
УВАГА! Вживання наркотиків є небезпечним! 
Ми не рекомендуємо також нікому бути причетним до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами!

МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ЦЯ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ 
В УКРАЇНІ НА ПАПЕРІ З УКРАЇНСЬКИХ КОНОПЕЛЬ!   №3 / квітень 2010

ВИХОДЬ 

    НА ВУЛИЦІ

ЛОС-АНЖЕЛЕС, США. 
Відвідувачі оглядають та випробовують опалення в 

спеціальній «вирощувальній кімнаті» (growing-room), 

де використано найновіші методи вирощування 

рослин - без запаху. Каліфорнійські підприємці 

арендували 6503 кв.м у виставочному центрі 

Лос-Анджелеса, щоб облаштувати там виставку 

медичної марихуани «HempCon 2010». 
(фото Ken Hively)

БАРСЕЛОНА, ІСПАНІЯ. Верхівка сортової коноплі рекламує якість насіння на стенді щорічної виставки досягнень народного господарства Spannabis 2010. Експонат не продається.  Нові закони декриміналізували зберігання канабісу повнолітніми для власного вжитку, натомість посилено відповідальність за торгівлю нелегальними речовинами. 
(фото Stiven Filimonov)

КИЇВ, УКРАЇНА. 
Учасниця тримає плакат на мітингу громадських 

організацій, присвяченому «необхідності боротьби 

з легалізацією нових видів наркотиків - так 

званих  спайсів». Креатив противників «сумішей 

для паління» відображає їхній рівень знань про 

суть проблеми. Бомбей - в Індії, а в Індії проблеми 

«спайсів» не існує апріорі, як і самих хімічних 

приправ для кайфу. На відміну від України.  

(фото Таісії Стеценко - korrespondent.net)
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1. Влаштувати парламентські слу-
хання щодо державної політики у 

галузі обігу алкоголю, тютюну та інших 
наркотиків, необхідні для повноцінного 
аналізу ситуації, що склалася в Укра-
їні навколо епідемії наркоманії та ВІЛ/
СНІДу та вироблення змін до законів 
та підзаконних актів у сфері держав-
ної політики щодо алкоголю, тютюну 
та інших наркотиків. Учасники Маршу 
Свободи переконані: надмірний кримі-
нальний тиск на споживачів канабісу 
не вирішує питання боротьби з нар-
кобізнесом, а лише погіршує безпеку 
громадського здоров’я. Десятки тисяч 
молодих людей з вини держави стають 
полоненими кримінального світу, в той 
час як наркобізнес не несе суттєвих 
втрат.

2. Зупинити наркокорупцію в МВС 
та інших силових структурах. 

Спрямувати основні зусилля правоохо-
ронних органів на боротьбу з наркобіз-
несом. Чинне законодавство дозволяє 
міліції не переслідувати наркоторгов-
ців, адже достатньо просто наповни-

ти в’язниці їхніми клієнтами. І лише 
бажанням керівництва МВС чинити 
навпаки ситуацію не змінити. Непри-
пустимою є ситуація, коли 80 % суди-
мостей за «наркозлочини», пов'язані 
зі ст. 309 ч.1, фактично визнають кри-
мінальне покарання за індивідуальне 
споживання психоактивних речовин. 
Особливо це стосується осіб, які не 
вживають ін'єкційних наркотиків, а 
отже, не створюють значних проблем 
для громадського порядку та здоров’я.

3. Амністувати засуджених за ст. 
309 ч. 1, за якою більше 14 тисяч 

українців перебуває в місцях позбав-
лення волі за зберігання невеликих 
кількостей наркотиків без мети збуту. 
Факт, що наркоділків за ґрати потра-
пляє в 4 рази менше за споживачів, 
краще за все свідчить про нинішні 
пріоритети «боротьби з наркозлочин-
ністю». Амністія споживачів нелегаль-
них наркотиків дозволить звільнити 
в'язниці для організаторів наркобізнесу 
та наркорекетирів у погонах.

4. Законодавчо згорнути рекламу 
тютюнових та алкогольних виро-

бів. Частину додаткових коштів, які бю-
джет отримає з горілчано-тютюнової ін-
дустрії після підняття акцизів на тютюн 
та алкоголь, слід витратити на фунда-
ментальні соціологічні та медичні до-
слідження. Держава та її уряд нарешті 
повинні мати уявлення про реальну 
кількість споживачів психоактивних 
речовин - як легальних, так і нелегаль-
них. Без результатів такого моніторин-
гу неможливі ні дієві реформи, ні усві-
домлення масштабів проблеми, з якою 
українському суспільству належить бо-
ротися. Вчені світу визнають: алкоголь 
та тютюн є значно шкідливішим нарко-
тиком, ніж, наприклад, марихуана, яку 
віднесено до списку наркотичних ре-
човин, заборонених в обігу. Легальний 
тютюн, за статистикою ООН, забирає 
в 20 разів більше життів, ніж нелегаль-
ні наркотики. Об'єктивна інформація 
у ЗМІ дозволить громадянам прийма-
ти більше вмотивовані рішення щодо 
вживання тих чи інших речовин.

Учасники Маршу переконані, що 
кожна людина має право на віль-
ний розвиток своєї особистості, 
якщо при цьому не порушуються 
права і свободи інших людей.

ВИМОГИ
МИ, УЧАСНИКИ МАРШУ СВОБОДИ, СТАВИМО ПЕРЕД СОБОЮ, 
УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ ТА ЇЇ УРЯДОМ ТАКІ ВИМОГИ:

редакційна пошта

Доброго дня! Прочитав ваш 1 та 2 випуск газети. Дуже цікаво - це перше 
видання такого плану в Україні. Але прочитавши до статті про Марш Свободи, в 
мене прийшло розчарування, спробую пояснити.

Я Українець - мені не байдужа доля нашої держави. Я дійсно її люблю - це як 
любов до мами! Тобто я патріот - отже і націоналіст. У вашій статті я змальований 
як дикий нацист часів 40р. гітлерівської Німеччини. Під фотографією є думка 
Андрія Ілленка і підписано як націонал-соціаліст. Друзі, є велика різниця між 
сучасним українським соціал-націоналізмом та націонал-соціалізмом тієї ж 
Німеччини. Якщо намагаєтеся писати об'єктивно то з'ясуйте спершу ці два 
політичні значення. Оскільки такі фрази постійно гукають фанати іншої політ. 
сили (Вітренко)! Гадаю що ви не належите до цих аморальних людей? Я багато 
поїздив по світу і багато пізнав і про тамтешню політику і про тамтешню 
«культуру». Я українець, вернувся на батьківщину бо тут мені найкраще! Бо тут 
моє коріння! Бо тут жили наші славні предки! Предки козаки - які теж шанували 
«культуру»!

Наше суспільство дуже занедбане - в ньому є багато невирішених проблем і 
для тебе і для мене. Я категорично виступаю проти свавілля ментів, чи цього 
ринку ментовського - культурою! Але є і інші проблеми. Частина цих проблем 
повязана з імміграцією, важкими наркотиками, ітд. Давай краще «культурно» 
думати як покращити життя в Україні, а ніж поливати когось брудом.

Андрій

Давайте, Андрію, якщо ви не кривите душею. Про суть переміни складників 
у назвах політичних течій можна сперечатись багато і до піни з рота, але 
визначають складову не букви і їх розташування на офіційній вивісці, а дії, 
вчинки. Риторика навіть - на другому місці, бо слова - для натовпу. Вчинки - для 
історії. Можемо проаналізувати дії ВО «Свобода» (бо стаття, що вас зачепила, 
стосувались цієї політичної сили) без проекції на користь всього людства - 
лише через призму Маршу Свободи. 

