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* * * 
08 грудня: 

 
Введено графіки обмеження потужності на 08 грудня 2014 р. 
 Докладніше: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/control/uk/publish/article?art_id=176685&cat_id=171201 

 
Статки нових міністрів 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/dec3/ 
Официальный курс евро на вторник снизился до 65,42 руб 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141208/797541201.html 

 
Інфографіка: рівень безробіття у країнах Європи 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1384179-infografika-riven-bezrobittya-u-krayinah-evropi 

Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $67 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141208/797546806.html 

 
Управляемая весна 
 Докладніше: http://www.novayagazeta.ru/politics/66411.html 

 

Wüst heeft moeite met EK in Rusland 
 Докладніше: http://nos.nl/artikel/2007734-w-st-heeft-moeite-met-ek-in-rusland.html 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/12/8/7028528/ 

* * * 
09 грудня: 

 
Що робити клієнтам неплатоспроможних банків 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/business/1384278-shcho-robiti-klientam-neplatospromozhnih-bankiv 

 

Ukraine analysis: Russia may prefer an extended 'frozen conflict' but freezing conditions loom for all 
 Докладніше: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-analysis-russia-may-prefer-an-extended-frozen-

conflict-but-freezing-conditions-loom-for-all-9911391.html?origin=internalSearch 

 

Putin Plan B to Ship Gas Through Turkey Seen as Unrealistic 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-09/putin-plan-to-ship-gas-to-europe-via-turkey-seen-as-

unrealistic.html 

 
ОЕСР: соціальна нерівність гальмує економічне зростання 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/12/141209_oecd_inequality_hk 

* * * 
10 грудня: 

 

Biden: Ukraine Can't 'Blow' Another Chance To Change 
 Докладніше: http://www.rferl.org/content/biden-ukraine-cant-blow-another-chance-to-change/26734598.html 

 
Інфографіка: динаміка розвитку найбільших економік світу 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1384468-infografika-dinamika-rozvitku-najbilshih-ekonomik-svitu 

* * * 
11 грудня: 

 

Ukraine Truce Shudders as PM Warns of Possible ‘Default’ 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-10/ukraine-seeks-bigger-imf-package-as-bonds-slump-to-

record.html 

 
Порошенко та Ебботт домовилися про вугілля та уран 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2014/12/141211_poroshenko_ebbot_australia_she 

 

Moody's прогнозує падіння ВВП України на 8% цього року і на 2% наступного 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1020400-moodys-prognozue-padinnya-vvp-ukrajini-na-8-tsogo-roku-i-na-2-

nastupnogo.html 
http://forbes.ua/ua/news/1384659-moodys-prognozue-padinnya-vvp-ukrayini-na-8 

 Pro-Russian rebels say withdrawing artillery in east Ukraine: Interfax 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/12/11/us-ukraine-crisis-artillery-idUSKBN0JP0UI20141211 
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141211/797763561.html 

 

Реалізація пропозицій Мінфіну в повному обсязі дозволить уникнути витрат з бюджету майже на 500 мільярдів гривень, 
стверджують автори законопроекту 
 Докладніше: http://dt.ua/ECONOMICS/plan-totalnoyi-ekonomiyi-vid-minfinu-povniy-tekst-158907_.html 

 

Рада прийняла програму Яценюка 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/11/7051651/ 

 

У середу НБУ видав банкам 3,3 мільярда рефінансування 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/11/512314/ 

 Putins Angst 
 Докладніше: http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-russland-politik-putins-angst-1.2258889 

* * * 
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* * * 

12 грудня: 

 

Хорватія ратифікувала асоціацію України з ЄС 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/12/7051799/ 

http://forbes.ua/ua/news/1384778-horvatiya-ratifikuvala-asociaciyu-ukrayini-ta-es 
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 70,53 руб 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141212/797873160.html 

 

Нефть и Сенат США обвалили рубль 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2632914 

 

 

Norway suspends bilateral military activities with Russia until the end of 2015 
 Докладніше: http://www.regjeringen.no/en/dep/fd/press-centre/Press-releases/20141/Norway-suspends-bilateral-military-

activities-with-Russia-in-2015.html?id=777938 
http://www.unian.ua/world/1021243-norvegiya-prizupinyae-viyskovu-spivpratsyu-z-rosieyu-do-kintsya-2015-
roku.html 

 

Редактор Economist: щоб вижити, Україна має змінитися - ВВС Україна 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/ukraine/politics/3455429-redaktor-Economist-schob-vyzhyty-ukraina-maie-

zminytysia-vvs-ukraina 

* * * 
13 грудня: 

 

The Relentless Production of Shale Oil Is Breaking OPEC’s Neck 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2014-12-11/shale-oils-relentless-production-is-breaking-opecs-

neck#r=hp-sf 

 

Державіаслужба заборонила польоти в Харків, Дніпропетровськ та Запоріжжя 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/13/512851/ 

 
Google виведе з Росії своїх програмістів 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2014/12/141212_google_russia_ko 

 

Putin’s Rules of Attraction 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/putin-soft-power-declining-by-joseph-s--nye-2014-12 

http://www.project-syndicate.org/commentary/putin-soft-power-declining-by-joseph-s--nye-2014-12/russian  

* * * 
14 грудня: 

 

A Pastor’s Turn Fighting for Ukraine 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/12/14/world/europe/a-pastors-turn-fighting-for-ukraine.html?ref=europe&_r=0 

 

Хиткий компроміс щодо викидів CO2 у Лімі 
 Докладніше: http://www.dw.de/хиткий-компроміс-щодо-викидів-co2-у-лімі/a-18127839 

 

Финские гражданские рейсы пустили в обход из-за российских военных 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2633554 

 
* * * 
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