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* * * 
22 грудня: 

 

Зовнішній держборг України у 2014 році зберігся на рівні 72 мільярдів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/22/517252/ 

 

 

На Трипільській ТЕС закінчилося вугілля, зупинилися всі вугільні блоки 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/22/7052885/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/22/7052894/ 

 Ex-minister Kudrin warns of 'full-fledged crisis' in Russia 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/12/22/us-russia-crisis-idUSKBN0K011920141222 

 Die Welt: Россия становится более слабой 
 Докладніше: http://www.unian.net/politics/1024761-die-welt-rossiya-stanovitsya-bolee-slaboy.html 

 

У п’ятницю НБУ видав майже 1,2 мільярда гривень рефінансування 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2014/12/22/517417/ 

 

Назарбаєв у Києві закликав Росію до компромісу зі збереженням цілісності України 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/12/22/the-presidents-of-kazakhstan-and-ukraine-hold-talks-in-kyiv/ 

 

Financial Times: Богатые россияне в рекордном количестве устремляются в Великобританию 
 Докладніше: http://www.unian.net/world/1024841-financial-times-bogatyie-rossiyane-v-rekordnom-kolichestve-

ustremlyayutsya-v-velikobritaniyu.html 

* * * 
23 грудня: 

 

Україна отримала крупний кредит на розвиток електроенергетики 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1024912-ukrajina-otrimala-krupniy-kredit-na-rozvitok-

elektroenergetiki.html 
http://www.1prime.ru/News/20141223/798698076.html 

 
Кабмін вніс у Раду проект держбюджету 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1385491-kabmin-vnis-u-radu-proekt-derzhbyudzhetu 

 

Ukraine parliament votes to take step toward NATO, angering Russia 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/ukraine-votes-to-take-step-toward-nato-immediately-angering-

russia/2014/12/23/e30c6608-6199-4803-9a40-3bb2b1dea478_story.html 

 
Miedwiediew: Nasza gospodarka w gorszym stanie niż w 2008 roku 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,17177864,Miedwiediew__Nasza_gospodarka_w_gorszym_stanie_niz.html 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/37732911/dmitrij-medvedev-nazval-2014-god-perelomnym-dlya-rossii 

 
Наталья ЗУБАРЕВИЧ: «Нас ждет серьезное замедление развития» 
 Докладніше: http://www.novayagazeta.ru/politics/66664.html 

 
Russian anger as Ukraine moves towards joining Nato with historic vote 
 Докладніше: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-anger-as-ukraine-moves-towards-joining-nato-

with-historic-vote-9942425.html 

 

Russian bank gets 30 billion rouble bailout – business live 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/business/live/2014/dec/22/rising-oil-price-russian-rouble-pay-rises-kingfisher-live 

* * * 
24 грудня: 

 

Putin’s Eurasian Economic Union starts in 2015 with curtailed ambitions 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/putins-eurasian-economic-union-starts-in-2015-with-curtailed-

ambitions/2014/12/23/313e7864-8a1b-11e4-ace9-47de1af4c3eb_story.html?tid=pm_world_pop 

 

Russia says Ukrainian pilot behind MH17 crash 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11312348/Russia-says-Ukrainian-pilot-behind-

MH17-crash.html 
 Цены на нефть снижаются на статданных по запасам в США 

 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20141224/798809278.html 
http://economics.unian.ua/finance/1025805-tsina-nafti-brent-znovu-vpala-nijche-60-za-barel.html 
http://www.kommersant.ru/doc/2640405 

 Начались новые переговоры в Минске 
 Докладніше: http://focus.ua/country/322305/ 

 

Президент ввів у дію рішення РНБО про ресурсне забезпечення сектору безпеки 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1025801-prezident-vviv-u-diyu-rishennya-rnbo-pro-resursne-zabezpechennya-

sektoru-bezpeki.html 

 

Russia says Nato turning Ukraine into 'front line of confrontation' 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11312397/Russia-says-Nato-turning-Ukraine-

into-front-line-of-confrontation.html 

* * * 
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* * * 

 

Russia's Dangerous Game With Forcing Exporters To Sell Dollars For Rubles 
 Докладніше: http://www.forbes.com/sites/timworstall/2014/12/23/russias-dangerous-game-with-forcing-exporters-to-sell-

dollars-for-rubles/ 

 Мінські переговори закінчилися без коментарів 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/24/7053209/ 

 
Безработица во Франции достигла нового рекорда 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/51332 

* * * 
25 грудня: 

 
Рада таки розширила повноваження РНБО 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1025986-rada-taki-rozshirila-povnovajennya-rnbo.html 

 

Бюджет 2015. Версія друга 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/budget/two/index.html 

 

Ukraine Peace Talks Focus on Prisoner Swap Before New Year Break 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-25/ukraine-peace-talks-focus-on-prisoner-swap-before-new-year-

break.html 

 Russia says Kiev's move to join NATO dangerous for Europe 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/12/25/us-ukraine-crisis-russia-nato-idUSKBN0K30H620141225 

 
Рада ухвалила закон про податковий компроміс 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/25/7053315/ 

 
14 найбільш очікуваних технологій і гаджетів 2015 року 
 Докладніше: http://www.unian.ua/science/1025929-14-naybilsh-ochikuvanih-tehnologiy-i-gadjetiv-2015-roku.html 

