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* * * 
19 січня: 

 

Тисячі людей у Києві вшанували загиблих під Волновахою 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/01/150118_kyiv_march_upd_hk 

http://www.dw.de/тисячі-українців-вийшли-на-вулиці-з-протестом-проти-терору-на-донбасі/a-18199072 

 
Obama to Propose Tax Increases on Investments, Inherited Property 
 Докладніше: http://www.wsj.com/articles/obama-to-propose-tax-hikes-on-investments-inherited-property-

1421542876?mod=trending_now_3 

 
Мировые цены на нефть снижаются в ожидании статистики из Китая 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/Financial_market/20150119/800436458.html 

 
Київ лобіює нові умови скасування санкцій – компенсація Москвою збитків. ДОКУМЕНТ 
 Докладніше: http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/01/19/7029790/ 

 

ЄБРР погіршив оцінку падіння ВВП України до 5% 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/19/522495/ 

 
Штайнмаєр: Питання саміту в Астані слід вирішити ще цього тижня 
 Докладніше: http://www.dw.de/штайнмаєр-питання-саміту-в-астані-слід-вирішити-ще-цього-тижня/a-18199444 

 
15 полезных приложений для студентов 
 Докладніше: http://www.adme.ru/zhizn-nauka/15-poleznyh-prilozhenij-dlya-studentov-837560/ 

* * * 
20 січня: 

 

 
Kommentar zur US-Außenpolitik: Obama vergisst die Welt 
 Докладніше: http://www.spiegel.de/politik/ausland/kommentar-us-aussenpolitik-us-praesident-obama-state-of-the-union-

rede-a-1013842.html 

 
Брюссель: Політика санкцій щодо Росії залишається незмінною 
 Докладніше: http://www.dw.de/брюссель-політика-санкцій-щодо-росії-залишається-незмінною/a-18201306 

 
Ukraine protests, 2014: Giorgio Bianchi’s prizewinning photography 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/20/ukraine-protests-2014-and-work-of-photographer-giorgio-

bianchi-terry-oneill-award 

 
ЄС не зменшить тиск на Росію - преса Британії 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/press_review/2015/01/150120_press_british_russia_it 

 
Davos und der Anfang vom Ende 
 Докладніше: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltwirtschaftsforum-davos-und-der-anfang-vom-ende-13379423.html 

 

Why Vladimir Putin should be at the Auschwitz memorial ceremony 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jan/20/vladimir-putin-auschwitz-memorial-ceremony-

soviet-union-liberating-camps 

 
Что творится с курсом доллара и ценами в Северной Корее 
 Докладніше: http://slon.ru/world/inflyatsiya_v_severnoy_koree-1206258.xhtml 

 
Davos 2015: sliding oil price makes chief executives less upbeat than last year 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/business/2015/jan/20/davos-2015-oil-price-falling-confidence 

 
Дефляция в Европе: мы это предвидели 
 Докладніше: http://www.ng.ru/krugman/2015-01-19/5_krugman.html 

* * * 
21 січня: 

 
Як в Давосі відкривали Всесвітній економічний форум 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/politics/_ak-v-davosi-vidkrivali-vsesvitnij-ekonomichnij-forum/605166 

 
Давос-2015: Містечко, в якому зустрічається весь світ 
 Докладніше: http://www.dw.de/давос-2015-містечко-в-якому-зустрічається-весь-світ/a-18202940 

 
Давос-2015. День перший: онлайн-трансляція 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1386984-davos-2015-den-pershij-onlajn-translyaciya 

 

As fighting deepens in eastern Ukraine, casualties rise and truce is all but dead 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/as-fighting-deepens-in-eastern-ukraine-death-toll-

rises/2015/01/19/f0fabba0-9dac-11e4-bcfb-059ec7a93ddc_story.html 

 
 

 

Obama, in 2015 State of the Union, says crisis has passed and takes credit 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/politics/president-is-expected-to-deliver-an-assertive-state-of-the-union-

speech/2015/01/20/6fef7846-a0ec-11e4-9f89-561284a573f8_story.html?hpid=z1 
http://www.nytimes.com/2015/01/21/us/state-of-the-union-obama-ambitious-agenda-to-help-middle-
class.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=span-ab-top-region&region=top-news&WT.nav=top-
news&_r=0 
http://www.newsweek.com/obama-focus-middle-class-islamic-state-annual-address-nation-300891 
http://time.com/3675846/state-union-analysis/ 
http://www.reuters.com/article/2015/01/21/us-usa-obama-idUSKBN0KT0C520150121 
http://www.reuters.com/article/2015/01/21/us-usa-obama-text-idUSKBN0KU04C20150121 
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Обама назвав зміну клімату найсерйознішим викликом світовій спільноті 
 Докладніше: http://ua.korrespondent.net/world/3468986-obama-nazvav-zminu-klimatu-naiserioznishym-vyklykom-svitovii-

spilnoti 
http://ua.korrespondent.net/world/3468987-ekonomika-rosii-rozirvana-na-shmatky-zavdiaky-ssha-obama 

