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* * * 
22 вересня: 

 

Интервью Порошенко украинским телеканалам (полное видео) 
 Докладніше: http://focus.ua/country/316122/ 

http://forbes.ua/ua/nation/1379483-20-tez-petra-poroshenka-pro-vijskovu-strategiyu-i-dolyu-okupovanih-
teritorij 

 
«Роснефти» придется искать нового партнера для добычи нефти в Карском море 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33686041/exxonmobil-ne-burit 

 

Інфографіка: українська промисловість у «вільному падінні» 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1379480-infografika-ukrayinska-promislovist-u-vilnomu-padinni 

 

 

Первичное размещение акций китайской компании "Али-баба" стало крупнейшим в истории 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1404802-echo.html 

 

Нацбанк скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/987822-natsbank-skasuvav-obovyazkovu-konvertatsiyu-v-grivnyu-

valyutnih-perekaziv-z-za-kordonu.html 

 

Імпорт товарів з України в ЄС зріс на 9% 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1379540-import-tovariv-z-ukrayini-v-es-zris-na-9 

 

Putins nützliche Idioten 
 Докладніше: http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-09/russland-kirche-putin 

 Рубль подешевел из-за спроса на валюту и негативного внешнего фона 
 Докладніше: http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0HH1ZT20140922?sp=true 

 

Росія формалізувала погрози Україні щодо імпортних мит 
 Докладніше: http://www.dw.de/росія-формалізувала-погрози-україні-щодо-імпортних-мит/a-17939017 

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140922_sa_russia_ukraine_trade.shtml 

 

Ausländer raus, Familie rein 
 Докладніше: http://www.sueddeutsche.de/medien/journalismus-in-russland-auslaender-raus-familie-rein-1.2139000 

 

ВООЗ надала Україні перший транш на 2,4 млн грн 
 Докладніше: http://dt.ua/UKRAINE/vooz-nadala-ukrayini-pershiy-transh-na-2-4-mln-grn-151805_.html 

* * * 
23 вересня: 

 Putin warns Ukraine against implementing EU deal -letter 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/23/us-ukraine-crisis-trade-idUSKCN0HI1T820140923 

 

Ucraina: sanzioni all’amico di Putin. Congelati i beni italiani dell’oligarca 
 Докладніше: http://www.corriere.it/cronache/14_settembre_23/ucraina-sanzioni-all-amico-putin-congelati-beni-italiani-dell-

oligarca-732a371c-42dc-11e4-9734-3f5cd619d2f5.shtml 

 
W Donbasie powstaje drugie Naddniestrze 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,16693151,W_Donbasie_powstaje_drugie_Naddniestrze.html 

 

Russland provoziert die Balten 
 Докладніше: http://www.sueddeutsche.de/politik/osteuropa-russland-provoziert-die-balten-1.2141175 

 
Депутаты проголосовали против иностранцев в СМИ 
 Докладніше: http://www.snob.ru/selected/entry/81381 

 

Le pouvoir russe accroît son emprise sur les médias 
 Докладніше: http://www.lefigaro.fr/international/2014/09/22/01003-20140922ARTFIG00328-le-pouvoir-russe-accroit-son-

emprise-sur-les-medias.php 

 

Ukraine Is More of An Existential Threat Than ISIS, Because It Could Destroy NATO 
 Докладніше: http://www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2014/09/23/ukraine-is-more-of-an-existential-threat-than-

isis-because-it-could-destroy-nato/ 

 

Італія опечатала вілли сина Азарова 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/23/7038684/ 

 

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін взяв участь у церемонії підписання Україною Договору про торгівлю 
озброєннями 
 Докладніше: http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/28131-minister-for-foreign-affairs-of-ukraine-pavlo-klimkin-signed-of-

the-arms-trade-treaty-in-the-framework-of-the-69th-session-of-the-un-general-assembly 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/23/7038680/ 

 

Russia Says It’s Putting Another Man on the Moon…By 2030 
 Докладніше: http://time.com/3422475/russia-moon/ 

* * * 
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"Калашников" отказался от рекламного контракта со Стивеном Сигалом 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1404928-echo.html 

* * * 
24 вересня: 

 

Will Russia's Billionaires Keep Their Villas? 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-09-23/will-russia-s-billionaires-keep-their-villas 

 

Der EU droht neuer Streit mit Russland über Ukraine-Abkommen 
 Докладніше: http://www.wsj.de/nachrichten/SB11393057870935543402104580171483700483338?mg=reno64-wsjde 

http://online.wsj.com/articles/eu-set-for-new-clash-with-russia-over-ukraine-pact-1411460524 

 

Китай обіцяє боротися зі змінами клімату 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/09/140924_china_climate_or 

http://ua.euronews.com/2014/09/24/un-summit-pledges-action-on-climate-change/ 

 

Ціни на нафту знижуються третій день 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1379656-cini-na-naftu-znizhuyutsya-tretij-den 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0HJ0AZ20140924 

 

Японія ввела нові санкції проти Росії 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140924_sa_japan_sanctions 

 
Словаччина ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/09/24/7038759/ 

 

Кабмін виділив 500 мільйонів на альтернативну енергетику 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/24/493398/ 

 
Поводом для замораживания активов Ротенберга в Италии стал перевод на 3 млн евро 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/companies/news/33807171/aktivy-rotenberga-v-italii-byli-obnaruzheny-posle-

perevoda 

 
Україна сплатила зовнішній борг ще на $75 млн 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/stockmarket/988767-ukrajina-splatila-zovnishniy-borg-sche-na-75-mln.html 

