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* * * 
29 вересня: 

 

 

ЄС офіційно відклав тимчасове застосування вільної торгівлі з Україною 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/990140-es-ofitsiyno-vidklav-timchasove-zastosuvannya-vilnoji-torgivli-z-

ukrajinoyu.html 
http://www.dw.de/рада-єс-формально-схвалила-відстрочку-звт-з-україною/a-17963528 
http://www.echo.msk.ru/news/1409186-echo.html 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/09/140929_russia_assosiation_agreement_delay_sa 

 
 

Meet 'Hunter', The American Fighting for the Ukrainian Separatists 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/meet-hunter-american-fighting-ukrainian-separatists-273919 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/3425347-u-batalioni-skhid-zhurnalisty-znaishly-bezrobitnoho-
amerykantsia 

 

What Putin Wrought Has World Asking What Russia Might Have Been 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-29/the-cost-of-putin-s-economic-u-turn.html 

 

Застосування Угоди про асоціацію проводитиметься в два етапи 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1379951-zastosuvannya-ugodi-pro-asociaciyu-provoditimetsya-v-dva-etapi 

 

 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1379896-spirnij-kompromis-pidsumki-berlinskih-peregovoriv-shchodo-gazu 

 

ЕС уточнил, какие положения СА с Украиной заработают 1 ноября 
 Докладніше: http://focus.ua/country/316696/ 

 
Меркель: Ми далекі від скасування санкцій проти Москви 
 Докладніше: http://www.dw.de/меркель-ми-далекі-від-скасування-санкцій-проти-москви/a-17964174 

http://www.dw.de/уряд-німеччини-санкції-євросоюзу-проти-росії-залишаються-в-силі/a-17961649 

 

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=europe 

 

Russian Bear Arrives as RTS Stock Index Slides 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-29/most-russian-stocks-gain-led-by-energy-companies-on-weak-

ruble.html 

 

Німеччина виділить 25 млн євро на житло для переселенців 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/09/140929_hk_germany_donbas 

 

Violence in eastern Ukraine kills at least 12 people despite ceasefire 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2014/sep/29/eastern-ukraine-12-killed-despite-ceasefire 

У Митному союзі - сварка через горілку 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/09/29/7026365/ 

 

BNP Paribas, After Scandal, Says Chairman Will Resign 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/09/28/business/international/bnp-paribas-chairman-to-step-down-as-french-

bank-seeks-to-shed-stigma.html?ref=europe 

 
Deaths reported as violence flares up in eastern Ukraine despite truce 
 Докладніше: http://www.dw.de/deaths-reported-as-violence-flares-up-in-eastern-ukraine-despite-truce/a-

17961531?maca=en-rss_top_news-13961-xml-mrss 

 
Merkel za utrzymaniem sankcji wobec Rosji 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,16724919,Merkel_za_utrzymaniem_sankcji_wobec_Rosji.html 

 

Рutin Ready to Borrow Above 9% Amid Bonds’ Worst Quarter 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-29/putin-ready-to-borrow-above-9-amid-bonds-worst-quarter.html 

 

Топ-6 лучших книг по экономике 2014 г. 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/47541 

* * * 
30 вересня: 

 

Ukraine crisis: ceasefire in danger of collapse as 13 killed 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11128255/Ukraine-crisis-ceasefire-in-danger-of-

collapse-as-13-killed.html 

 
У серпні борг України перетнув позначку 60% ВВП 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/30/494752/ 

 

ExxonMobil заморозила 9 из 10 совместных проектов с "Роснефтью" 
 Докладніше: http://ria.ru/economy/20140929/1026157082.html 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/09/30/494639/ 

 

How to Contain Putin 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-09-30/how-to-contain-putin 

* * * 
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Fitch погіршило прогноз зростання світової економіки 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1380050-fitch-pogirshilo-prognoz-zrostannya-svitovoyi-ekonomiki 

 

ЄС продовжує санкції проти Росії, бо не бачить миру 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/09/140930_donetsk_eu_sanctions_it 

 
Німецький ринок праці відчув на собі санкції 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/09/30/german-jobless-total-rises/  

 

Putin Reserve Rubles Vanish in Crimea Grab 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-09-30/putin-reserve-rubles-vanish-in-crimea-as-yuan-holds-gain.html 

 

В Україні почала роботу міжнародна місія з відбудови Донбасу 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2014/09/140930_donbass_int_mission_az 

