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* * * 
12 січня: 

 Slump in oil weighs on equities in volatile session 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2015/01/12/us-markets-global-idUSKBN0KK0UL20150112 

 

ЗМІ опублікували точну мапу лінії розмежування сил на Донбасі 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1030775-opublikovano-tochnu-mapu-liniji-rozmejuvannya-sil-na-donbasi.html 

http://www.unian.net/files/1421061703-4874.jpg  

 

Вперше президентом Хорватії стане жінка 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2015/01/12/croatia-elects-its-first-female-president/  

 

Інтерпол оголосив у розшук Януковича, Азарова та колишніх посадовців (документ) 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1030752-interpol-ogolosiv-u-rozshuk-yanukovicha-azarova-ta-kolishnih-

posadovtsiv-dokument.html 

 
Саудовский принц: Нефть никогда больше не будет стоить $100 за баррель 
 Докладніше: http://www.ng.ru/news/490418.html 

 
Базова інфляція в Україні у 2014 році досягла майже 23% 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1030777-bazova-inflyatsiya-v-ukrajini-u-2014-rotsi-dosyagla-mayje-23.html 

 
Putin Is Losing the Battle to Restrain Online Media 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/russias-repressed-media-finds-refuge-online-298556 

 
Рубль падает на 60 коп к доллару и на 2,2 руб к евро 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20150112/799895888.html 

 
Україна посіла 127-е місце в рейтингу свободи слова 
 Докладніше: http://www.unian.ua/society/1030772-ukrajina-posila-127-e-mistse-v-reytingu-svobodi-slova.html 

 
Міжнародні резерви України знизилися до $7,5 млрд 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/news/1386378-mizhnarodni-rezervi-ukrayini-znizilisya-do-75-mlrd 

 
Цены на нефть снижаются на прогнозе Goldman Sachs 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20150112/799892793.html 

 
Журналіст-розслідувач: "МН17 став жертвою дуелі" 
 Докладніше: http://www.dw.de/журналіст-розслідувач-мн17-став-жертвою-дуелі/a-18184781  

 

Порошенко: Україна готова зробити Донбас вільною економічною зоною з особливими відносинами з ЄС і РФ 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1030973-poroshenko-ukrajina-gotova-zrobiti-donbas-vilnoyu-ekonomichnoyu-

zonoyu-z-osoblivimi-vidnosinami-z-es-i-rf.html 

 

Анатолій Гальчинський: «Криза нашої економіки – це не тільки результат зовнішньої агресії» 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1386197-anatolij-galchinskij-kriza-nashoyi-ekonomiki-ce-ne-tilki-rezultat-

zovnishnoyi-agresiyi 

* * * 
13 січня: 

 

Зустріч у "нормандському форматі" в Астані можлива після виконання Мінських домовленостей - заява 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1031088-zustrich-u-normandskomu-formati-v-astani-mojliva-pislya-vikonannya-

minskih-domovlenostey-zayava.html 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/13/7054818/ 

 
Цены на нефть сорта Brent упали до $46,72 за баррель 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20150113/799967778.html 

http://focus.ua/money/323111/ 

 

Vladimir Putin will not join other world leaders for Holocaust commemorations at Auschwitz 
 Докладніше: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/vladimir-putin-will-not-join-other-world-leaders-for-

holocaust-commemorations-at-auschwitz-9975450.html 

 

Світовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 2,3% 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/finance/1031145-svitoviy-bank-pogirshiv-prognoz-padinnya-ekonomiki-ukrajini-v-

2015-rotsi-do-23.html 

 

Ukraine parliament calls for freeing pilot held by Russia 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-parliament-calls-for-freeing-pilot-held-by-

russia/2015/01/13/6f5e524a-9b5f-11e4-86a3-1b56f64925f6_story.html 

 

Europe at War 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/european-leadership-in-supporting-ukraine-by-george-soros-

2015-01 
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14 січня: 

 
Oil price ‘to fall to $20’ as Gulf states battle shale drillers in US 
 Докладніше: http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/naturalresources/article4322450.ece 

 
Британська Times: ціни на нафту можуть опуститися до $20 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/energetics/1031641-britanska-times-tsini-na-naftu-mojut-opustitisya-do-20.html 

 
Life on the frontline of the Ukraine conflict 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/14/-sp-life-civilians-front-line-ukraine-conflict 

 

Ціни на нафту продовжують падати 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/energetics/1031609-tsini-na-naftu-prodovjuyut-padati.html 

http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN0KN0DI20150114 

 
Рейтинг українських рантьє: хто зумів домовитися і заробити 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/magazine/forbes/1385553-rejting-ukrayinskih-rante-hto-zumiv-domovitisya-i-zarobiti 

 
Рубль в начале дня продолжил снижение, обновив минимумы года 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20150114/800057271.html 

http://economics.unian.ua/finance/1031634-rosiyskiy-rubl-padae-slidom-za-naftoyu.html 

 Russlands gieriger Gigant liegt am Boden 
 Докладніше: http://www.welt.de/wirtschaft/article136342020/Russlands-gieriger-Gigant-liegt-am-Boden.html 

 
Польща з початку року припинила поставки газу в Україну 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/14/7055063/ 

 
Борьба за чистоту экономического жаргона 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2015-01-14/5_argo.html 

 

* * * 
15 січня: 

 "Russland hat sich verkalkuliert" 
 Докладніше: http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_politik/article136385934/Russland-hat-sich-verkalkuliert.html 

 
Рада прийняла євроінтеграційний закон про техрегламенти 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/15/7055182/ 

