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* * * 
06 жовтня: 

Доллар превысил 40 рублей и начал падать 
 Докладніше: http://1prime.ru/Forex/20141006/793262674.html 

 

Despair and euphoria in Crimea six months after Russian annexation 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11143864/Despair-and-euphoria-in-Crimea-six-

months-after-Russian-annexation.html 

 

Putin Clans Gridlocked Over Arrest as Sanctions Bite 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-10-05/putin-clans-said-gridlocked-over-arrest-as-sanctions-bite.html 

* * * 
07 жовтня: 

 

На сході не працює 80% промисловості - Мінекономіки 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/7/496386/ 

 

Динаміка міжнародних резервів у вересні 2014 року 
 Докладніше: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9987312&cat_id=55838 

http://www.epravda.com.ua/news/2014/10/7/496385/ 

 

Up to a dozen Ukraine officials dumped in wheelie bins 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11145381/Up-to-a-dozen-Ukraine-officials-

dumped-in-wheelie-bins.html 

 

Tödliche Schüsse aus verschiedenen Richtungen 
 Докладніше: http://www.sueddeutsche.de/politik/maidan-in-kiew-toedliche-schuesse-aus-verschiedenen-richtungen-

1.2161097 

 Poland warns Russia it could face tougher EU sanctions over Ukraine 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/10/07/us-ukraine-crisis-poland-idUSKCN0HW1WS20141007 

 
Девальвация рубля. Почему «план Путина» приведет к «плану Лукашенко» 
 Докладніше: http://www.snob.ru/selected/entry/81975 

* * * 
08 жовтня: 

Цены на нефть упали до новых минимумов 
 Докладніше: http://1prime.ru/Financial_market/20141008/793411814.html 

 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсациях пострадавшим от санкций 
 Докладніше: http://itar-tass.com/politika/1494531 

 

Pain From Putin Sanctions Deepens as Ruble to Auction Suffer 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-10-08/russia-sold-420-million-on-oct-6-to-slow-ruble-s-retreat.html 

 

Russia Seeks Sanctions Tit for Tat 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/10/09/business/russian-parliament-moves-closer-to-adopting-law-on-

compensation-for-sanctions.html?_r=0 

 

Europe's Petrostates Fall Into the Oil Trap 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2014-10-08/europe-s-petrostates-fall-into-the-oil-trap 

* * * 
09 жовтня: 

 

Президент підписав Закон про люстрацію 
 Докладніше: http://president.gov.ua/news/31363.html  

http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/9/7040274/ 
 Украина дала согласие на трехстороннюю встречу по газу 21 октября 

 Докладніше: http://1prime.ru/gas/20141009/793534066.html 
http://1prime.ru/energy/20141009/793529537.html 

 
USA und Europa – die lieblose, alternativlose Ehe 
 Докладніше: http://www.welt.de/politik/deutschland/article133114997/USA-und-Europa-die-lieblose-alternativlose-

Ehe.html 

 

Russia Can’t Escape Historical Retrospection in Crisis 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-10-09/russia-can-t-escape-historical-retrospection-in-crisis.html 

Financial Times сообщила о появлении новой "большой семерки" 
 Докладніше: http://1prime.ru/world/20141009/793500476.html 

* * * 
10 жовтня: 

Цены на нефть Brent упали ниже $89 за баррель 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141010/793576585.html 

* * * 
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Чому затримується місія німецьких безпілотників в Україні 
 Докладніше: http://www.dw.de/чому-затримується-місія-німецьких-безпілотників-в-україні/a-17986997 

 

Нацбанк визнав неплатоспроможними ще три банки 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/994466-natsbank-viznav-neplatospromojnimi-sche-tri-banki.html 

 

Російські біржі відкрилися обвалом – через нафту і побоювання рецесії 
 Докладніше: http://www.radiosvoboda.org/content/article/26630236.html 

 

МВФ: зовнішні борги України за підсумками року становитимуть 102% ВВП 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/994506-mvf-zovnishni-borgi-ukrajini-za-pidsumkami-roku-stanovitimut-

102-vvp.html 

 
Таруту звільнили з посади 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/10/7040383/ 

 
Ціна на нафту Brent досягла чотирирічного мінімуму 
 Докладніше: http://www.dw.de/ціна-на-нафту-brent-досягла-чотирирічного-мінімуму/a-17986093 

 

Норвегія підтримала економічні санкції проти Росії 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/994768-norvegiya-pidtrimala-ekonomichni-sanktsiji-proti-rosiji.html 

http://www.kommersant.ru/doc/2588071 

 
10 фактів про найзагадковішого вченого в історії 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/history/_10-faktiv-pro-najzagadkovishogo-vchenogo-v-istoriyi/585845 

* * * 
11 жовтня: 

 

Підсумки Нобелівського тижня: у тренді – GPS у мозку, клітини, що світяться, і боротьба за права дітей 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1380653-pidsumki-nobelivskogo-tizhnya-u-trendi-gps-u-mozku-klitini-shcho-

svityatsya-i-borotba-za-prava-dit 

 
Аз есмь СНГ 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2588052 

http://www.echo.msk.ru/blog/statya/1416410-echo/ 

 

«Путинские ножницы» и авторитарная ловушка 
 Докладніше: http://aillarionov.livejournal.com/741367.html 

* * * 
12 жовтня: 

 

Путін відкликає від кордону з Україною понад 17 тисяч військових 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/994982-putin-vidklikae-vid-kordonu-z-ukrajinoyu-ponad-17-tisyach-

viyskovih.html 
http://www.kommersant.ru/doc/2588506 

 

ПОРОШЕНКО ЗВІЛЬНИВ ГЕЛЕТЕЯ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/10/12/7040536/ 

 
ЗМІ: Російські санкції майже не вдарили по німецьких фермерах 
 Докладніше: http://www.dw.de/змі-російські-санкції-майже-не-вдарили-по-німецьких-фермерах/a-17989034 

 
* * * 
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