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ТОП
Вибух автівки у Києві є спланованим
терактом - МВС
Сьогоднішній вибух автомобіля у столиці є спланованим
терористичним актом. Про це заявив журналістам речник
МВС України Артем Шевченко, повідомляє кореспондент
Укрінформу.

Вибух авто полковника розвідки: Матіос
назвав головну версію
Головний військовий прокурор ГПУ Анатолій Матіос
називає російський слід однією з основних версій вибуху
авто з військовослужбовцем у Києві.

Метод Макрона: Le Monde озвучила
головний сигнал зустрічі з Порошенком
Головний сигнал, який президент Франції Еммануель
Макрон передав українському лідеру Петру Порошенку,
полягає у тому, що на тлі висування жорсткіших вимог до

В Україні масштабна кібератака: не
працюють багато
банків, зв'язок і
телеканали
Комп'ютерні
мережі
енергокомпанії
«Київенерго»,
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Комп'ютерні
мережі
енергокомпанії
«Київенерго»,
«Укртелекому», «Ощадбанку», «Нової пошти», а також
багатьох інших компаній постраждали від хакерської атаки.

УКРАЇНА І СВІТ
Трюдо прокоментував
Канадою для України

скасування

віз

Говорити про скасування візового режиму для поїздок
громадян України до Канади поки що зарано. Про це
заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, ...

Клімкін
анонсував
телефонну
конференцію у «нормандському форматі»
Україна має намір організувати телефонну конференцію
країн-членів «нормандського формату» з урегулювання
ситуації на Донбасі. ..

Суд ЄС може скасувати персональні
санкції через "секретність" у справах голова суду
Суд Євросоюзу іноді задовольняє апеляції на скасування
персональних санкцій, уведених проти осіб, які причетні ...

США продовжить “біологічний” контракт з
Україною до 2019 року
Посольство
США
в
Україні
надіслало
до
Держпродспоживслужби на погодження проект плану
технічної допомоги у рамках Програми залучення до
спільної біологічної діяльності, а також продовження дії

Україна буде пріоритетом головування
Італії в ОБСЄ
Українське питання під час майбутнього італійського
головування в ОБСЄ залишатиметься пріоритетом. Про
це заявив міністр закордонних справ та міжнародного
співробітництва Італії Анджеліно Альфано

Французькі компанії модернізуватимуть
тепловий сектор в Україні
Україна і Франція розвиватимуть співробітництво у
житлово-комунальній сфері. Зокрема, у містах Кам’янецьПодільський
та
Миколаїв
французькі
компанії
модернізуватимуть сектор централізованого

Мер

Вроцлава

назвав

українців
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Мер
Вроцлава
назвав
"благословенним явищем"

українців

Мер Вроцлава Рафал Дуткєвич вважає, що українці - це не
тільки необхідна робоча сила, яка є "благословенним
явищем" у польському місті, а й "ліки від ксенефобії".

УКРАЇНА
Нафтогаз
сплатив
рекордну
дивідендів в історії України

суму

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
завершила переказ до державного бюджету дивідендів за
2016 рік у розмірі 13,3 млрд грн.

Порошенко підписав закон про іноземні
інвестиції
Президент Петро Порошенко підписав Закон України №
2058-VIII "Про внесення змін до деяких законів України
щодо усунення бар’єрів для

Вірус Petya атакував аеропорт Бориспіль,
можливі затримки рейсів
Аеропорт "Бориспіль" повідомляє про атаку вірусу Petya
та попереджає про можливу затримку рейсів. Про це на
своїй сторінці у Facebook повідомив директор аеропорту
Євген Дихне.

Кібератаку
на
Україну
організували
спецслужби РФ - Геращенко
Народний депутат від "Народного фронту", член колегії
МВС Антон Геращенко вважає, що кібератака за
допомогою віруса-здирника була організована з боку
спецслужб РФ.

У Нацполіції сказали, скільки організацій
“поклала” кібератака
У департаменті кіберполіції Нацполіції заявляють, що вже
отримали 22 повідомлення про кібератаку. Про це у
Фейсбук написав директор департаменту комунікації
Нацполіції Ярослав Тракало.

