

ЗМІ: Нові санкції ЄС проти Росії вдарять по "Роснефти" та "Газпромнефти" 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/5/7025718/ 

 

НАТО влаштувало шоу підтримки України 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1378426-nato-vlashtuvalo-shou-pidtrimki-ukrayini 

 
О приостановлении ввоза кондитерских изделий производства Украины 
 Докладніше: http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=2333 

 

Кабмін затвердив прогноз розвитку України 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1378430-kabmin-zatverdiv-prognoz-rozvitku-ukrayini 

http://focus.ua/money/314657/ 
http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/5/488918/ 

 

Russia says Nato 'risks wrecking the progress made in the peace process in Ukraine' - live 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11076683/Ukraine-crisis-hopes-for-peace-at-

Minsk-talks-as-fighting-continues-live.html 

 

"Енергоатом": приватизаційна афера 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/columns/2014/09/4/488802/ 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52029 

 

BP Is Found Grossly Negligent in Deepwater Horizon Disaster 
 Докладніше: http://online.wsj.com/articles/u-s-judge-finds-bp-grossly-negligent-in-2010-deepwater-horizon-disaster-

1409842182 

 
КУЧМА І БОЙОВИКИ ПІДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ ПРО ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/5/7036890/ 

 

Cameron: EU to impose Russia sanctions despite ceasefire 
 Докладніше: http://euobserver.com/tickers/125494 

 

Путин, Баррозу  и 10 дипломатических бестактностей 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/46479 

* * * 
06 вересня: 

 

Joint letter by the President of the European Council, Herman Van Rompuy, and the President of the European Commission,  Josе 
Manuel Barroso, on restrictive measures against Russia 
 Докладніше: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/144670.pdf 

 
«Русских не обслуживаем» 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/blog/day_photo/1393978-echo/ 

* * * 
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* * * 

 
Rosyjskie MSZ: Rosja na pewno zareaguje na nowe sankcje UE 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,16595418,Separatysci_stworzyli_na_wschodzie_Ukrainy__brygady.html 

 

Alibaba Aims to Make History With $21 Billion IPO 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/video/alibaba-seeks-21-1-billion-in-ipo-of-china-e-commerce-giant-

inOvTsOPTgeTe6AVH~51ew.html 

 

Ukraine's Cease-Fire Is Putin's Victory 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-09-05/ukraine-s-cease-fire-is-putin-s-victory 

 

Alibaba Seeks to Raise Up to $21.1 Billion in U.S. IPO 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-05/alibaba-seeks-21-1-billion-in-record-breaking-u-s-ipo-3-.html  

 

Ukrainian Cease-Fire Tested as Both Sides Report Deaths 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-06/ukraine-sees-cease-fire-holding-as-russian-troops-poised.html 

 

 In clashes over Ukraine or Iraq, liberty must be defended 
 Докладніше: http://blogs.reuters.com/john-lloyd/2014/09/05/in-clashes-over-ukraine-or-iraq-liberty-must-be-defended/ 

 Artillery attack challenges ceasefire in east Ukraine 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/06/us-ukraine-crisis-idUSKBN0GZ18D20140906 

 
Порошенко та Путін поговорили про припинення вогню: дійшли згоди, що режим виконується 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/6/7036961/ 

 
10 интересных фактов о НАТО, которые важно знать 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/46522 

* * * 
07 вересня: 

 
 

 

ОБСЕ опубликовала минский протокол 
 Докладніше: http://focus.ua/country/314768/ 

http://www.echo.msk.ru/doc/1395010-echo.html 
http://dt.ua/POLITICS/oprilyudneno-minskiy-protokol-pro-peremir-ya-na-donbasi-150384_.html 
http://glavred.info/politika/opublikovan-polnyy-tekst-minskogo-protokola-o-prekraschenii-ognya-na-
donbasse-289518.html 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3415352-obsie-opublikuvala-pidpysanyi-v-minsku-protokol 

 
Russia Is Testing NATO’s Resolve in Eastern Europe 
 Докладніше: http://time.com/3281844/russia-ukraine-nato/ 

 
З Маріуполя повідомляють про обстріли 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140907_dt_mariupol_fighting.shtml 

 

Терористи зізналися у порушенні перемир'я і анонсували атаку на Маріуполь 
 Докладніше: http://dt.ua/UKRAINE/teroristi-novorosiyi-ziznalisya-u-porushenni-peremir-ya-i-anonsuvali-ataku-na-mariupol-

150380_.html 
http://ua.euronews.com/2014/09/07/ukraine-ceasefire-in-doubt-amid-reports-of-shelling-near-donetsk/  

 

Ukraine ceasefire breached in Donetsk and Mariupol 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/06/eastern-ukraine-ceasefire-russia 

 
Rosyjskie wojsko zmierza do Arktyki. "Będzie strzec naszego narodowego interesu" 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,16597129,Rosyjskie_wojsko_zmierza_do_Arktyki___Bedzie_strzec.html#TRNajCzyt

SST  

 
Перемир’я на Сході продовжується на тлі обстрілів 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/09/140907_mariupol_osce_ceasefire_zsh.shtml  

 

Европарламент ратифицирует Соглашение об ассоциации с Украиной 15-18 сентября 
 Докладніше: http://zn.ua/POLITICS/evroparlament-ratificiruet-soglashenie-ob-associacii-s-ukrainoy-15-18-sentyabrya-

152479_.html  

 Ceasefire in east Ukraine frays, woman killed by shelling 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/07/us-ukraine-crisis-idUSKBN0GZ18D20140907  

 
Російські експерти: Перемир'я в Україні - це "заморожений конфлікт" 
 Докладніше: http://www.dw.de/російські-експерти-перемиря-в-україні-це-заморожений-конфлікт/a-17905107 

 
Проблема неравенства угрожает демократии в XXI веке 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/46630 

 
* * * 
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