Отже, влаштовуючи контр-маніфестацію минулого року ця політсила намагалася: 

 # Легітимізувати власні дії, сумнівні з точки зору діючого законодавства (і 
робила це за допомогою пропаганди, що базувалась на суцільній брехні). 
«Брехня, повторена багато разів, стає правдою!» - любив говорити один 
ідеолог нацизму.  

 # Навішувати ярлики для виокремлення  «ворога» (це стратегія соціал-
націоналізму, я не плутаю?) 

 # Заохочувати своїх прихильників  до нападі на расовому грунті (за 
принципом несхожості - тощо) - це теж є соціал-націоналізм, що ви його 
захищаєте? 

Скоріш за все, ви скажете, що ні. Але, як би не мінялися складники у назві і 
яким би солодким і випещеним не ставали голоси лідерів, коричневе підгрунтя 
залишиться. Адже ви розумієте, що нацькування скінхедів на зірваний прапор 
це лишень краплина, що пройшла цензуру призграйного фотографа. А побиття 
людей вдесятьох на одного ці фотографи якщо і знімали, то livejournal навряд чи 
викладе. В кращому разі - на якомусь форумі наці. Яких і цього року спраглому 
за дешевим піаром Андрію Іллєнку треба буде мобілізувати проти Маршу, бо 
як же йому без них. Я дуже далекий від табору вітренок, але сприймаю пана 
Іллєнка саме так, як би ти не хотів, щоб я сприймав тебе. Поки він не довів 
зворотнього. На превеликий жаль для всіх нас.

Звичайно, в тому що, значення слова «Патріот» девальвовано, винні не 
лише наці-формування штибу «Патріот України» (не знаю, які у вас до нього 
ставлення, але я себе ілюзіями не тішу), не лише російськомовні скінхеди (яких 
до 2005 року не було чути, а восени 2006го увійшло в українські реалії поняття 
«проплачена скінівська атака»). Винні і всі патріоти, всі ми, бо не зробили 
цьому сміттю достойний спротив. Бо всі були вже поділені і нагодовані кожен 
власними ілюзіями.

А ксенофобія, яка завжди була мобілізаційним фактором для вуличного 
сектору ВО «Свобода», ніколи не була для патріотизму каталізатором до 
позитивних зрушень на благо суспільства. Всі відомі історичні паралелі свідчать 
про зворотнє. 

Тарас Ратушний,
прес-аташе Маршу Свободи

м. Київ
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ЗАСТУПНИК ДЕПАРТАМЕНТУ БОРОТЬБИ З 
НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ МВС 

УКРАЇНИ ОЛЕГ ШУТЯК - НАЙБІЛЬШ ПУБЛІЧНА 
ОСОБА У ДБНОН. ТОМУ І ПОЗИЦІЮ НАРКОМІЛІЦІЇ 

ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ «АНТИНАРКОТИЧНИХ» 
ЗАКОНІВ ТА НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗМІН  КРАЩЕ 

ЗА НЬОГО, МАБУТЬ, НЕ ПОЯСНИТЬ НІХТО. 
НАГАДАЄМО, МІЛІЦІЯ В УКРАЇНІ ПРАЦЮЄ ТАКИМ 

ЧИНОМ, ЩО БЛИЗЬКО 80 % СУДИМОСТЕЙ ЗА 
НАРКОТИКИ ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СТ. 309 Ч. 1, ТОБТО 
НА ОДНОГО НАРКОЗБУВАЛЬНИКА В МІСЦЯХ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ОПИНЯЄТЬСЯ 5 ЙОГО 
«КЛІЄНТІВ». ЩЕ У 2005 РОЦІ КЕРІВНИЦТВО 

МВС ПООБІЦЯЛО СИТУАЦІЮ КАРДИНАЛЬНО 
ЗМІНИТИ. «КОНОПЛЯНА ПРАВДА» ПРИВОДИТЬ 

ТУТ ФРАГМЕНТИ ІНТЕРВ'Ю, ДАТОВАНІ 
РІЗНИМИ РОКАМИ, ЩОБ ПРОСТЕЖИТИ, 
НАСКІЛЬКИ ЦІ ЗМІНИ БУЛИ УСПІШНИМИ

2007
Журналіст: Міністр пообіцяв змінити ситуацію щодо 
боротьби з наркозлочинністю. Зараз ця боротьба 
заміняється переслідуванням споживачів нелегальних 
психоактивних речовин і вибиванням із них грошей. 
Скільки це триватиме і коли нарешті статистика зміниться, 
принаймні, до зворотної?

Олег Шутяк: Це питання нам, Міністерству внутрішніх справ, 
задавати неправильно... Є закон на сьогодні, який ми виконуємо. 
Буде інший закон, виключать з Кодексу 309 статтю - будемо 
діяти інакше...

- А ефективність цього закону Ви можете оцінити?

- Із моєї точки зору, проблема наркоманіїї потребує трошки 
іншого підходу. Міліція має займатися наркозбувальниками, 
я з вами на 100 % згоден. І майже рік, навіть більше року 
тому ми оголосили, що нашим пріоритетом є притягнення до 
відповідальності за збут наркотиків.

- Як змінилася статистика за рік?

- Значно вона не змінилася. Хоча ми стали трохи більше 
притягати до відповідальності осіб, які займаються збутом 
наркотиків. Трошки більше...

2010
Журналіст: Міністр  (Ю.Луценко - КП) днями звітував про 
якусь «невеличку реформу» в боротьбі із наркозлочинністю. 
Мовляв МВС успішно змінила стратегію і займається 
виключно наркозбутчиками, а не споживачами. Але 
статистика ніяких реформ не засвідчує. Проясніть ситуацію...

Олег Шутяк: Те, що ми змінили стратегію, як Ви кажете, 
стосувалося лише нас, БНОН. Ми фактично заборонили своїм 
співробітникам переслідувати споживачів наркотиків, хворих 
людей, а натомість наказали займатися наркозбувальниками. У 
цьому напрямку ми і рухаємось.

- Але ж статистика за 5 років не змінилась ні на йоту, 
співвідношення кримінальних справ за зберігання і збут 
залишилось таким ж, як і у 2005-му. Це говорить про те, що 
або ви погано забороняли, або ж вас не слухались...

- Міліція - це 30 000 працівників, БНОН складає незначну кількість 
у порівнянні... Є ж іще і ППС (патрульно-постова служба - КП), 
дільничні інспектори... І все ще діє Кримінальний кодекс. І там 
є стаття 309, яка передбачає, що зберігання більше 5 грамів 
канабіса є кримінальним злочином. Тому всі вони діють згідно із 
законом. І якщо ви хочете щось змінити, то треба і працювати в 
цьому напрямку. Ми - лише за. Давайте, готуйте законопроект, 
будемо опрацьовувати його....

УКРАЇНА! 
ВЕСНА! 

СВОБОDА!
КИЇВ
коли: 15 травня 

10:00 - ПЕЙЗАЖНА АЛЕЯ
що в програмі: акція з озеленення

14:00 - МИХАЙЛІВСЬКА ПЛОЩА
що в програмі: концерт, шоу, 

хода до владних кабінетів

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

коли: 22 травня 

14:00 - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА
що в програмі: мітинг, концерт, вистава

СІМФЕРОПОЛЬ
коли: 22 травня 

14:00 - ПАРК ГАГАРІНА
що в програмі: невідомо. 

На момент завершення верстки кримський оргкомітет 
на з'язок не виходив.  Також на час роботи над випуском 

редація не володіла інформацією про Марші в інших містах.

Детальніша інформація на сайті 
www.legalize.in.ua

www.konopravda.com

Хочу, щоб Конопляна Хода відбулась і 
пройшла без жертв. Щоби була весе-
лою і кольоровою як лав-парад, тіль-
ки без підкресленої сексуальності. 
Наприклад, люди у зеленому вишико-
вуються у формі конопляного листа і 
прямують Хрещатиком до Майдану.