Повітряні сили отримали модернізований
Ан-26
У департаменті кіберполіції Нацполіції заявляють, що вже
отримали 22 повідомлення про кібератаку. Про це у
Фейсбук написав директор департаменту комунікації
Нацполіції Ярослав Тракало.

ПРАВОПОРЯДОК

http://archive.sendpulse.com/38a53105/?_ga=2.83201814.1824939468.1498472366-14399128.1496749995

3/6

27.06.2017

Єдина країна - Дайджест новин (27.06.17)

ПРАВОПОРЯДОК
Гужва вийшов із СІЗО
Головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор
Гужва вийшов із СІЗО. Під стінами установи він відповів на
запитання журналістів, повідомляє "Страна.ua".

Справа Януковича-Клименка: у 45 експодатківців арештували майно
У рамках кримінального провадження за фактом
створення злочинної організації екс-президента Віктора
Януковича та екс-міністра доходів і зборів Олександра
Клименка оголошено підозри 45 особам.

Прокуратура
Києва
завершила
розслідування вбивства Олеся Бузини
Прокуратура Києва завершила досудове розслідування у
кримінальному
провадженні
за
фактом
убивства
українського журналіста Олеся Бузини. Про це повідомляє
прес-служба відомства.

НБУ заявив про
декілька банків

хакерську

атаку

на

У Національному банку України попереджають банки та
інших учасників фінансового сектору про зовнішню
хакерську атаку невідомим вірусом. Про це повідомляє
прес-служба НБУ.

ПРАВА ЛЮДИНИ
У Росії продовжили арешт Сущенку ще на
три місяці
Суд у Москві продовжив термін утримання під вартою
Романа Сущенка ще на три місяці, до 30 вересня. Про це
повідомляє в Твіттері адвокат журналіста Марк Фейгін.

Фейгін
опротестував
арешту Сущенку

продовження

Адвокат кореспондента Укрінформу Романа Сущенка
Марк Фейгін подав скаргу на рішення Лефортовського
райсуду продовжити до 30 вересня утримання під вартою.

ЕКСКЛЮЗИВ
Україна
вже
має
професійну
й
самосвідому армію - Ігор Козак, офіцер
запасу ЗС Канади (Інтерв'ю)
Знайомтеся: Ігор Козак, родом з України, але закінчував
військову академію вже в Канаді та служив
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Говорить Москва. Українською (Аналітика)
Популярна російська радіостанція «Эхо Москвы» починає
нечувану
справу:
мовлення
українською
для
українців. Один з рупорів так званої кремлівської
пропаганди – радіостанція «Эхо Москвы» (згоден, не ...

Пушкін і вовкулаки - катастрофічні
історичні герої Росії (Аналітика)
Аналізуємо
дані соцопитувань
за
три
останніх
десятиліття. Чому вовкулаки незмінно в рейтингу? У
понеділок Левада-центр представив оброблені дані
квітневого всеросійського ...

Трієчникам
в
медицину
(не)заборонено (Аналітика)

вхід

Вступникам до медичних вишів хочуть збільшити
прохідний бал, але поки що не наважуються. Хто і чому
проти?
Будуть чи не будуть підвищувати прохідний бал для ...

СУСПІЛЬСТВО
Україна є лідером у світі з падіння цін на
житло - Global House Price
Середні ціни на квартири в Україні з липня по грудень
2016 року знизилися на 4,9%, а з січня по березень 2017
року - ще на 1,9%. Таким чином, Україна посідає перше
місце в світі за темпами здешевлення

Transparency
міста України

визначила

найвідкритіші

Найвідкритішими містами України є Львів, Кропивницький
та Івано-Франківськ. Такими є результати аналізу
прозорості та відкритості міст, який провели Transparency

Київрада має намір повернути проспекту
Перемоги історичну назву
Комісія Київради погодила повернення проспекту
Перемоги історичної назви - Брест-Литовський. Проект
такого рішення погодили сьогодні на засіданні засіданні
постійної комісії Київської
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