 
New Mr. Ruble Is Mr. Fixit of Russian Banks 
 Докладніше: http://www.bloombergview.com/articles/2015-01-15/new-mr-ruble-is-dr-doom-for-russian-banks 

 
Why Crimea Now Has the Second-Highest Inflation Rate in the World 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2015-01-15/crimeas-inflation-is-second-highest-in-the-world#r=hpt-ls 

 
‘I Am Marxist’ Says Dalai Lama 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/i-am-marxist-says-dalai-lama-299598 

* * * 
16 січня: 

 

У цей день рік тому ВР ухвалила диктаторські закони «16 січня», які підлили масла у вогонь революції (фото) 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1032420-v-tsey-den-rik-tomu-vr-priynyala-diktatorski-zakoni-16-sichnya-yaki-

stali-novim-poshtovhom-dlya-revolyutsiji.html 

 

Merkel: Griechenland soll in der Eurozone bleiben 
 Докладніше: http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/angela-merkel-ueber-den-verbleib-griechenlands-in-

der-eurozone-13372348.html 

 

 

Президента России не ждут в Баварии 
 Докладніше: http://www.kommersant.ru/doc/2646719 

http://www.dw.de/меркель-виступає-за-збереження-санкцій-проти-росії/a-18195429 
http://www.1prime.ru/News/20150116/800241008.html 
http://www.dw.de/меркель-у-россии-нет-шансов-на-участие-во-встрече-g7-в-германии/a-18195321 
http://focus.ua/news/323317/ 

 

Обама і Меркель поговорили про Донбас і допомогу Україні 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/16/7055225/ 

http://www.unian.ua/politics/1032566-merkel-u-putina-nemae-shansiv-otrimati-zaproshennya-na-samit-
g7.html 

 
Лагард предупредила о рисках для мировой экономики 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/51929 

 
Patriotic group formed to defend Russia against pro-democracy protesters 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/15/group-anti-maidan-defend-russia-pro-democracy-protesters 

 
Хочеш до німецького вишу - сплати внесок! 
 Докладніше: http://www.dw.de/хочеш-до-німецького-вишу-сплати-внесок/a-18189728 

 
ЄС перевищив СНД по товарообігу з Україною 
 Докладніше: http://dt.ua/ECONOMICS/yes-perevischiv-snd-po-tovaroobigu-z-ukrayinoyu-161613_.html 

* * * 
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Михаил Ходорковский: Россия должна знать своих «героев», а Европа — своих и чужих 
 Докладніше: http://openrussia.org/post/view/2047/ 

http://openrussia.org/post/view/2101/ 

 
Безкоштовно і корисно. З’явилась перша українська платформа онлайн-освіти 
 Докладніше: http://life.pravda.com.ua/society/2015/01/16/187857/ 

 
Co w Rosji piszczy? Nagroda Darwina dla Moskwy Putina 
 Докладніше: http://wyborcza.pl/1,75477,17263544,Co_w_Rosji_piszczy__Nagroda_Darwina_dla_Moskwy_Putina.html 

* * * 
17 січня: 

 

Чалий обговорив з американськими експертами формування оптимальної моделі безпеки для України 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1033025-chaliy-obgovoriv-z-amerikanskimi-ekspertami-formuvannya-

optimalnoji-modeli-bezpeki-dlya-ukrajini.html 

 
Рада Безпеки ООН у середу знову розгляне ситуацію в Україні 
 Докладніше: http://www.dw.de/рада-безпеки-оон-у-середу-знову-розгляне-ситуацію-в-україні/a-18197456 

 
Khodorkovsky: 'I do want regime change in Russia' 
 Докладніше: http://edition.cnn.com/videos/world/2015/01/16/intv-amanpour-mikhail-khodorkovsky-russia-regime-

change.cnn 

 

Moody’s понизило рейтинг российских гособлигаций 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/finance/news/38356091/moody-s-ponizilo-rejting-rossijskih-gosobligacij 

http://www.echo.msk.ru/news/1475574-echo.html 

 

The ebb and flow of Federal fortune 
 Докладніше: http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2015/01/oil-price-and-russian-politics 

 

ЦБ Швейцарии капитулировал без боя? 
 Докладніше: http://www.vestifinance.ru/articles/51968 

http://www.vestifinance.ru/articles/51993 

 
Владислав Иноземцев: Главная болезнь современной России 
 Докладніше: http://snob.ru/selected/entry/86495 

* * * 
18 січня: 

 

 
Ukrainian troops retake most of Donetsk airport from rebels 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2015/01/18/us-ukraine-crisis-military-idUSKBN0KR0DH20150118 

http://www.bloomberg.com/news/2015-01-17/pro-russian-rebels-pound-ukrainian-positions-at-donetsk-
airport.html 

 

Опублікована статистика падіння металургії та хімічної промисловості на Донбасі 
 Докладніше: http://economics.unian.ua/industry/1033212-opublikovana-statistika-padinnya-metalurgiji-ta-himichnoji-

promislovosti-na-donbasi.html 

 

Russian economic crisis helps save Putin’s post-Olympic dream at Sochi 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/russian-economic-crisis-helps-save-putins-post-olympic-dream-

at-sochi/2015/01/17/d8c7bbd8-92b1-11e4-a66f-0ca5037a597d_story.html 
 

 
Revealed: Elon Musk's Plan to Build a Space Internet 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2015-01-17/elon-musk-and-spacex-plan-a-space-internet#p1 

 
* * * 
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