Рома

У першу чергу, мені хотілося б бачи-
ти на Марші-2010 людей, для яких 
питання декриміналізації конопель 
справді важливе, не залежно від їхніх 
точок зору на цю проблему. Потрібен 
діалог. 

Олена

Я би хотів, щоб у Києві це була хода 
від Контрактової площі до Коноплян-
ської вулиці. І щоб вона своїм зеле-
ним позитивом затьмарила совкові 
урочистості з приводу 9-го травня. 

Павло

Кльово було б, якби на Конопляному 
Марші-2010 замість політичних за-
кликів лунав живий реггі, на запро-
шення учасники коноляної ходи були 
у фантазійних костюмах і кидали б 
перехожим конфеті, цукерки та коно-
пляне насіння.

Женя

Марш бачиться мені святом справед-
ливості, яка повинна рано чи пізно на-
стати. Це має бути феєричне дійство 
з клоунами, кульками, жонглерами, 
платформами - як на карнавалі. Мож-
ливо, сатирична вистава про сучасний 
стан справ із висміюванням необізна-
них і заангажованістів, щоб привер-
нути увагу і позитивно налаштувати 
до себе...

Таня

Хотілося б, щоб легендарні гурти - 
Перкалаба, Зе Вйо, Вузв, Бумбокс, 
Аддіс-Абеба, Ляпіс, Акуена, діджеі 
- та взагалі всі-всі свідомі музики з ін-
струментами самоогранізувалися на 
марш та панували над увагою охочого 
до дійства люду! Справжня музика 
об'єднає всіх...

Ося

Я бачу Конопляние свято-2010 
як концерт-форум, ярмарок, тан-
ці та відео на великому екрані, не 
обов'язково йти кудись, щоб не обу-
рювати «незгодних», круто було б в 
експоцентрі або взагалі на Майдані це 
дєло провести.

Тамара

Круто було б, якби цьогорічний марш 
пройшов без мєнтів та нациків, у яко-
мусь новому форматі, більш друж-
ньому та креативному. Пора маршів 
минула. Настав час якогось позитив-
ного мистецтва.

Шрум

Очікую сміливості від більшого числа 
як прихильників, так і противників 
маршу. Хочеться, щоб вони активні-
ше висловлювались і обгворювали 
проблему, щоб актуалізувати цю тему 
на рівні громадської сфери, так, як 
це вдалось зробити у 2005-му і 2006-
му...

Марта

Я б хотіла, щоб Конопляна Хода-2010 
була більш сюжетною. Можливо, це, 
перш за все, маніфест, а вже потім 
шоу, але люди запам'ятають шоу, бо 
вникати у проблематику кожного мі-
тингу перехожі не зобов'язані.

Лора

Мені б хотілося бачити на марші не 
«двіжуху торчків», а зібрання ЛЮДЕЙ, 
які знають, чого вони хочуть, чому 
вони цього хочуть і можуть обґрунту-
вати свої вимоги. Обґрунтувати само-
стійно, а не тому, що їм так дяді і тьоті 
розказали. Також хочеться побачити 
марш не «ліґалайзу», а саме СВОБОДИ 
- це не тільки конопляне питання, а пи-
тання людської взаємоповаги.

Цвіркун

Важливо, щоб учасники усвідомлю-
вали, що Конопляний Марш - це не 
просто тусуватися в компаніі при-
ємних тобі людей, а й реальна зміна 
наркополітики.

Алекс

Треба, щоб марш вийшов суперовим, 
психоделічним и довгим! Хочу бачити 
на марші-2010 побільше посмішок та 
поменше ментів!

Генадій

Мабуть, на цьогорічному марші біль-
ше уваги треба приділити інформу-
ванню населення, наприклад, чим ку-
ріння краще за пияцтво. Адже серед 
пересічних некурців маріхуана сприй-
мається як наркотик, так само, як ге-
рич або ще якась дрянь. Можна раз-
давать листівки або газети, де буде 
така інформація. Всі учасники маршу 
мають розуміти: показове вживання 
коноплі тільки спровокує неприємні 
ситуації із мєнтами. Під час маршу не 
варто палити коноплі, а також пити 
пиво і курити цигарки, адже серед 
наших вимог - заборона на рекламу 
тютюнової та алкогольної продукції.

Віра

Хотів би, щоб це був марш свободи і 
щоб люди не зациклювалися на коно-
плях. Коноплі добре розуміються як 
символ свободи, тому під цим симво-
лом добре робити свято свободи, але 
розмовляти тільки про легалізацію 
конопель - нерозумно і безглуздо.

Костя 

ЧОГО МИ ХОЧЕМО 
ВІД МАРШУ-2010 ?

ПРО ЩО ЗМОВЧАВ ЛУЦЕНКО
«невеличка реформа» стосувалась не всієї міліції?
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 МІНІМАЛЬНА 
ФУНКЦІОНАЛЬНА 

ОДИНИЦЯ
Отже, у тебе з'явилась ідея. Це не 
дивно: інформаційне поле, особли-
во здобрене стафом, стає просто 
багатющим ґрунтом для ідей, і чима-
ло з них, безумовно, гідні реалізації. 
Відтак, ідея є, потрібно втілювати, 
і першою твоєю помилкою стане 
взяти і почати втілювати її наодинці. 
Безумовно, є чимало проектів, на-
роджених однією людиною, але ще 
більше адептів правила «хочеш зро-
бити добре – зроби сам». 

І ти сам, напевне, знаєш, як багато 
таких адептів у результаті досягли 
успіху. Тому не робімо такої помилки. 
Раз вже ти народив ідею і вона тобі 
бодай трохи дорога, спробуй уникнути 
й іншої пастки – «зробити, як у інших, – 
точно працюватиме». Варіант найняти 
народ, вкласти грошики і чекати 
результату – не наш метод. І всіх, хто 
пропонуватиме тобі цей шлях, слід 
одразу далеко посилати. Нехай кажуть, 
що ти – ідіот. 

Все дуже просто: щоб втілити твою 
ідею, тобі треба знайти саме таких 
«ідіотів», як ти. Крім тебе, їх має бути 
ще мінімум двоє. Отже, ти – генератор 
ідеї. Швидше за все, ти – ідеаліст, 
який не має жодного уявлення про 
реальність. Бо якби ти мав уявлення 
про торбу проблем і підводних каменів 
на шляху втілення твоєї дорогоцінної 
ідеї, то відразу би від неї відмовився. 
На користь наступного джойнта, 
наприклад. Тож намалюємо схему. 
Уяви собі крапку, з якої починається 
пряма лінія. Лінія – це твоя ідея, а 
крапка – це ти. Десь на іншому кінці 
прямої – твій уявний результат. Щоб 
він став реальністю, найкраще, щоб на 
іншому кінці прямої був твій партнер, 
однодумець і... прагматик. Повна твоя 
протилежність. 

Він повинен мати чітке бачення 
реалізації, має володіти технологією 
реалізації або мати уявлення, де точно 
можна ці технології взяти. Чи досить 
цього для реалізації проекту? – Ні. Бо 
прагматик з ідеалістом не знайдуть 
спільної мови навіть після спільного 
джойнта. 

Генератор собі й далі генеруватиме, а 
прагматик, як мінімум, насміхатиметь-
ся. Тому потрібен третій. І не будь-хто, 
а той, хто зуміє зрозуміти і цінність 
ідеї, і аргументи прагматика. Цей – 
коректор – на нашій схемі має бути 
точно посередині, тоді з нашої прямої 
можна закрутити рівносторонній 
трикутник. Він означатиме, що всі 
троє мають мотив одного рівня, і цей 
рівень мотивації достатній, щоб справа 
зрушилася з місця. Троє, які знайдуться 
в одній команді, самі вже побачать, чого 
їм не вистачатиме. Наприклад, можуть 
найняти цілу армію працівників. І ніхто 
не заважає базовій трійці шукати будь-
яких додаткових партнерів (не плутати 
з найманцями!). 

