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Есбеушник зґвалтував підлеглу 
Співробітниця поліклініки СБУ звинувачує колегу в 
зґвалтуванні. Про це повідомляє 112.ua з посиланням 
на військову прокуратуру. «На сьогодні в нас є заява 
жінки, звинувачення. Сама заявниця до військової 
прокуратури ще ні разу не приходила, а провадження 
триває вже кілька днів», — повідомили в прес-службі. 
За словами заявниці, один зі співробітників, який мав 
підписати її рапорт на звільнення, запропонував це 
відсвяткувати. Підігрітий алкоголем, керівник став 
приставати до жінки. Отримавши відмову, за словами 
потерпілої, він побив її та зґвалтував. 

Від біометричного паспорта 
можна буде відмовитися 
з релігійних міркувань 
«Із релігійних міркувань громадяни України матимуть 
можливість відмовитися від біометричного паспорта й 
отримати паспорт нового зразка, але без біометричного 
чипа», — йдеться в повідомленні прес-служби Державної 
міграційної служби (ДМС). Крім того, буде можливість 
відмовитися і від сканування відбитків пальців рук при 
оформленні біометричного паспорта. 

2,3
на стільки відсотків у 
2015 році впаде економіка 
України при дефіциті 
платіжного балансу на рівні 
2,7% ВВП. Таким є прогноз 
Світового банку. 

Розпочалася видача біометричних паспортів 

Міграційні служби розпочина-
ють прийом документів на ви-

готовлення біометричних паспортів, 
повідомив керівник прес-служби 
ДМС Сергій Гунько. 

У січні по всій Україні працю-
ють лише 30 робочих місць зі збору 
біометричних даних. 

«На перспективу буде обладна-
но 600. Ми забезпечили захищений 
зв’язок та закупили необхідне об-
ладнання, але воно ще не надійшло 
до України через те, що гроші були 
виділені пізно. Ми очікуємо, що орі-
єнтовно до кінця січня обладнання 
надійде, тоді приймання документів 
на біометричні паспорти буде про-
ходити в повному обсязі», — запев-
нив Сергій Гунько. 

Як відомо, видача біометричних 
документів є однією з вимог ЄС до 
України в рамках виконання плану 
дій із візової лібералізації.

Україна має налагодити безпе-
ребійну та недискримінаційну про-
цедуру видачі паспортів, захисту 
персональних даних і гарантувати, 
що документи не видаються не гро-
мадянам України. 

Уряд розраховує, що наприкінці 
травня Євросоюз ухвалить політич-

не рішення про скасування візового 
режиму для поїздок за кордон гро-
мадян України, котрі мають біоме-
тричні паспорти. Водночас наразі з 
боку ЄС не було офіційних підтвер-
джень цього наміру. 

В ДМС нагадують, що бланк 
паспорта (нового зразка) громадя-
нина України для виїзду за кордон 
буде виготовлятися у формі кни-
жечки і складатися з 32 сторінок із 
додатковим ступенем захисту. 

В обкладинку нового закордон-
ного паспорта буде вмонтований 
електронний чип, на який в елек-
тронному вигляді вноситиметься 
інформація про власника докумен-
та й біометричні дані — відцифро-
вані підпис і фото, а також відбитки 
пальців рук. Документ, як і раніше, 
видаватиметься строком на 10 ро-
ків. 

Загальна сума оплати при 
оформленні біометричного пас-
порта протягом 20 робочих днів 
становитиме 518,15 грн, зазначає 
прес-служба. Паспорт без електро-
нного чипа обійдеться дешевше 
— в 461,15 грн. Крім того, залиша-
ється можливість прискореного 
оформлення документа (протягом 

семи робочих днів) за умови спла-
ти подвійного розміру державного 
мита і вартості адміністративної 
послуги. У цьому разі паспорт із 
електронним чипом коштуватиме 
775,3 грн, без чипа — 718,3 грн. 

У повідомленні ДМС також 
зазначено, що відтепер діти з на-
родження матимуть можливість 
оформити паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон, але 
дітям до 16-ти документ видавати-
меться на чотири роки, а скануван-
ня відбитків пальців рук буде здій-
снюватися з 12 років і виключно за 
згодою батьків.

Затримали на хабарі заступника голови 
Рівненської облдержадміністрації 

СБУ впіймала на гарячо-
му заступника голови 

Рівненської обласної державної 
адміністрації Тараса Пустовіта. 
Викритий корупційний механізм 
передбачав одержання протягом 
певного часу неправомірної ви-
годи від місцевих перевізників. 
Гроші вимагалися за надання пе-
реваг у конкурсах із перевезення 
пасажирів на міжміських та при-
міських автобусних маршрутах, 
повідомляє прес-група УСБУ в 
Рівненській області. 

