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* * * 
26 січня: 

 

Україна виплатила $120 млн за єврооблігаціями 
Детальніше читайте на УНІАН: http://economics.unian.ua/finance/1036287-ukrajina-viplatila-120-mln-za-evroobligatsiyami.html 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1036287-ukrajina-viplatila-120-mln-za-evroobligatsiyami.html 

 Курс евро к доллару упал до 11-летнего минимума 
 Докладніше: http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0KZ0DA20150126 

 

 

Бюро ПАРЄ визнало Савченко та погодилося наділити її імунітетом – джерело 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/01/26/7030058/ 

http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/01/26/7030063/ 
http://gazeta.ua/articles/politics/_savchenko-stala-delegatom-v-pare/605894 

 Ukraine rebels move to encircle government troops in new advance 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2015/01/26/us-ukraine-crisis-military-idUSKBN0KZ0L920150126  

 
Цены на нефть падают на решении Саудовской Аравии сохранить уровень добычи 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20150126/800968770.html 

 

Ukraine : la communauté internationale met en garde la Russie 
 Докладніше: http://www.lefigaro.fr/international/2015/01/25/01003-20150125ARTFIG00114-ukraine-la-communaute-

internationale-met-en-garde-la-russie.php 

 
Стоимость золота обновила максимум с августа 2014 года 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20150126/800972500.html 

 
Наказаны за игру по правилам 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2015-01-26/5_rules.html 

 

Локально і глобально: як перетворювати регіональні бренди на національні 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/magazine/forbes/1385810-lokalno-i-globalno-yak-peretvoryuvati-regionalni-brendi-na-

nacionalni 

* * * 
27 січня: 

 

Понижение следует 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2654626 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/38684261/rossiya-ponizhena 

 

Встреча представителя Киева с главами ДНР и ЛНР прошла в Донецке 
 Докладніше: http://ria.ru/world/20150127/1044441166.html#14223463261253&message=resize&relto=register&action=add

Class&value=registration 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/27/7056468/ 

 
К социальным протестам готовятся заранее 
 Докладніше: http://www.ng.ru/politics/2015-01-27/1_protest.html 

 

Расширенное финансирование от МВФ: плюсы и минусы для Украины 
 Докладніше: http://forbes.ua/opinions/1387393-rasshirennoe-finansirovanie-ot-mvf-plyusy-i-minusy-dlya-ukrainy 

 ЕС согласовал 1,8 млрд евро кредитов Украине, готовит еще 
 Докладніше: http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN0L01AZ20150127 

 

Country Rankings:и 2015 Index of Economic Freedom 
 Докладніше: http://www.heritage.org/index/ranking 

http://forbes.ua/ua/news/1387468-u-rejtingu-ekonomichnih-svobod-ukrayina-opustilasya-na-162-misce 
http://dt.ua/ECONOMICS/u-reytingu-ekonomichnih-svobod-ukrayina-opustilasya-na-162-e-misce-162523_.html 

 
Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/27/7056516/  

 
У Росії рубль оновив історичний мінімум 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/world/russia/3471760-u-rosii-rubl-onovyv-istorychnyi-minimum 

 
Es muss einen Schuldenschnitt geben 
 Докладніше: http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/griechenland-finanzkrise-schuldenerlass 

 
Корабль идет на айсберг. Что ждет экономику России в новом году? 
 Докладніше: http://ru.krymr.com/content/article/26813225.html 

 
EU Agrees €1.8 Billion For Ukraine 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/eu-agrees-eu18-billion-ukraine-302347 

 
ПАРЄ затвердила резолюцію: фінансування бойовиків з РФ, анексія, звільнення в’язнів 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/27/7056580/ 

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5401&lang=2&cat=8 

 
Save the New Ukraine 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2015/01/27/opinion/bernard-henri-levi-george-soros-save-the-new-ukraine.html?_r=0 

 
Смена режима в Швейцарии 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2015-01-26/5_switzerland.html 

* * * 
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28 січня: 
Україна і США підписали декларацію про кредитні гарантії на $2 млрд 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1037167-ukrajina-i-ssha-pidpisali-deklaratsiyu-pro-kreditni-garantiji-na-2-

mlrd.html 

 
Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара и росте запасов в США 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20150128/801137307.html 

 
Заява Міністерства освіти і науки України 
 Докладніше: http://www.mon.gov.ua/ua/news/43245-zayava-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini 

 Газпром отказался расширять газопровод Северный поток 
 Докладніше: http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0L111V20150128 

 

Порошенко запропонував Путіну повернутися до меж, встановлених у вересні 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/28/7056694/ 

http://dt.ua/POLITICS/list-poroshenka-putinu-povniy-tekst-162614_.html 
http://www.theinsider.ua/politics/54c912ba8bef1/ 
http://focus.ua/country/324009/ 

 

ПАРЄ ПОЗБАВИЛА РОСІЮ ПРАВА ГОЛОСУ ДО КВІТНЯ 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/28/7056717/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/28/7056718/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/28/7056716/ 

 
Іван Міклош: В Україні досі є джерела для збагачення олігархів 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/28/523719/  