Зрештою, їх може стати 5. Але це – 
максимум. Повноцінно і рівноцінно 
займатися одним проектом можуть 
максимум п'ятеро. Бо шість – це вже 
дві потенційні функціональні одиниці. 

ПІОНЕРИ 
ФЕМІНІЗАЦІЇ
ІДЕЯ: RDG 
(ROYAL DUTCH GENETICS)
здійснив: Michael Roosen

КП: ваш розвиток дуже скидається на 
бліц-кріг якийсь, чи не так?

Я запустив RoyalDutchGenetics у серпні 2007 
в Амстердамі, перед тим працював у індустрії 
селекції з 1998 року, наповнюючи банки 
насінням інших компаній.

Ми до дрібниць прорахували план експансії 
і одночасно вийшли на ринки Великої 
Британії, Іспанії, Німеччини, Австрії. Зараз 
саме придивляємось, як би розширитись на 
східну Європу, Росію, Південну та Північну 
Америки. Що зробило нас такими успішними 
за такий короткий строк – це те, що ми 
запустили не черговий seed-bank, а комплекс 
селекційних ліній для низки насіннєвих 
компаній Нідерландів і збудували непохитну 
репутацію. 

Для селекціонера це чи не найважливіше. Але 
ж ми також одна з перших компаній-піонерів у 
процесі фемінізації насіння. Сьогодні завдяки 
нашим «місткам» до провідних банків насіння 
ми можемо розбудовувати свій власний 
генетичний фонд, без перебільшень – один із 
найбільших серед існуючих у світі.

КП: як бачите свою «імперію» в 2015 році?

Загалом європейський ринок буде зростати. 
Країни на кшталт Голландії тут зараз 
безумовні лідери, але все більше країн 
беруть участь у цих перегонах – і в селекції, 
і в технологіях гровінгу. Щомісяця виникають 
нові легальні компанії, чия діяльність так чи 
інакше пов'язана з канабісом. Всі будують і 
розвивають мережу дистрибуції, долаючи 
при цьому будь-які кордони. Тому потреба у 
високоякісному сортовому насінні зростатиме 
у відповідній прогресії. Згідно з нашим 
власним бізнес-планом ми готові відповісти 
на будь-які нові виклики від європейського та 
світового ринків.

КП: є у вас клієнти з України і як взагалі 
бачите український ринок?

Мої знання про Україну доволі обмежені. 
Зокрема, я знаю кілька сортів, що походять 
безпосередньо з Кримських гір. Але досі не 
мав можливості поспілкуватися з тамтешніми 
гроверами. Знаю ваше наступне питання. 
Скільки коштує моя компанія – навіть не 
питайте. Не скажу.

ЦІННИК 
ВІШАТИ НІКУДИ
ІДЕЯ: FLURANET
здійснив: Сергій Рукавіцин,  
також відомий як Н.К., 35 років.

КП: як ви реалізувалися?

Про успіх поки рано 
говорити, думаю, 
все ще попереду. 
Якщо художник за-
доволений своєю 
роботою остаточ-
но, гріш ціна такому 
художнику. Можна 
ставити хрест на 
його подальшому 
розвитку, бо розви-
ток – від незадоволення, завжди хочеш щось 
змінити, зробити краще. Або трансформува-
ти у щось унікальне і неповторне. Власне, це 
і є шлях самореалізації. Успішний цей шлях 
чи ні – можна оцінити лише сторонній спо-
стерігач, а для мене кінцевої точки не існує, 
тим паче, вважаю, рано озиратися і робити 
висновки.

Ми заклали свій фундамент у 2000 році, спер-
шу ідея була реалізована в андеґраундному 
вигляді, як інтернет-портал та закриті party, 
далі – як інтернет-магазин, ще згодом ми ви-
никли в реальності, як розкладка в нічних 
клубах. Або, як її називали клієнти, «Лавка 
флюрностей» – вона переміщувалась з ве-
чірки на вечірку, але дуже скоро еволюціону-
вала в магазин – повноцінний FLURAshop на 
Андріївському узвозі. Практично всі вироби 
тут handmade, кожна робота – ексклюзивна. 
Це основа нашої концепції першого на Україні 
psychodelic trance shop’у. Зараз ми – мережа 
FLURA – розширюємось, трансформуємось, 
зростаємо.

КП: як виглядатиме FLURA через 5 років?

Важко сказати, я живу «зараз». Життя – це 
прекрасна подорож, а майбутнє – лише в ідеях. 
Ідей та планів багато, чи реалізуються вони 
– залежить від ставлення до нас вищих сил. 
Однозначно плануємо створення chillout клубу, 
з потрібною атмосферою, піплом та музикою. А 
поки ми – на цьому рівні, і як глибоко зможемо 
пройти по цьому шляху, скільки нам відміряно 
зробити ТУТ, ніхто не знає.

КП: скільки коштує ваш бізнес?

H.K. Fluorescent – це не корпорація якась, а група 
творчих особистостей, які рухаються разом 

у радикально психоделічному напрямку. Від 
початку метою була реалізація ідей, а не спрага 
до прибутків. Втілення своїх фантазій у реальність 
і можливості реалізації таких, як ми. Гроші для нас 
лише засіб реалізації нашого внутрішнього світу, 
не більше. 

Тому ЩО ви збираєтесь купувати? Наш внутрішній 
світ і потенціал? Наша концепція – це експеримент, 
матеріалізація нашого внутрішнього світу і таланту. 
Атмосфера і енергетика, яку ми створили навколо 
себе, – це джерело, яке нас живить. На поверхні 
– магазини, бізнес, це так. Але це – наслідок, а на 
причину ніхто ніколи не повісить цінник.

ВІДОМИЙ, 
ЯК ПОРОЖНЯК
ІДЕЯ: ПОРОЖНЯК
здійснив: Ігор Вассерман, 42 роки

КП: Як виникла ідея?

Ідея «Порожняка» 
народилась влітку 
2007 року у сквери-
ку на вулиці Франка. 
Трохи більше року 
пішло на реєстрацію 
торгівельної марки 
по всьому світі. З 
лютого 2008 року, 
коли отримали сві-
доцтво про реєстра-
цію торгівельної 
марки, взявся до реалізації власне проекту. 
Він мав бути вже в травні, але заскочила хви-
ля кризи, у підрядників почалися фінансові 
проблеми, це позначилось на термінах по-
яви «Порожняка». Ця поява відтерміновува-
лась безліч разів, у результаті – перша пач-
ка з’явилась перед Новим Роком, у лютому 
2008. 

На сьогодні «Порожняк» повноцінно пред-
ставлено в Києві та області (у тютюнових ме-
режах), присутній у містах-мільйонниках, але 
крім цього – вже продається в Ізраїлі, США, 
Німеччині, Іспанії, Греції та Росії. Регіон при-
сутності постійно розширюється.

КП: Скільки коштує ваша компанія?

Із моменту появи «Порожняка» вже 
надійшло кілька пропозицій купити фірму 
разом із торгівельною маркою, частково 
або повністю. Але всі вони були малоцікаві. 
Ми розвиваємось у досить природній спосіб, 
але щоб зробити потужний «качок», потрібна 
хороша розкрутка. Тому співінвестор, 
безумовно, був би доречним. Якщо трапиться 
достойна пропозиція – безумовно, розгляну 
її. Але треба розуміти перспективу: ціна має 
йти на мільйони. 