11 січня ц. р. співробітниками 
управління СБУ в Рівненській об-
ласті підозрюваний у хабарництві 
був затриманий «на гарячому» під 
час отримання чергової неправо-
мірної вигоди в розмірі 8 тисяч до-
ларів США. 

Слідчими УСБУ в Рівненській 
області відкрито кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 368 Кри-
мінального кодексу України (при-
йняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди 
у великому розмірі, вчинене служ-
бовою особою, яка обіймає відпо-

відальне становище). 
Посадовець затриманий слід-

чими в порядку ст. 208 КПК Укра-
їни. Вирішується питання щодо 
обрання йому запобіжного заходу.  

Рік календарний має п’яту пору. 
Знаний тільки жінкам, що відають, 
сезон чарування починається у 
день зимового сонцестояння й 
завершується 19 січня. «Це най-
кращий період для передбачень і 
ворожінь», — повчала подруг зна-
менита українська киявиця, голо-
вна відьмочка України, журналістка 
та письменниця-містик Лада Лузіна. 
Вона й запропонувала шануваль-
ницям її творчості відзначити 
справжній Новий рік екскурсією 
містичними куточками Києва. 

Ті уважно слухали відьомських 
порад, пильно оглядаючи місцини, 
які вабили ореолом містики. Офіцій-
но їхня зустріч мала назву «Екскурсія 
містичними куточками Києва». 

Гурт, у більшості жіночої ста-
ті, йшов цілеспрямовано, раз по 
раз зупиняючись просто серед ву-
лиці. Байдуже минаючи виставку 
народних талантів на Андріївсько-
му спуску, жінки затримувались у 
звичайному дворі старого будинку, 
вкривали сніжинками кам’яне кру-
жало, подекуди поросле мохом, на-
віть не цікавлячись Національним 
музеєм української історії поруч. 
Насправді вони шукали місце, де 
мешкає Дід Мороз. 

«Київ — столиця віри та столи-
ця відьом… Щоб потрапити в Києві 
з чортового місця в місце святе — 
досить пересісти з однієї лавки на 
іншу», — пише Лада в одній зі своїх 
оповідей циклу «Київські відьми». 

«Я постійно повторюю, що Київ 
— це унікальне, дволике місто. Сто-
лиця віри, де хрестили Русь, та од-
ночасно столиця відьом і Лисих гір. 
Наші предки досить гармонійно по-
єднували в собі ці якості. Особисто 
я, наприклад, глибоко переконана, 
що головна проблема Миколи Гого-
ля в тому, що він не зміг повернути-
ся до Києва, хоча дуже цього хотів. 
Він мріяв викладати в університеті, 
очолити кафедру історії, написати 
історію України, а йому цю посаду 
просто не дали. В результаті Гоголь 
помер через невміння примирити 
свою містичну сутність із догмами 
ортодоксальної християнської віри. 
З цієї ж причини він не міг десять 
років написати свій останній роман, 
спалив його та заморив себе голодом 
під час Великого посту. А якби він 

жив тут, у Києві, то зрозумів би, що 
ніякого протиріччя між Небом та 
Землею не існує. Ти ходиш по землі, 
всотуєш у себе її магію та одночас-
но дивишся в небо, прагнучи туди 
душею», — розповідала Лада біля 
залізного носа з бравими вусами. 
Кочівний пам’ятник гоголівському 
органу дихання постійного місця 
розташування не має. Попереднє 
залишає без попередження й нео-
чікувано моститься в місцях нових, 
несподіваних. 

Щодо Діда Мороза, то у Києві аж 
кілька місць, що свідчать про його 
перебування. Наприклад, згадку 
про нього можна побачити в основі 
«Збручанського ідола», що у скве-
рі біля Софіївської площі. Нижній 
ярус статуї символізує Наву — під-

земний, потойбічний світ, там зо-
бражений бог Велес — покровитель 
Царства мертвих, бог скотарства і 
торгівлі, на ньому тримається світо-
будова. 

«Твердження про те, що святий 
Миколай — то український персо-
наж, а Дід Мороз — ні, — суцільна 
брехня. Якраз прообразом сучас-
ного Діда Мороза був бог Велес. А 
святий Миколай ніколи в Україні, 
до 1917 року, не виступав у ролі да-
рувальника дітям подарунків. Цей 
персонаж прийшов до нас із Західної 
України, котра до Жовтневої рево-
люції належала Австро-Угорщині, 
— розповідала письменниця. — Мо-
розні зими, довгі ночі — холодної 
пори року наші предки мали єдине 
і головне завдання — вижити. За-

вдання складне, адже прогодувати 
й зігріти багатодітну сім’ю було не-
просто, тому зима у далеких попере-
дніх поколінь стійко асоціювалася зі 
смертю. Надію на щедрий урожай, а 
значить, і сподівання перезимувати 
наступний рік у ситості й теплі все-
ляли пожертви на честь Велеса. Бог 
підземного царства мешкав якраз 
на рівні, куди веде коріння усіх рос-
лин земних та витікають ріки зем-
ні. Задобрений, він дарував життя 
тим, хто до нього звертався. А ті, з 
роками поліпшуючи свій добробут, 
наділяли владику темного потойбіч-
чя позитивним характером доброго 
чарівника». 

