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* * * 
05 січня: 

 

Наказ Мінекономрозвитку від 21.07.2014 № 833 «Про утворення комісії з питань розгляду пропозиції щодо призначення 
(уповноваження) органів із сертифікації продукції, персоналу та послуг, органів із сертифікації систем управління в 
державній системі сертифікації та органів з оцінки відповідності продукції. процесів і послуг вимогам технічних регламентів» 
 Докладніше: http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=65be0b17-682a-464e-a65b-70e4a3c78d86 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/5/7054192/ 

 

НКРЕКУ затвердила "Енергоринку" ціну закупівлі російської електроенергії 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/5/519756/ 

 
Greek Euro Exit Would Hurt Germany, Merkel Parties Say 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2015-01-05/greek-exit-seen-as-too-costly-by-merkel-coalition-member.html 

 
ПриватБанк ввів обмеження на оплату картками 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1386119-privatbank-vviv-obmezhennya-na-oplatu-kartkami 

 
Nowa rosyjska marka biżuterii oferuje pierścionki z głową Putina. "Żeby zrozumieć Rosję" 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,17213536,Nowa_rosyjska_marka_bizuterii_oferuje_pierscionki.html 

 

French Leader Urges End to Sanctions Against Russia Over Ukraine 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2015/01/06/world/europe/francois-hollande-says-destabilizing-sanctions-on-russia-

must-stop-now.html?ref=europe&_r=0 

 
US and Russia in danger of returning to era of nuclear rivalry 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/04/us-russia-era-nuclear-rivalry 

 
Ринат больше не олигарх. А я - банкрот, - Тарута 
 Докладніше: http://www.coruption.net/statti/item/10425-rynat-bolshe-ne-olyharkh-a-ia-bankrot-taruta 

* * * 
06 січня: 

 

Paul Krugman and the Obama Recovery 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/krugman-budget-deficit-support-by-jeffrey-d-sachs-2015-01 

 
Інфляція в Україні в 2014 році склала 24,9% 
 Докладніше: http://dt.ua/ECONOMICS/inflyaciya-v-ukrayini-v-2014-roci-sklala-24-9-160807_.html 

 
Die Zeit: Проект Путина как партнер ЕС? 
 Докладніше: http://www.unian.net/world/1029425-die-zeit-proekt-putina-kak-partner-es.html 

 
Доллар поднимался до 64 рублей на фоне продолжения падения цен на нефть 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/finance/news/38096681/rubl-prodolzhil-snizhenie-na-fone-neznachitelno 

 

What are the 10 biggest risks facing the world in 2015? 
 Докладніше: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/11326544/What-are-the-10-biggest-risks-facing-the-

world-in-2015.html 

 
Xiaomi, Porsche, Asos: 10 companies with names you never knew how to pronounce 
 Докладніше: http://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/from-xiaomi-to-societe-generale-10-

companies-with-names-you-never-knew-how-to-pronounce-9958387.html 

 
Пора валить, или Куда и почему уезжает российский средний класс? 
 Докладніше: http://www.dw.de/пора-валить-или-куда-и-почему-уезжает-российский-средний-класс/a-18171226 

* * * 
07 січня: 

 
These Are the Top 10 Geopolitical Risks of 2015 
 Докладніше: http://time.com/3652421/geopolitical-risks-2015-ian-bremmer-eurasia-group/ 

 
Energy & Oil Prices . Crude Oil & Natural Gas 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/energy/ 

 
Fourth Russian General Commits Suicide in Less Than a Year 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/fourth-russian-general-commits-suicide-less-year-297055 

 

The Global Consequences of Russia’s Isolation 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-global-governance-system-by-harold-james-and-

domenico-lombardi-2015-01 

 
Armenia picks Russian economic ties but tries to keep foot in the West 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/armenia-picks-russian-economic-ties-but-tries-to-keep-foot-in-

the-west/2015/01/05/96072414-8627-11e4-abcf-5a3d7b3b20b8_story.html 

 
How Russians Are Sent to Fight in Ukraine 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/how-russians-are-sent-fight-ukraine-296937 

* * * 
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В еврозоне впервые с 2009 года началась дефляция 
 Докладніше: http://focus.ua/money/322905/ 

 
Топ-10 крупнейших интернет-компаний в 2014 году 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/51472?page=1 

* * * 
08 січня: 

 