КП: Як оцінюєте перспективи українського 
ринку?

«Порожняк» із самого народження 
сприймається як витвір мистецтва і викликає 
тільки позитивні емоції у споживача. Ми 
позиціонуємо його як стильний, оригінальний 
подарунок, а також як потрібний у побуті 
курця аксесуар. 

Перші пачки розійшлися з випискою іменних 
сертифікатів по 100 гривень за штуку 
протягом 2 годин. У перший місяць без 
будь-якої рекламної підтримки розійшлося 
більше 1000 пачок. Сьогодні у асортименті 
дві позиції: залізна пачка на 20 патронів та не 
менш стильна велика пачка з дизайнерського 
картону на 100 патронів. Найближчим часом 
запускаємо ще кілька позицій. Продукт – 
ексклюзивний, прогнози – багатообіцяючі.

РІШУЧІСТЬ ТА КОНСПІРАЦІЯ!
ЛЮБИШ ПОГОВОРИТИ ПРО ГЕНІАЛЬНІ ІДЕЇ, ЩО ТАК ЧАСТО ПРИХОДЯТЬ ТОБІ В ГОЛОВУ? ТОБІ НЕ 
ЗДАЄТЬСЯ, ЩО РОБИШ ЦЕ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ВИПРАВДАННЯ ВЛАСНИХ ЛІНОЩІВ? «ЩО З ТОГО, ЩО Я 
НІЧОГО НЕ РОБЛЮ? ЗАТЕ Ж ЯК ПРИДУМУЮ? РАЗ ФАНТАЗІЯ У МЕНЕ ТАКА ЧУДОВА, ТО Я СПРАВДІ 
БАГАТО МОЖУ!» БУВАЄ ТАК: ТАК ДОБРЕ ВСЕ ПРОГОВОРИЛИ, ЩО І РОБИТИ НІЧОГО НЕ ТРЕБА. А РАЗ 
МИ ТАК БАГАТО МОЖЕМО, ТО МОЖЕМО ПРИДУМАТИ ЩЕ БІЛЬШЕ ПРИЧИН, ЧЕРЕЗ ЯКІ НАША РОБОТА 
ЗАБУКСУВАЛА АБО НАВІТЬ НЕ ЗМОГЛА РОЗПОЧАТИСЯ. «КОНОПЛЯНА ПРАВДА» ВІДШУКАЛА ЛЮДЕЙ, 
ЩО ВМІЮТЬ РЕАЛІЗОВУВАТИ МРІЇ, І ЧИЇ ТЕМАТИЧНІ ПРОЕКТИ ВИДАЛИСЯ НАМ СПРАВДІ УНІКАЛЬНИМИ.

ІСТОРІЯ УСПІХУ

Охочі дегустувати топовий сорт Cheese у черзі до стенду RDG 
на коноплярській виставці Spannabis 2010 у Барселоні, Іспанія
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І НЕХАЙ МРІЯ СТАНЕ ПЛАНОМ
ЧОМУ ДЕЯКІ МРІЇ ЗБУВАЮТЬСЯ, А ІНШІ ТАК І ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
МРІЯМИ? ЗАУВАЖ, У РЕАЛЬНІСТЬ ВТІЛЮЮТЬСЯ НЕ 
НАЙКОРИСНІШІ МРІЇ. НЕ НАЙДОБРІШІ ТА НЕ НАЙМУДРІШІ 
МРІЇ. СТАЄ РЕАЛЬНІСТЮ ТЕ, У ЩО ХТОСЬ ВІРИТЬ І 
ПОСТІЙНО ПІДЖИВЛЮЄ ВЛАСНИМИ СИЛАМИ.

Якщо моя мрія – випити філіжанку кави, для цього не доведеться 
розширювати зону мого комфорту або виходити за рамки. Але 
якщо я хочу написати книгу, створити передачу на радіо чи змінити 
законодавство? Для втілення глобальніших «мрій» потрібно значно 
більше сили та часу. А ще – ресурсів, віри, дисципліни, підтримки 
зовні. Озирнись навколо. Важливо, щоб поруч були ті, хто розділяє 
твою мрію. Більшості людей потрібні «мрійники-провідники», 
здатні не лише озвучити мрію та вказати до неї шлях, але й на 
цьому шляху об'єднувати, доводити сенс і важливість Ідеї. Бо мрія 
дає людині натхнення жити, навіть якщо її придумав хтось інший. 
Перевір себе, чи здатний ти «запалювати» інших своєю мріє! Адже, 
наприклад, навіть такий проект, як ця газета, спершу теж існував 
лише у чиїйсь голові. 

ЯК ОБХОДИТИСЯ З МРІЄЮ?

1. УНИКАТИ ОЦІНКИ. Мрію неможливо і не потрібно 
оцінювати! Подивися своїй мрії в обличчя, визнай її та прийми. Не 
буває «хороших» чи «поганих» мрій. Бувають мріїі мої і не мої. Тому 
замість знецінювати мрію чи порівнювати її з чужими, краще наділи 
її силою та вірою.

2. УНИКАТИ ВИПРАВДАНЬ. Звідки взагалі береться 
бажання виправдовуватися, коли йдеться про Твою Мрію? Багато 
хто боїться оцінки оточуючих. Але ж усі мрійники виходили за 
межі соціальних стереотипів, і саме це дозволило їм відкрити нові 
горизонти. Є сенс слухати тільки себе, і якщо потрібно, боротися за 
свою Мрію.

3. БЕРЕГТИ СВОЮ МРІЮ. Як людина може самотужки 
зруйнувати свою мрію? Подавляючи її, забуваючи про неї, 
сповнюючись почуттям провини, напруження, страху чи сумніву. 
А ще людина може розповідати свою мрію іншим індивідуумам 
із сильним внутрішнім опором. Такі люди можуть твою мрію і 
приглушити. Мрією ділися тільки з найближчими людьми. А коли 
мрія – тільки задум, взагалі краще носити її в собі. 
   

4. ДАЙ МРІЇ ВИЗРІТИ. Коли мрію можна перевтілювати в 
ціль? Тільки у фазі зрілості. Коли це відбудеться, залежить тільки 
від тебе. В людини вагітність триває дев'ять місяців, у хом'ячка 
– місяць, у слона – два роки. Ми ж тут не говоримо про мрію-
«хом'ячка», правда?

Даша Конопльова

МЕНЕ ЗВАТИ ОЛЕГ. МЕНІ 34 РОКИ. КОНОПЛЯ 
– ЦЕ В МЕНЕ, МАБУТЬ, СПАДКОВЕ, БО 

МІЙ БАТЬКО ВИРОЩУВАВ КОНОПЛЮ 
У РОСІЇ ЩЕ ДО ТОГО, ЯК ПІД ТИСКОМ 

МІЖНАРОДНИХ «АНТИНАРКОТИЧНИХ» 
КОНВЕНЦІЙ СРСР ЛІКВІДУВАВ ЦЮ 

БЛАГОРОДНУ ГАЛУЗЬ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ. 