 

Голова МВФ Крістін Лаґард: світова економіка – 2015 
 Докладніше: http://ua.euronews.com/2015/01/20/christine-lagarde-reflects-on-the-lessons-from-ireland-s-bailout/ 

 

Ще два найбільші банки обмежили оплату гривневими картками товарів за кордоном 
 Докладніше: http://www.theinsider.ua/business/54bfc26a93047/ 

 

Russia’s First Debt Sale of 2015 Flops as Investors Remain Wary 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2015-01-21/russian-bonds-advance-before-first-debt-auction-since-

november.html 

 
У Берліні розпочалася зустріч у "нормандському форматі" 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/21/7055904/ 

 

America’s Global Balancing Act 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/american-foreign-policy-asia-pivot-by-zbigniew-brzezinski-

2015-01 

* * * 
22 січня: 

 

 

Штайнмаєр: Ще не прорив, але відчутний прогрес на зустрічі "нормандської четвірки" у Берліні 
 Докладніше: http://www.dw.de/штайнмаєр-ще-не-прорив-але-відчутний-прогрес-на-зустрічі-нормандської-четвірки-у-

берліні/a-18208316 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/01/22/7029928/ 
http://focus.ua/news/323640/ 

 
Президент Литвы: Россия осуществляет "территориальную агрессию" 
 Докладніше: http://ru.delfi.lt/news/politics/prezident-litvy-rossiya-osuschestvlyaet-territorialnuyu-agressiyu.d?id=66969840 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/22/7055970/ 

 

Кабмін розглянув і передав Раді постанову про визнання "ДНР" і "ЛНР" терористичними організаціями 
 Докладніше: http://www.unian.ua/politics/1034833-kabmin-rozglyanuv-i-peredav-radi-postanovu-pro-viznannya-dnr-i-lnr-

teroristichnimi-organizatsiyami.html 

 
Нефть подешевела до $48,86 перед заседанием ЕЦБ 
 Докладніше: http://www.1prime.ru/energy/20150122/800686948.html 

 
Выступление Саманты Пауэр (США) в Совбезе ООН по Украине 21.01.2015 
 Докладніше: https://www.youtube.com/watch?v=kPGe5Muv7BQ 

 
Давос-2015. День другий: онлайн-трансляція 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1387082-davos-2015-den-drugij-onlajn-translyaciya  

 

 

Wealth: Having It All and Wanting More 
 Докладніше: http://www.oxfam.org/en/research/wealth-having-it-all-and-wanting-more 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-
en.pdf 

 
Brzeziński: należy przemieścić wojska do krajów bałtyckich 
 Докладніше: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/brzezinski-nalezy-przemiescic-wojska-do-krajow-baltyckich/f0y7q 

 

 

Меркель в Давосе: аннексировав Крым, Россия бросила вызов европейским ценностям 
 Докладніше: http://www.vedomosti.ru/politics/news/38540391/merkel-v-davose-anneksirovav-krym-rossiya-brosila-vyzov 

http://glavred.info/mir/merkel-anneksirovav-krym-rossiya-narushila-bazovye-principy-evropeyskogo-
poryadka-300997.html 
http://www.dw.de/меркель-за-продовження-санкцій-проти-росії/a-18209711 
http://www.dw.de/євродепутат-поки-росія-вдає-що-не-має-впливу-на-сепаратистів-прогресу-не-буде/a-
18208431 

 
ECB to Pump €1 Trillion Into Euro Economy 
 Докладніше: http://www.newsweek.com/ecb-pump-eu1-trillion-euro-economy-301227 

 

 
Spot report by the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM), 22 January 2015: Shelling Incident on Kuprina Street in 
Donetsk City 
 Докладніше: http://www.osce.org/ukraine-smm/135786 

 
Венесуэла: во что превратила социализм дешевая нефть 
 Докладніше: http://slon.ru/world/venesuela_vo_chto_prevratila_sotsializm_deshevaya_neft-1207087.xhtml 

 
The Politics of Economic Stupidity 
 Докладніше: http://www.project-syndicate.org/commentary/politics-of-economic-stupidity-by-joseph-e--stiglitz 

* * * 
23 січня: 

 

 