Most Developing Countries Will Benefit from Oil Price Slump, Says World Bank Group 
 Докладніше: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/01/07/most-developing-countries-benefit-oil-price-

slump-world-bank-group 

 
George Soros: A New Policy to Rescue Ukraine 
 Докладніше: http://www.nybooks.com/articles/archives/2015/feb/05/new-policy-rescue-ukraine/?insrc=hpss 

 
Нова політика порятунку України 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/8/7054342/ 

 
Доллар опустился до 60,5 рубля 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/News/20150108/799707643.html 

 
China Plays Down Stimulus Talk While Xi Trumpets New Normal Growth 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2015-01-08/china-plays-down-stimulus-talk-as-xi-trumpets-new-normal-

growth.html 

 
Меркель похвалила Україну за успіхи в реформах 
 Докладніше: http://www.dw.de/меркель-похвалила-україну-за-успіхи-в-реформах/a-18177216 

 
Банки, яких ми не побачимо в 2015 році 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/business/1385658-banki-yakih-mi-ne-pobachimo-v-2015-roci 

 
ЄС не проти українських мит на імпорт: пільговий режим поки не скасовують 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/8/7054437/ 

 
Медведев поручил принять меры для исключения необоснованного роста цен на продовольствие 
 Докладніше: http://itar-tass.com/ekonomika/1687471 

 
Абромавичюс: У другому півріччі в Україні почнеться економічне зростання - якщо Захід допоможе 
 Докладніше: http://www.dw.de/абромавичюс-у-другому-півріччі-в-україні-почнеться-економічне-зростання-якщо-

захід-допоможе/a-18176109 

 Vladimir Putin’s economic plan: Bread and vodka 
 Докладніше: http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/01/06/vladimir-putins-economic-plan-bread-and-vodka/ 

* * * 
09 січня: 

 

Лекції Гарварду вдома на дивані 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2013/04/05/the-mooc-movement-learning-for-all/ 

 Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu in the top 10 most admired in U.S. Why? 
 Докладніше: http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/01/09/vladimir-putin-and-benjamin-netanyahu-in-the-top-10-

most-admired-in-u-s-why/ 

 
Standing Up to Putin 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/nato-eu-ukraine-putin-by-bogdan-klich-2015-01 

* * * 
10 січня: 

 
Paris attacks: Threat high as French march 'for freedom and tolerance' 
 Докладніше: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/paris-attacks-threat-high-as-french-march-for-freedom-

and-tolerance-9970419.html 

 

Немецкие журналисты возложили ответственность за сбитый «Боинг» на российских военных 
 Докладніше: http://slon.ru/fast/russia/nemetskie-zhurnalisty-vozlozhili-otvetstvennost-za-sbityy-boing-na-rossiyskikh-

voennykh-1203093.xhtml 

 
Fitch понизило рейтинг России 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/finance/news/38123721/fitch-ponizilo-rejting-rossii 

 

Seizing Assets in Crimea, From Shipyard to Film Studio 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2015/01/11/world/seizing-assets-in-crimea-from-shipyard-to-film-studio.html?_r=0 

 
Russia Cut to One Step Above Junk by Fitch on Oil, Sanctions 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2015-01-09/russia-credit-grade-cut-to-step-above-junk-by-fitch-on-oil-

slide.html 

 

2014-й в цитатах политиков 
 Докладніше: http://www.theinsider.ua/politics/54af0939cb68f/ 

* * * 
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11 січня: 

 
East Ukraine summit looks unlikely to happen as violence spikes in region 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/11/east-ukraine-summit-angela-merkel-french-russia-ceasefire 

 

 

Paris Displays Defiance With Huge Rally 
 Докладніше: http://www.wsj.com/articles/paris-displays-defiance-in-huge-rally-1420973912 

http://time.com/3662772/paris-march-solidarity-terrorism/ 
http://www.telegraph.co.uk/ 
http://www.newsweek.com/world-leaders-gather-paris-march-honoring-attack-victims-298454 
http://slon.ru/fast/world/memorialnyy-marsh-v-parizhe-sobral-bolee-milliona-chelovek-1203163.xhtml 

 

Порошенко розповів, про що домовився з Меркель та Олландом 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/11/7054672/ 

 
The Price of Oil in 2015 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/price-of-oil-in-2015-by-jim-o-neill-2015-01 

 
* * * 
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