Сучасні киявиці пошуки Діда Ве-
леса завершили на Контрактовій 
площі. Саме там, виявляється, у 
древні часи розміщувалося Велесове 
капище. 

«Бог торгівлі, багатства, процві-
тання й, що дивно, поезії та творчос-
ті, — веде далі Лада. — Віками тут 
відбувались ярмарки-контракти, 
куди з’їжджалися торгаші з усього 
світу. За значимістю й масштабом 
гулянь ці ярмарки можна зрівняти 
хіба з футбольним «Євро». Чи варто 
говорити про те, як сприяли роз-
витку економіки міста міжнародні 
гуляння? Саме контракти явили у 
Києві перший театр. Адже багата 
публіка вимагала розваг. Тож важко 
заперечити вплив Велеса на це міс-
це. До речі, якби обирати місце для 
головної ялинки України довелося 
мені, я б не вагаючись поставила її 
на Контрактовій площі й попросила 
для країни багатства і благополуччя. 

А коли вже долю ялинки вирі-
шили без відьомських порад, то усі 
магічні таланти варто спрямувати 
собі на користь. Оновлена сонцесто-
янням природа прихильно відпові-
датиме на спроби передбачити май-
бутнє, чиїм би воно не було. Тижні 
до 19 січня сприятливі для таких 
питань. 

До 14 січня, у Святі вечори, воро-
жити можна абсолютно всім. Із 14-го 
до 18-го — Страшні вечори, гадати 
можна тільки посвяченим у магічні 
науки особам. Ніч із 18 на 19 січня 
— головний час різдвяних ворожінь. 
Судячи з методів вгадати долю, котрі 
дісталися нам у спадок від старших 
поколінь, дівчат цікавило всього два 
запитання: хто першою вийде заміж 

і який урожай принесе наступний 
рік. У нас бажань куди більше, і, 
вірте або ні, більшість із них збува-
ється. Не брехатиму, що всі, але біль-
шість — так. Навіть свого чоловіка я 
наворожила собі саме на хрещенські 
святки. Його ім’я випало мені шість 
разів! Тому магія в моєму розумінні 
— явище побутове. Бачу в ній ма-
ловивчену науку, тісно пов’язану з 
психологією. А результат ворожінь 
— це сокровенне, що сховано в гли-
бинах самого себе, потрібно тільки 
вміти діставати інформацію. Адже 
правду скаже не туфелька, не свічка. 
Вони провідники таємниці, що кри-
ється в нас, тільки й усього…» 

*** 
Ворожіння на книжці 
Будь-яка книга відкривається 

навмання. Хтось із присутніх нази-
ває номер сторінки та номер рядка 
(зверху або знизу). Пророкування 
стосується того, хто назвав сторін-
ку-рядок. Речення треба читати до 
крапки. Попередній рядок до перед-
бачення немає жодного значення. 
Процес повторюється тричі. Всі три 
«пророцтва» нотуються на папері, 
після чого вголос зачитуються як 
одна історія і всі разом намагаються 
зрозуміти: що б це означало? 

Ворожіння на свічці 
Потрібні: велика миска з водою, 

папір, ножиці, ручка, столова ложка, 
горіхова шкаралупа, маленька свіч-
ка (іменинна). 

На тонких продовгуватих смуж-
ках паперу напишіть свої бажання 
або імена потенційних женихів. 
Складіть папірці навпіл, прикріпіть 
їх на бортиках миски, що на три 
чверті наповнена водою. Цидулки 
краями не повинні торкатися води. 
Точно в центрі акуратно поставте 
«кораблик» — половинку волось-
кого горіха із запаленою свічкою. 
Проведіть довкола «кораблика» три 
кола ложкою проти годинникової 
стрілки. Шкаралупка повинна до-
пливти до одного з папірців і підпа-
лити його. Загасіть вогонь у воді та 
прочитайте, що чекає вас наступно-
го року. 

Не треба допомагати «корабли-
ку» рухатися, дмухати на нього, 
підштовхувати. Інакше бажання не 
здійсниться. 

Кристина ПАВЛЮК, 
м. Київ 

Ворожіння — це те сокровенне, що сховано 
в глибинах самого себе 
Потрібно тільки вміти діставати інформацію 

Лада Лузіна. Автографи для шанувальниць письменниці чи... відьминих учениць?


