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Нехай Різдвяне свято зігріє
родинним теплом і любов'ю!
Шановні читачі, наступний випуск вісника
"Єдина країна" вийде 10 січня.

ТОП
Сьогодні у православних
католиків – Святвечір

та

греко

Сьогодні, напередодні Різдва Христового, українці
святкуватимуть Святвечір. Святвечір або Багата кутя –
одне з найурочистіших християнських свят.

Всесвітньовідомий Щедрик. Найцікавіші
факти. Інфографіка
Однією з найбільш відомих різдвяних мелодій у світі
вважають композицію «Carol of Bells». Насправді це
українська народна пісня «Щедрик» в музичній обробці
Миколи Леонтовича, текст якої перевели на англійську ....

Вашингтону відомі російські агенти, які
стоять за втручанням у вибори  ЗМІ
http://archive.sendpulse.com/955e95f1/?_ga=1.104019462.749141032.1485419470
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За повідомленнями преси, США визначили особи
російських агентів, які стоять за імовірними хакерськими
атаками перед президентськими виборами, на яких ...

У Лаврова не виключають можливість
участі США в "нормандському форматі"
У Москві вважають, що обговорювати можливе
підключення США до "нормандського формату" можна
після того, як прийде до влади нова американська ...

ЕКОНОМІКА
У НБУ пояснили, як діятиме обмеження
розрахунків готівкою
Розрахунок між фізичною особою та підприємством за
товар, роботу чи послугу, вартість якого перевищує 50 000
гривень, має здійснюватися в безготівковій формі, зокрема

Фонд
гарантування
заявив
про
шахрайство з нерухомістю "Дельта банку"
Нерухомість «Дельта Банку» в Одесі та Яремчі загальною
вартістю 27,5 млн грн на підставі сфальшованих
документів була переоформлена на інших осіб.

У НБУ розкрили нові
купюру 1000 гривень

подробиці

про

Національний банк України планує ввести купюру
номіналом в 1000 гривень. Про це заявив заступник
голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю "LB.ua".

Уряд
встановив
грошову
допомогу
чорнобильцям на оздоровлення
Кабінет міністрів України встановив розмір грошової
допомоги постраждалим
унаслідок Чорнобильської
катастрофи для компенсації вартості путівок ...

ПРАВОПОРЯДОК
Гелетей: Розслідування не
фактів замаху на Януковича

встановило

Службове розслідування не встановило жодного факту
замаху на експрезидента Віктора Януковича. Про це
заявив начальник Управління державної охорони ...
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Єфремов і його адвокати на явилися на
суд. Засідання перенесли
Слухання у справі ексголови фракції Партії регіонів у
Верховній
Раді
минулого
скликання
Олександра
Єфремова, якого обвинувачують у державній зраді ...

НАБУ розслідує ще три справи
результатами аналізу едекларацій

за

Національне антикорупційне бюро України розпочало
досудове
розслідування
у
рамках
трьох
кримінальних проваджень за фактами декларування ...

СБУ викликає
Губарєва

на

допит

сепаратиста

Служба безпеки України викликає на допит 1113 січня
сепаратиста Павла Губарєва, який називає себе "лідером
співтовариства "Новоросія".

СХІД
У
Міноборони
прокоментували
інформацію про втрати 80% гаубиць Д30
Командування Сухопутних військ Збройних сил України у
зв'язку з появою в деяких ЗМІ повідомлень, у яких ідеться,
що нібито 80% гаубиць Д30 ЗСУ знищено завдяки зламу ..

МОУ обіцяє покарати посадовців,
"забули" військових у Маріуполі

які

За результатами службового розслідування щодо
неналежного ставлення до військовослужбовців у
Маріуполі буде покарано сімох посадових осіб.

Доба в АТО: один поранений
За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих
українських військовослужбовців не було, поранено одного
бійця. Про це повідомив речник Міністерства оборони з
питань АТО полковник Олександр

Бойовики
обстрілюють
напрямок зі 152мм гармат

Луганський

Бойовики розпочали добу з потужного обстрілу на
Луганському напрямку. Про це повідомив сьогодні на
брифінгу речник Міністерства оборони України з питань ...

ЭКСКЛЮЗИВ
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Чи згадає Україна Байдена «незлим тихим
словом»
Буквально в останні дні своєї каденції віцепрезидент США
Джо Байден збирається до Києва. Чим можна пояснити ..
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