В дитинстві батько розповідав, як наша родина під час важких 
30-х, воєнних та післявоєнних років вижила завдяки коноплі: 
в часи голоду з насіння конопель люди робили коржі. А 
прабабуся та бабуся з конопляного волокна робили тканину, 
шили одяг, вдягали родину, вичесане волокно   здавали 
також і в колгоспні пункти. Років сім тому мої друзі-музиканти 
зацікавились продукцією з коноплі в інтернеті й хотіли якимось 
чином її привезти в Україну. На це я їм заперечував, мовляв, 
навіщо шукати десь за кордоном, якщо можна віднайти у себе 
під носом, або, принаймні, відродити втрачене. На той час я 
торгував на міському ринку взуттям і був впевнений, що зможу 
зробити конопляне взуття. Зацікавив знайомого чоботаря 
поекспериментувати трохи із тканинами. Концептуальні мої 
вимоги були такі: натуральність, ніяких синтетичних підкладок, 
мінімум шкіри, взуття має дихати і бути комфортним. Довелося 
навіть ламати деякі стереотипи в технології виробництва. Втім, 
результати експериментів мене влаштували. А коли в руки 
трапив конопляний рушник і з нього ми пошили перші конопляні 
капці, я зрозумів остаточно: діло буде. Знайомі принесли сувій 
бабусиного домотканого полотна, і справа дійсно пішла, переді 
мною почав відкриватись «конопляний світ».

У пошуках конопляної індустрії в Україні побачив, що не все ще 
втрачено, що існує і плідно працює Глухівський інститут луб'яних 
культур, який займається селекцією конопель. Проте тканини та 
пряжі, необхідні для мого виробництва, зараз в Україні вже ніхто 
не робить. І мені порадили звернутись до наукової співробітниці 
університету технологій та дизайну І. Я. Хохлової, яка опікується 
цим напрямком. До Ірини Яківни я привіз результати власних 
експериментів – так, як розповідав батько, висушував стебла 
коноплі, потім у ванній їх вимочував, знову висушував, виділяв 
луб, вичісував волокно, скручував його в нитку на звичайний 
олівець замість веретена. З тієї нитки потім була зв'язана 
шапочка приємного натурального зеленуватого кольору.

Тим часом нитка моя зворушила і столичну професорку, 
як виявилось, неймовірну ентузіастку натуральних тканин 
і конопляних технологій. Щоб співпрацювати з інститутом, 
довелось стати суб'єктом підприємницької діяльності, і ми 
нарешті уклали угоду, згідно з якою поставили перед собою 
завдання створити промислову технологію виготовлення виробів 
різного призначення з конопляного волокна, тобто пряжу, 
тканину для одягу та взуття тощо. То був 2004 рік.

Відтоді методом проб і помилок набито купа ґуль на лобі. 
Серйозною складністю в нашій роботі стало знайти сировину 
необхідної якості. Наш перший постачальник збанкрутував і 
не забезпечив нас проплаченою партією «моченця». З волокна 
Інституту луб'яних культур було експериментально виготовлено 
ковдрову тканину, з якої вийшли прекрасні ковдри з ворсом, але 
для взуття вона мені знадобилась тільки під устілки – замість 
традиційного поролону.

Перша справжня конопляна устілка народилась через два роки. 
Тоді я придбав старовинний дерев'яний верстат, навчився на ньому 
працювати, і еволюція тканини пішла швидше – пішли «в серію» 
устілки звичайні, масажні, лікувально–профілактичні. Крім того, 
я упроваджую фарбування тканини натуральними барвниками 
рослинного походження. За цей час мої вироби набули неабиякої 
популярності не тільки в Україні, надходять замовлення і з-за 
кордону. А восени спільно з колегами-коноплярами ми виготовили 
перші шкарпетки. Партія розлетілась дуже швидко, люди просять: 
«зроби ще!» Але потерпіти доведеться до... нового урожаю. 

ІСТОРІЯ КОНОПЛЯНИХ ВОЄН
Історія заборони коноплі пахне надзвичайно зле. Це стає 
підозрілим. Навколо абсолютно природного продукту, 
історично корисного у побуті та промисловості, протягом 
останнього століття буяє надто багато рекламних кампаній. 
Війна навколо конопель дуже виразно свідчить про політичні, 
економічні та інші мотиви її учасників.

1563 Англійська королева Єлизавета І зобов'язує 
всіх власників земельних ділянок понад 

60 акрів вирощувати коноплю для промисловості.

1564 Іспанський король Філіп упроваджує 
вирощування конопель для виробництва 

продуктів харчування, волокна і ліків на всій іспанській 
території, в Центральній та Південній Америках.

1600 Рембрандт пише свої картини 
на пенькових полотнах.

1619 У колонїї Джеймстаун (Вірджинія) вводиться 
перший в Америці «пеньковий закон», за 

яким всі фермери зобов'язані вирощувати коноплю.

1621 Популярна робота середньовічного медика 
«Анатомія Меланхолїї» (The Anatomy of 

Melancholy) говорить про канабіс як про ліки від депресії.

1631 Закони про обов'язкове вирощування коноплі 
вводяться по всьому штату Массачусетс.

1631–1800 Пенька вважається «законним 
платіжним засобом», нею 

платять податок майже на всіх американських територіях.

1632–1700 Закони про обов'язкове 
вирощування коноплі 

вводяться у штаті Коннектикут та у Чесапікських колоніях.

1740 Російська імперія – найбільший у світі 
постачальник пеньки: на Захід звідси 

постачають 80% всього такелажу. На внутрішньому 
ринку Росії конопля займає місце, важливіше за хутро, 
ліс та залізо разом узяті. Велика Британія експортує 
90% коноплі з Росії, англійський флот і морська торгівля 
залежать від російського канабісу. На одне судно кожні 
два роки йде від 50 до 100 тонн конопляної продукції.

1750 Бенджамін Франклін засновує одну 
з перших в Америці паперових 

фабрик, сировина на якій – пенькове дрантя.

1763–1767   У Вірджинії фермери, 
які не вирощують 

коноплю, можуть бути заарештовані та ув'язнені.

1776  Патріотичне населення організує добровільні 
прядильні акції, з пенькового волокна 

виготовляється форма для континентальної армії 
генерала Вашінгтона. Перший і другий проекти Декларації 
незалежності США пишуться на пеньковому папері. Зоряно-
смугастий стяг затверджується державним прапором США 
і виготовляється з коноплі. На своїх плантаціях коноплю 
вирощує і Джордж Вашингтон, і Томас Джеферсон. Останній 
закликає фермерів ростити коноплю замість тютюну. 

КОНОПЛЯ У МОЄМУ ЖИТТІ
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ЗАГАДКОВІ КУРИЛЬНІ СУМІШІ, ВІДОМІ ПІД 
МАРКОЮ SPICE (А ТАКОЖ SPACE, SPICY, 

SPIKE, SMOKE ТА ДЕСЯТКИ ІНШИХ ІМЕН), 
СТРІМКО ЗАБОРОНЯЮТЬ У ВСІХ ДЕРЖАВАХ 
ЄВРОСПІЛЬНОТИ. РОСІЯ ТА БІЛОРУСЬ ТЕЖ 
ПЕРЕЙМАЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРИКЛАД. 

УКРАЇНА ТРОХИ ЗАКЛОПОТАЛАСЯ З 
ВИБОРАМИ, АЛЕ НАВРЯД ЧИ СИЛЬНО 

ВІДСТАНЕ ВІД СУСІДІВ. НАЙПІЗНІШЕ – ДО 
ОСЕНІ «ПЕРЕЛІК НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ» 
НЕМИНУЧЕ ПОПОВНИТЬСЯ ДВОМА-ТРЬОМА 

ДЕСЯТКАМИ ЕКЗОТИЧНИХ НАЙМЕНУВАНЬ 
– JWH-018, JWH-122, JWH-195, CP-47, 197-

С6, CP-47, 197-С8, HU-210 - ЦЕ ВАМ НЕ 
ТРАМАДОЛ ЯКИЙСЬ! ЦЕ РЕЧОВИНИ,ЩО 

ДІЮТЬ У МІКРОДОЗАХ, МОЖУТЬ БУТИ 
ПІДМІШАНІ ДО НАЙРІЗНОМАНІТНІШИХ 

ПРОДУКТІВ І ПОКИ ЩЕ НЕ ВИЯВЛЯЮТЬСЯ 
ЕКСПРЕС-АНАЛІЗАМИ.