 

Ukraine Picks Motley Group to Exchange for Prisoners 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/09/25/world/europe/ukraine-prisoner-swaps-russian-

separatists.html?ref=europe&_r=0 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 744/2014. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року 
"Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності" 
 Докладніше: http://www.president.gov.ua/documents/18125.html 

* * * 
25 вересня: 

 
Україна просить не скасовувати санкції проти РФ 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1379723-ukrayina-prosit-ne-skasovuvati-sankciyi-proti-rf 

 

Совбез ООН единогласно принял резолюцию, обязывающую государства предотвращать и пресекать участие своих граждан 
в конфликтах за рубежом 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1406468-echo.html 

 
Путин поддержал идею введения 10-процентного налога на софт 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/tech/news/33812151/putin-podderzhal-10-celevoj-sbor-s-softa 

 

Ukraine PM asks West to not to ease sanctions on Russia 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11120310/Ukraine-PM-asks-West-to-not-to-ease-

sanctions-on-Russia.html 

 

Chernobyl Haven Lures War-Worn Ukrainians to Dictatorship 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-25/chernobyl-haven-lures-war-worn-ukrainians-to-dictatorship.html 

 

Нацбанк визнав "Грін Банк" неплатоспроможним 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/25/493776/ 

 

An Orwellian nightmare for pro-Ukrainians in rebel-held east 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/an-orwellian-nightmare-for-pro-ukrainians-in-rebel-held-

east/2014/09/24/1bc10b94-4a70-4419-aceb-16e10d92528a_story.html 

 

Ukrainian President Sets Sights on Closer E.U. Ties 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/09/26/world/europe/petro-poroshenko-ukraine-eu.html?ref=europe 

 

Piecemeal Sanctions Won't Deter Russia 
 Докладніше: http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/09/24/piecemeal-sanctions-wont-deter-russia/ 

 

Британський мільярдер запровадив необмежені відпустки у своїх компаніях 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/09/25/time-to-rebalance-says-branson-with-unlimited-holiday-whenever-you-

want/ 

* * * 
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26 вересня: 
 Ukraine president sets 2020 as EU target date, defends peace plan 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/26/us-ukraine-crisis-president-idUSKCN0HK0OL20140926 

 

Ukraine Pushes for NATO Membership as Gas Talks Commence 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-26/ukraine-pushes-for-nato-membership-as-gas-talks-

commence.html 

 

Угорщина призупинила поставки газу до України 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140926_sa_hungary_gas_ukraine 

http://focus.ua/money/316491/ 
http://economics.unian.ua/energetics/989305-ugorschina-pid-tiskom-rosiji-pripinila-revers-gazu-do-
ukrajini.html 
http://economics.unian.ua/energetics/989355-ugorschina-poyasnila-chomu-pripinila-postavki-gazu-do-
ukrajini.html 
http://forbes.ua/ua/news/1379796-ugorshchina-zupinila-revers-gazu-v-ukrayinu 

 

Adobe ликвидирует представительство в России 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/tech/news/33905351/adobe-uhodit-ot-fonda-nikiforova 

 
Курс доллара впервые превысил 39 рублей 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/finance/news/33916281/dollar-obnovil-istoricheskij-maksimum-k-rublyu 

 
Державний борг України зріс до $69,5 млрд 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/989671-derjavniy-borg-ukrajini-zris-do-695-mlrd.html 

 Putin macht Russland zur Tankstelle Chinas 
 Докладніше: http://www.welt.de/debatte/kommentare/article132574440/Putin-macht-Russland-zur-Tankstelle-Chinas.html 

 
Госдума приняла законопроект об ограничении иностранного участия в СМИ 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/politics/news/33936741/gosduma-prinyala-zakonoproekt-ob-inostrannom-vladenii-

v-smi 
http://www.kommersant.ru/doc/2577259 

 
Coca-Cola угадала имя 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2576793 

* * * 
27 вересня: 

 

Порошенко оприлюднив тези "Стратегії 2020" 
 Докладніше: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/vice-prezident-svitovogo-banku-lora-tak-ukrayini-ne-mozhna-znizhuvati-

tempiv-zaprovadzhennya-reform-_.html 
http://www.unian.ua/politics/989833-poroshenko-oprilyudniv-tezi-strategiji-2020.html 

 
ВТБ подал к "Мечелу" иск на 2,99 млрд руб. 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/47452 

 

Private Bank Fuels Fortunes of Putin’s Inner Circle 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/09/28/world/europe/it-pays-to-be-putins-friend-.html?ref=world&_r=0 

* * * 
28 вересня: 

 
Темпи економічного зростання Німеччини можуть знизитись через українську кризу 
 Докладніше: http://www.dw.de/темпи-економічного-зростання-німеччини-можуть-знизитись-через-українську-

кризу/a-17960294 

 Ukraine leader clings to European goal despite Putin 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/09/28/us-ukraine-crisis-poroshenko-analysis-idUSKCN0HN0MK20140928 

 

Exclusive: 'Putin's Russia has been my biggest regret,' says Nato's outgoing Secretary General 
 Докладніше: http://www.independent.co.uk/news/world/politics/exclusive-putins-russia-has-been-my-biggest-regret-says-

natos-outgoing-secretary-general-9760093.html 

 

Порошенко уклав угоду з Rothschild щодо продажу свого бізнесу 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140928_zsh_poroshenko_busines 

 

 
* * * 
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