* * * 
26 грудня: 

 

Подарунки від Путіна під ялинку: менше вихідних для міністрів і дешева “оковита” 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/12/25/russia-putin-scraps-new-year-s-holiday-for-ministers/ 

 

Russia May Burn Wealth Funds in 3 Years Without Cuts 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-26/russia-may-burn-wealth-funds-in-3-years-without-budget-

revision.html 

 

США заборонили своїм авіаперевізникам літати над Дніпропетровськом та Сімферополем 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/transport/1026498-ssha-zaboronili-svojim-aviapereviznikam-litati-nad-

dnipropetrovskom-ta-simferopolem.html 

* * * 
27 грудня: 

 Kiev, rebels exchange POWs; trains, buses to Crimea suspended 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/12/27/us-ukraine-crisis-prisoners-idUSKBN0K40IZ20141227 

 

U.S. Social-Media Giants Are Resisting Russia Censors 
 Докладніше: http://www.wsj.com/articles/u-s-tech-firms-face-showdown-with-russian-censors-1419620113 

 
Нова воєнна доктрина РФ - легалізація агресії Москви? 
 Докладніше: http://www.dw.de/нова-воєнна-доктрина-рф-легалізація-агресії-москви/a-18153441 

 
Best smartphones of 2014 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/technology/mobile-phone-reviews/11310555/Best-smartphones-of-2014.html 

* * * 
28 грудня: 

 
Меркель та Порошенко виступають за погодження нової програми МВФ для України 
 Докладніше: http://www.dw.de/меркель-та-порошенко-виступають-за-погодження-нової-програми-мвф-для-україни/a-

18154359 

 

Рада прийняла закон про введення додаткового імпортного мита на 100 товарних груп 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1027206-rada-priynyala-zakon-pro-vvedennya-dodatkovogo-importnogo-

mita-na-100-tovarnih-grup.html 

* * * 
29 грудня: 

 

 

ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА БЮДЖЕТ-2015 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/29/7053635/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/29/7053625/ 
http://www.unian.ua/politics/1027255-rada-uhvalila-derjbyudjet-2015.html 
http://gazeta.ua/articles/politics/_verhovna-rada-prijnyala-byudzhet-ukrayini-na-2015-rik/601487 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=298 
http://www.pravda.com.ua/news/2014/12/29/7053637/ 

* * * 
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 Ukraine's President to meet Russian, French, German leaders, rules out offensive 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2014/12/29/us-ukraine-crisis-poroshenko-idUSKBN0K70VD20141229 

 

Гуриев: кризис в российской экономике может произойти уже в конце 2015 
 Докладніше: http://www.novayagazeta.ru/news/1690553.html 

https://www.youtube.com/watch?v=eTD6YnPfRPU 

 
Литва стає єврозоною 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/12/29/nntba-cta-bpo3ohoo/ 

 
Putin Set to Meet With Ukrainian Counterpart and EU Leaders In New Year 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/putin-set-meet-ukrainian-counterpart-and-eu-leaders-new-year-295530 

 
Экономисты как шоумены 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-12-29/5_economits.html 

* * * 
30 грудня: 

 
Андрей Илларионов: цена войны 
 Докладніше: http://www.svoboda.org/content/transcript/26767371.html 

 

Putin’s Winning Streak 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-diplomacy-progress-by-richard-weitz-2014-12 

http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-diplomacy-progress-by-richard-weitz-2014-12/russian 

 
Россия начинает строить «Силу Сибири» 
 Докладніше: http://www.ng.ru/economics/2014-12-30/4_syberia.html 

 

How Putin Forged a Pipeline Deal That Derailed 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2014/12/31/world/europe/how-putin-forged-a-pipeline-deal-that-derailed-

.html?ref=europe&_r=0 

 

Gallup: Фиджи – самая счастливая страна на свете 
 Докладніше: http://www.unian.ua/world/1027711-fidji-viznana-nayschaslivishoyu-krajinoyu-v-sviti.html 

http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/12/141229_rn_gallup_world_happiness 

* * * 
31 грудня: 

 

Українці проводжають важкий 2014-й 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2014/12/30/ukraine-turns-its-back-on-its-worst-year-since-world-war-ii/ 

 
Меркель: Ключ до розв'язання української кризи - європейська єдність 
 Докладніше: http://www.dw.de/меркель-ключ-до-розвязання-української-кризи-європейська-єдність/a-18164585 

 

Russia’s treatment of a leading dissident makes plain its worry 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/opinions/russias-treatment-of-a-leading-dissident-makes-plain-its-

worry/2014/12/30/e5d676aa-9047-11e4-a412-4b735edc7175_story.html?hpid=z3 

 

Moscow Police Detain Navalny, More Than 100 Protesters 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/live-protesters-swarming-moscow-following-anti-putin-leaders-guilty-verdict-

295705 

 

OPEC Resolve on Supply Promises No Calm for Oil Markets: Energy 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2014-12-31/opec-resolve-on-supply-promises-no-calm-for-oil-markets-

energy.html 

 

Порошенко підписав закон про бюджет України на 2015 рік 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1028337-poroshenko-pidpisav-zakon-pro-byudjet-ukrajini-na-2015-rik.html 

 

 

Пол Кругман: Путинская Россия трещит по швам 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2014-12-29/5_putin.html 

 
* * * 
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