Saudi King Abdullah dies, new ruler is Salman 
 Докладніше: http://www.reuters.com/article/2015/01/23/us-saudi-succession-idUSKBN0KV2RQ20150123 

http://www.1prime.ru/energy/20150123/800774962.html 
http://slon.ru/fast/economics/smert-korolya-saudovskoy-aravii-podnyala-tseny-na-neft-1207794.xhtml 
http://www.1prime.ru/energy/20150123/800785635.html 
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Baird Demands Russia Commit to Ceasefire Obligations, Condemns Violence 
 Докладніше: http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2015/01/22a.aspx?lang=eng 

 

The Chilly Fallout Between Putin and His Oligarch Pals 
 Докладніше: http://www.bloomberg.com/news/2015-01-22/putin-said-to-shrink-inner-circle-as-ukraine-hawks-trump-

tycoons.html 

 
Why the Situation in Eastern Ukraine Is Getting Worse 
 Докладніше: http://www.businessweek.com/articles/2015-01-22/east-ukraine-fighting-reignites#r=hpt-ls 

 
EU Energy Chief Plays Down Practicality of Proposed Russia-Turkey Pipeline 
 Докладніше: http://www.wsj.com/articles/eu-official-plays-down-practicality-of-proposed-russia-turkey-pipeline-

1421951735 

 

'We're nothing more than bargaining chips' – what it means to be Ukrainian in wartime 
 Докладніше: http://www.theguardian.com/world/2015/jan/23/-sp-ukraine-russia-identity-wartime 

 
Співвласник ТЦ Dream Town: Хочете іншу владу - подивіться спочатку уважно в дзеркало 
 Докладніше: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/22/523233/ 

 
War Is Exploding Anew in Ukraine; Rebels Vow More 
 Докладніше: http://www.nytimes.com/2015/01/24/world/europe/ukraine-violence.html?ref=europe&_r=0 

 
Давос-2015. День третій: онлайн-трансляція 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1387159-davos-2015-den-tretij-onlajn-translyaciya 

 
Ein Krieg im Interesse Putins 
 Докладніше: http://www.zeit.de/politik/ausland/2015-01/ukraine-wladimir-putin-russland 

 
Pro-Moscow rebel faction snubs further cease-fire talks in tense eastern Ukraine 
 Докладніше: http://www.washingtonpost.com/world/europe/pro-moscow-rebel-faction-snubs-further-cease-fire-talks-in-

tense-eastern-ukraine/2015/01/23/224f30c3-2d91-4d6e-b8df-fce448a7ce40_story.html 

 
Померанцев: наскільки раціональні дії Путіна? 
 Докладніше: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/01/150123_5floor_irrational_putin_im 

 
Стали відомі річні зарплати топ-менеджерів компанії Apple 
 Докладніше: http://gazeta.ua/articles/science/_stali-vidomi-richni-zarplati-topmenedzheriv-kompaniyi-apple/605590 

* * * 
24 січня: 

 
 
 

 

Бойовики обстрілюють Маріуполь, люди тікають. Є поранені 
 Докладніше: http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/24/7056169/ 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/24/7056228/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/24/7056208/ 
http://www.pravda.com.ua/news/2015/01/24/7056184/ 
http://www.unian.ua/politics/1035857-situatsiya-u-rayoni-mariupolya-pid-kontrolem-poltorak.html 
http://www.theguardian.com/world/video/2015/jan/24/shelling-kills-at-least-15-in-mariupol-ukraine-video 
http://www.washingtonpost.com/world/ukraine-accuses-pro-russia-rebels-of-deadly-shelling-in-port-city-of-
mariupol/2015/01/24/f33a574e-dbaf-4ebc-bff8-b71686dc77ad_story.html?tid=pm_world_pop 
http://www.wsj.com/articles/ukraine-rebels-say-24-killed-by-rockets-at-donetsk-airport-1422006639 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/01/150124_zakharchenko_mariupol_attack_rl 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2015/01/150124_mariupol_new_figures_rl 
http://time.com/3681455/rebel-offensive-ukraine/ 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11367411/Tank-troops-fight-to-contain-rebel-
expansion-in-eastern-Ukraine.html 

 

Fog of war 
 Докладніше: http://www.economist.com/news/europe/21640636-shells-and-accusations-fly-only-sure-thing-war-eastern-

ukraine-back-fog 

 
Давос-2015. День четвертий: онлайн-трансляція 
 Докладніше: http://forbes.ua/ua/nation/1387262-davos-2015-den-chetvertij-onlajn-translyaciya 

 

The Big Mac index 
 Докладніше: http://www.economist.com/content/big-mac-index 
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