* * * 
29 січня: 

 
Нацбанк ввів в Ощадбанк куратора 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/business/1387584-nacbank-vviv-v-oshchadbank-kuratora 

 

Ukraine: Russia-backed rebels overrun another town in east 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-russia-backed-rebels-overrun-another-town-in-

east/2015/01/29/f54ef0d0-a7d5-11e4-a162-121d06ca77f1_story.html 

 
Кому Нацбанк видав 115 млрд рефінансування 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/2015year/data/refin/index.html 

 
Putins Trojaner 
 Докладніше: http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/griechenland-russland-europa-gefahr 

 Russia warns West support for Kiev could lead to 'catastrophe' 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2015/01/29/us-ukraine-crisis-russia-warning-idUSKBN0L21O520150129 

 

 

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за девять месяцев 2014 года снизилась на 35% 
 Докладніше: http://itar-tass.com/ekonomika/1730346 

http://economics.unian.ua/energetics/1037635-chistiy-pributok-gazpromu-vpav-bilsh-nij-na-tretinu.html 
http://economics.unian.ua/energetics/1037680-u-gazpromi-viznali-scho-rosiyskiy-gaz-moje-podeshevshati-
cherez-nizki-tsini-na-naftu.html 

 

Україна повинна дотримуватися процедур СОТ під час введення мит на імпорт - Томбінський 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/29/525541/ 

 

Wir müssen der Ukraine helfen 
 Докладніше: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/eu-muss-ukraine-im-konflikt-mit-russland-unterstuetzen-

13395980.html 

 

Одна з найбільших пивних компаній світу закриває дві броварні в Росії – Financial Times 
 Докладніше: http://dt.ua/ECONOMICS/odna-z-naybilshih-pivnih-kompaniy-svitu-zakrivaye-dvi-brovarni-v-rosiyi-financial-

times-162749_.html 

 

ЄС продовжив санкції до вересня 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1387691-prodovzheno-sankciyi-proti-tih-hto-destabilizue-situaciyu-v-ukrayini 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/29/7056841/ 
http://www.theguardian.com/world/2015/jan/29/greece-delays-eu-agreement-russia-sanctions 

 

Наследник династии предпринимателей Терещенко: Украина сегодня - это Франция 40 лет назад 
 Докладніше: http://nvua.net/ukraine/-naslednik-dinastii-predprinimateley-tereshchenko-ukraina-segodnya-eto-franciya-40-

let-nazad-31736.html 

* * * 
30 січня: 

 
Captured Ukrainian army officer on hunger strike in Russia 
 Докладніше: http://touch.latimes.com/#section/-1/article/p2p-82669758/ 

 

Офіційний курс гривні різко впав до нового історичного мінімуму - 16,15 за долар 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1038330-ofitsiyniy-kurs-grivni-rizko-vpav-do-novogo-istorichnogo-

minimumu-1615-za-dolar.html 

 
Brzeziński chwali sankcje wobec Rosji, która eskaluje konflikt 
 Докладніше: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/brzezinski-chwali-sankcje-wobec-rosji-ktora-eskaluje-konflikt/zqdph 

* * * 
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Tsipras' rätselhafter Russland-Plan 
 Докладніше: http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-01/tsipras-russland-griechenland-euro 

 
Торговий майданчик eBay попрощався з Кримом 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/science/_torgovij-majdanchik-ebay-poproschavsya-z-krimom/607016 

* * * 
31 січня: 

 

Citigroup Removed Its Swiss Franc Hedge at the Worst Possible Time 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-30/citigroup-said-to-drop-hedges-week-before-loss-on-

swiss-turmoil 

 
Why Russia’s Grip on Europe’s Gas Markets Is Weakening 
 Докладніше: http://www.wsj.com/articles/russian-coffers-and-sway-fall-along-with-gas-prices-1422568622 

 

Putin Family Values 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2015-01-29/putin-s-daughter-seems-to-surface-in-moscow 

 
США скасовують частину санкцій щодо Криму 
 Докладніше: http://www.radiosvoboda.org/content/article/26823013.html 

 
"Экономику спасет изменение политики" 
 Докладніше: http://www.svoboda.org/content/article/26822544.html 

 
Joschka Fischer: A Greek Burial for German Austerity 
 Докладніше:  

* * * 
01 лютого: 

 
У Білорусі набув чинності закон про "зелених чоловічків" 
 Докладніше: http://www.theinsider.ua/politics/54cdfc17966db/ 

 
U.S. Considers Supplying Arms to Ukraine Forces, Officials Say 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2015/02/02/world/us-taking-a-fresh-look-at-arming-kiev-forces.html?_r=0 

 
Putin must be stopped. And sometimes only guns can stop guns 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/01/putin-stopped-ukraine-military-support-russian-

propaganda 

 
Ukraine Fighting Continues as Talks Stall 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2015/02/01/world/europe/ukraine-fighting-continues-as-talks-stall.html?ref=europe 

 

Nouriel Roubini: An Unconventional Truth 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/unconventional-monetary-policies-and-fiscal-stimulus-by-

nouriel-roubini-2015-02 

 
* * * 
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