Ну і що ж такого? Привітаємо наших наркополіцейських. Тих, 
яких так складно відрізнити від наркомафії, – з новим джерелом 
прибутків. А чесних і відданих своїй наркополіцейській справі –  з 
новим гемороєм, якого їм ніяк не уникнути. І спробуємо розібратися, 
що це за «спайси» такі, звідки взялися і чи закінчиться ця історія 
після того, як суміші ці заборонять. Схоже, ні. Якраз від заборони і 
почнеться справжня історія. 

ЗАБОРОНА  – ДВИГУН ПРОГРЕСУ

Матір'ю «спайсів» була «Єдина Конвенція про наркотичні 
засоби», точніше, її зловісний «Список IV». У цьому переліку – 
рослини і речовини, шкода від яких «не компенсується значними 
терапевтичними перевагами, що ними не наділені інші речовини». 
Речовин там лише чотири – героїн, дезоморфін, кетобемідон та 
– уявіть собі! – «канабіс і смола канабіса»! Ось до чого доводить 
іноді дурість чиновників.

Фармакологи всього світу не раз намагалися пояснити 
бюрократам, що канабіноїди, які містяться у канабісі, – унікальний 
природній засіб від глаукоми, розсіяного склерозу, хореї, мігрені 
та ще кількох десятків хвороб. Однак таке «донкіхотство» ні до 
чого не привело: «Список IV» на довгі роки став непробивною 
перешкодою для досліджень цілющих властивостей канабісу. 
І наука пішла в обхід «Єдиної Конвенції». До кінця ХХ ст. було 
синтезовано сотні канабіміметиків – речовин, що здійснюють 
цілком канабіноїдний вплив на організм людини, але при цьому 
мають зовсім іншу хімічну структуру. А відповідно, не підпадають 
під дію антинаркотичних законів.

Особливо відзначився на цих теренах професор Джон Хаффман 
(John W. Huffman) з Південної Кароліни. Він винайшов більше 500 
канабіміметиків, які названо його ініціалами – JWH. Більшість 
із них належить до класу індолів, тобто є близькими родичами 
синтетичних ароматизаторів та нафталіну. Препарати типу 
CP-47, 197, синтезовані фармацевтами компанії Pfizer, – це 
похідні циклогексилфенола, на основі якого створено багато 
популярних розчинників та отрутохімікатів. Врешті, речовини 
серії HU (розробка єврейських вчених із Хайфи) – це синтетичні 
терпеноїди, рідні брати канабіноїдів, але значно сильніші за 
впливом. Наприклад, славнозвісний HU-210 у 100 разів сильніший 
за натуральний тетрагідроканабінол.

Деякі з цих речовин з часом було знайдено у «спайсах» та інших 
курильних сумішах. Але не одразу, а лише через кілька років після 
того, як товар з'явився на ринку.

ІНТЕРНЕТ І ХИБНИЙ СЛІД

Батьком «спайсів» став інтернет. Приблизно із 2004 року почали 
з'являтися віртуальні магазинчики, що торгували сумішами для 
паління. Суміші не містили жодного забороненого компонента – 
але «перли» цілком по-конопляному. Новина про них блискавично 

облетіла весь цивілізований світ. Дуже скоро «спайси» 
зробили крок у офф-лайн: з'явилися в смарт-шопах, магазинах 
східних сувенірів, а деінде - навіть у тютюнових кіосках. Їхня 
популярність перейшла всі розумні межі: в одній лише Німеччині 
за рік продавалося 7 мільйонів пакетів «легальних наркотиків». 
Наркополіція не могла нічого із цим вдіяти. Суміші піддавали 
всебічному аналізу, але в них не виявлялось нічого кримінального. 
Якась травичка, іноді екзотична, а іноді – зовсім звичайна, на 

кшталт білого латаття чи алтея. 
Щоправда, траплялися серед них і 
так звані ентеогени – психоактивні 
рослини, яких немає в переліку 
наркотиків. 

Виробники «спайсів» в один голос 
дружно стверджували: саме ці рос-
лини і відповідають за психоделіч-
ний ефект курильних сумішей. І 
уряди деяких країн купилися на цю 
аферу – заборонили блакитний ло-
тос, шавлію провісників (сальвію) 
та деякі інші підозрілі рослини. 
Однак проблеми «легальних нар-
котиків» це не вирішило: на ринку 

одразу з'явилися нові суміші, що містили 
зовсім іншу ботаніку, але «перли», як і раніше. Стало зрозуміло, 
що «спайси» не такі прості, як видаються. Крім «бабусиних тра-
вичок», в них є щось іще – але що? Криміналісти довго шукали 
відповідь, коли на допомогу їм прийшли... спеціалісти з медичних 
конопель.

КОНОПЛЕЗНАВЦІ ПРОТИ «СПАЙСІВ»

До початку нинішнього століття ставлення світової громадськості 
до канабісу змінилося на краще. Всі розумні люди поступово 
зрозуміли, що канабіс – ніякий не наркотик, а лишень конопля, 
травичка добра і корисна. І – найголовніше! – медична цінність 
цієї рослини була безсумнівно доведена ще в кінці 1970-х років. Із 
того часу уряди деяких країн, наплювавши на «Список IV», почали 
фінансувати дослідницькі програми щодо коноплі або, принаймні, 
перестали заважати ентузіастам, які ці дослідження вже 
провадили. До кінця 1990-х років у Європі та США з'явилося кілька 
потужних фірм, що спеціалізуються на вирощуванні медичного 
канабісу та випуску ліків з канабіноїдами. Одна з таких компаній – 
німецька THC Pharm Gmbh – несподівано зробила вагомий внесок 
у розшифровку складу «спайсів». 

2009 року спеціалісти THC Pharm спільно з ученими Фрайбурзького 
університету провели всебічні дослідження сумішей для паління і 
виявили в їхньому складі два десятки різних канабіміметиків і один 
синтетичний канабіноїд. Легенда про «бабусині травички» розвіялась 
як дим, наркополіція отримала потужну зброю для боротьби. Всі 
виявлені речовини тут таки були оголошені поза законом. Однак... чи 
вирішило це проблему «спайсів» у Європі?
 

ЩО ЗАВТРА НАМ ГОТУЄ? 

Очевидно, що на благополучний фінал цієї історії сподіватися не 
варто. Нині з величезними труднощами і ресурсними затратами 
було виявлено і заборонено лише 24 канабіміметика, тоді як 
лише один Джон Хаффман за цей час синтезував більше 500 
таких речовин і продовжує свою копітку працю в цій царині. 
Швидше за все, «легальні наркотики» ще не раз повернуться до 
нас у нових іпостасях. 

Наступного разу це можуть бути ароматичні суміші, трав'яні 
чаї, солі для ванн, скраби для тіла – що завгодно! «Перелік 
наркотичних засобів» ризикує невдовзі перетворитися у 
багатотомник, а витрати лише на аналіз різного побутового 
дріб'язку «зжеруть» весь антинаркотичний бюджет держави і 
попросять ще. Боротьба зі «спайсами» позначена дурнуватою 
безкінечністю і навряд чи зможе колись увінчатись перемогою. 

З дурної безкінечності є, принаймні, три виходи.

1. Взагалі не боротися з ними. Цим шляхом поки йде 
Китай – найбільший у світі виробник канабіміметиків. 

Втім, і з натуральними коноплями у китайців куди спокійніші 
стосунки: вирощують їх сотнями гектарів, плетуть з них килими, 
тетрогідроканабінолу в їхніх технічних сортах 3,5-4% (а не 0,01%, 
як «дозволяє» держава українським фермерам) – але їх проблема 
«спайсів» чомусь не хвилює, а загалом і не торкається.