 
EU's Russia sanctions over Ukraine to remain in place 
 Докладніше: http://www.dw.de/eus-russia-sanctions-over-ukraine-to-remain-in-place/a-17965943?maca=en-rss_top_news-

13961-xml-mrss 

* * * 
01 жовтня: 

 
Україна погашає євробонди - Яценюк 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/1/7039466/ 

 Kein nachhaltiger Frieden, solange Putin schürt 
 Докладніше: http://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/3878597/Kein-nachhaltiger-Frieden-solange-Putin-

schurt?from=suche.intern.portal 

 

Ukraine: Politician Is Attacked While Campaigning 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/10/01/world/europe/ukraine-politician-is-attacked-while-

campaigning.html?ref=europe&_r=0 

 

Курс евро впервые в истории превысил 50 руб. 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/47649 

 
Совет Федерации одобрил закон об ограничении доли зарубежных акционеров в российских СМИ 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1410414-echo.html 

 

„Die Integration Russlands in den Westen war eine Illusion“ 
 Докладніше: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/finnlands-ministerpraesident-alexander-stubb-im-interview-

13180783.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 

 
Рейтинг: людям похилого віку найкраще живеться у Скандинавії 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/10/1/7026426/ 

* * * 
02 жовтня: 

 

Росія в серпні скоротила транзит газу через Україну майже на 40% 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/energetics/991671-rosiya-v-serpni-skorotila-tranzit-gazu-cherez-ukrajinu-mayje-na-

40.html 

 

Вперше за 17 місяців ціни на нафту впали нижче 90 доларів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/2/495135/ 

 
Поновлено імпортні поставки природного газу зі сторони Польщі 
 Докладніше: http://www.utg.ua/uk/press/site-updates/поновлено-імпортні-поставки-природн/ 

 
Глава Cбербанку РФ: не хочу стояти в черзі в радянські магазини 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/2/495234/ 

 
 

Putin says 'foolish' sanctions will not hold back Russia 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/10/02/us-russia-putin-idUSKCN0HR0XU20141002 

http://ua.euronews.com/2014/10/02/russia-say-economy-will-grow-despite-sanctions/ 

 

Ukraine wary of fragile peace as patriotism surges 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-wary-of-fragile-peace-as-patriotism-

surges/2014/10/02/e58d1b5c-4a49-11e4-a4bf-794ab74e90f0_story.html 

 
Глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев выразил свои опасения в связи с состоянием российской экономики 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1410986-echo.html 

 
Жадан: Європа змушена буде реагувати на ситуацію в Україні 
 Докладніше: http://www.dw.de/жадан-європа-змушена-буде-реагувати-на-ситуацію-в-україні/a-17968845 

* * * 
03 жовтня: 

 
Млявий бізнес єврозони 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/10/03/faltering-demand-weakens-euro-zone-business/ 

 
U.S. Jobless Rate Below 6% for First Time in 6 Years 
 Докладніше: http://time.com/3460822/u-s-jobless-rate-below-6-for-first-time-in-6-years/ 

* * * 



[3] 

 

Огляд підготував: Сабадаш В. В. (Нд., 04/10/2014, 23:11) 
viktorsaba@gmail.com 

 
* * * 

 
Цены на нефть приближаются к критическому для России уровню 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1411266-echo.html 

 Ukrainian rebels keep up attacks on government-held airport in Donetsk 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/10/03/us-ukraine-crisis-airport-idUSKCN0HS11C20141003 

 
Добыча Газпрома упала почти на четверть 
 Докладніше: http://1prime.ru/gas/20141003/793120185.html 

 

How Russia’s Debt and Currency Markets Could Spiral into Crisis 
 Докладніше: http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/10/03/how-russias-debt-and-currency-markets-could-spiral-into-

crisis/?mod=WSJBlog&mod=WSJ_moneybeat_blog 

* * * 
04 жовтня: 

 

США позбавили Росію торговельних пільг 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1412066-echo.html 

http://economics.unian.ua/finance/992329-ssha-pozbavili-rosiyu-torgovelnih-pilg.html 

 

Украина заплатила более полутора миллиарда долларов долга за российский газ 
 Докладніше: http://www.echo.msk.ru/news/1412266-echo.html 

 Ukraine says its forces killed 12 rebels at Donetsk airport 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/10/04/us-ukraine-crisis-airport-idUSKCN0HT0DP20141004 

 
* * * 
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