2. Скласти «Список дозволених продуктів» і заборонити все 
інше. Схожий спосіб боротьби з різною отрутою давно й 

успішно практикують США. Будь-який новий продукт проходить 
перевірку в FDA («Асоціації харчових продуктів та ліків»), і якщо 
комісія вважатиме його недобрим, на прилавки його просто не 
пустять. Втім, є інформація, що деякі «спайси» досі легально 
продаються і в США. Очевидно, FDA вважає їх за цілком кошерні.

3. Декриміналізувати зберігання та вирощування конопель 
для власного вжитку, а то і просто дозволити торгівлю 

«канабісом та смолою канабісу» (в розумних межах, звичайно). В 
цьому випадку хімічні замінники конопель будуть просто нікому не 
потрібні. І ніяких «спайсів» в Україні не буде. Адже немає їх в Індії, 
де конопля легально продається у багатьох штатах.

Який шлях обере український уряд? Час покаже. Може стати-
ся, що перемога над «спайсами» – зовсім не те, що потрібно 
ініціаторам полювання на відьом, яке досі відображається 
лише в медійних кампаніях і у «повстаннях» невідомих гро-
мадських організацій, де всі борці, звичайно ж, без медичної 
освіти, і жодного глибший аналіз об'єкта боротьби просто не 
цікавить. Справді, раз у нашій країні стільки професійних бор-
ців із наркотиками – їх треба забезпечити боротьбою. А «спай-
си» підходять на роль вітряка якнайкраще.

Дмитро Гайдук

П Р И П Р А В И
КОРОТКА ІСТОРІЯ «СПАЙСІВ»

«Ті курильні суміші, проти яких ми повстали, не 
містять активної речовини, що входить  
у наркотичну мережу нашої держави. І ми 
хочемо домогтися того, щоб вони ввійшли 
в наркотичну мережу, для того, щоб їх не 
продавали сьогодні нашим дітям.»

Олексій Косарєв, голова громадської організації 
«Комітет з боротьби з організованою злочинністю 

й корупцією»

із пісні слів не викинеш

МИ ПОВСТАЛИ ПРОТИ 
ПЕКЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ 
І ВИМАГАЄМО ЇХНЬОЇ 

ЗАБОРОНИ!

ХЕ–ХЕ... НЕ ЗАБОРОНИШ 
- НЕ ЗАРОБИШ!

ПРОЦВІТАННЯ «СПАЙСІВ» – 
РЕЗУЛЬТАТ ЗАБОРОНИ КОНОПЛІ
«Ми готові на марші в Сімферополі виступити також проти 
«спайсів», – каже ідеолог кримського Маршу Свободи Денис. – 
Це просто якийсь жах. Ще восени в нас у Сімферополі було три 
точки, де це продавалося, зараз – більше двох десятків, і так 
– по всьому узбережжю». Про «спайси» ми хотіли написати ще 
в першому номері, однак зіткнулися із проблемою цілковитої 
відсутності адекватної інформації про те, чим готовий труїтися 
український народ, аби було легальне і міліція не чіпала. На 
запитання, які конкретно інгредієнти містять екзотичні суміші, 
ми не отримали чіткої відповіді ні від тих, хто вживає, ні від тих, 
хто на цьому заробляє гроші. Натомість редакція потонула в 
безкінечних тріп-репортах і скаргах.

Кожен третій покупець сумішей стикався з побічними 
ефектами, про які продавець не попереджав. Взагалі, перша 
інформація про можливі побочні ефекти від «бомбеїв», 
«спідешок» чи «клеопатр» з'явилися на сайтах продавців лише 
рік потому, як «спайси» почали переможний парад Україною. 
Тут же найчесніші ділки інформують: вони не несуть жодної 
відповідальності за перевищення дозувань або небажані 
ефекти через індивідуальні особливості організму. Власне, тут 
вони все-таки кривлять душею. Бо вони взагалі не несуть ніякої 
відповідальності. Те, що вони продають за досить немаленькі 
гроші («спайси» коштують дорожче, ніж трава у бариг), цілком 
легально перетнуло державний кордон, як... екзотичні пахощі 
або навіть добрива. Жоден магазин не напише, що це – для 
внутрішнього використання. «Спідешка», що на сайті значиться 
«легальним аналогом екстазі», – це всього лише прискорювач 
росту рослин. За документами. І який суд візьме до уваги 
позов постраждалого, здоров'ю якого цей прискорювач завдав 
непоправимої шкоди?

Є закономірність: чим суворіші в країні закони щодо канабісу, 
тим більший ажіотаж навколо «легальних замінників». Тим 
більші прибутки торговців «приправами». У Польщі ультра-
консерватори в уряді мали ілюзію «остаточної перемоги» 
над марихуаною в разі зниження порогу кримінальної 
відповідальності. Поріг став 0,005 сотих грама (саме за 
стільки можна було отримати реальне ув'язнення після 
«реформи»). Коноплю наївні урядовці так і не побороли, зате 
їхніми зусиллями «спайсовий» бренд Dopalacze із власної 
назви одного з магазинів став назвою загальною. Був відомий 
кожному молодому поляку, бо рекламувався і продавався на 
кожній дискотеці. Потім «спайси» заборонили, і популярний 
бренд зник. Але з'явились десятки інших. «Мікси в Польщі 
будуть на висоті, доки існуватиме безглуздий закон щодо 
коноплі», – каже підприємець Анджей із Варшави. В розпалі 
медійної кампанії проти «легальної отрути» він саме готується 
відкрити новий смарт-шоп. Але ж мікси тепер нелегальні, чи не 
так? «Віриш тому, що пишуть газети? Це дивна країна: я плачу 
податки, а вони витрачаються на ідіотизм. Нелегальні тепер 
10 компонентів. Це все, що вони змогли за рік класифікувати 
і внести в перелік заборонених. Але ж компонентів – тисячі. В 
моєму товарі заборонених точно не буде».  

Може, це когось здивує, але в європейській Польщі відсутнє 
поняття «наркохабара» у стосунках із правоохоронцями. В 
Україні, де наркорекет – головний мотив полювання особового 
складу МВС на споживачів нелегальних речовин, здоров'ям 
нації вкотре заклопоталося саме МВС. Україна тільки на папері 
грає за європейським сценарієм, у реальності новий пункт у 
списку заборони відкриває нову сферу збагачення наркополіції. 
«Що це у вас в магазині? Легальне? Це треба відправити на 
експертизу, а вона дорога і триває довго...» А далі – звична 
парадигма «гроші-товар».

Дивно, що Міністерство охорони здоров'я у цьому питанні чомусь 
як набрало в рота води, але ж це профіль саме його експертів – 
визначати, що є наркотиком і загрозою громадському здоров'ю. 
Але, схоже, ці функції в України все сміливіше приміряють люди 
в погонах.

Тарас Ратушний
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... По возвращению докладываю, как обещал. Был в 
Непале... Туристический бизнес – 80 % ВВП Непала. 
Туристы здесь священные коровы. Вообше священных 
млекопитающих два. Коровы и туристы. Мы собирались 
пойти на трекинг вокруг Анапурны. В первый день в 
Катманду мы потерялись и найти покурить решили 
только глухой ночью, когда наконец нашлись и когда все 
нормальные белые туристы спят. На улицах в это время  
почти никого нет. Мы спросили про гандж у малолетки, 
который одиноко тусовался на углу. Дали ему 2000 

рупий (6000 рупий=100 долларов). Мальчик взял деньги и вернулся с огромным 
куском гашиша. И ментом. Во время переговоров правоохранитель просто стоял 
рядом и не сказал ни одного слова. А разговор был о том, что надо бы доплатить, 
ибо цена – 6000 рупий. Мы не согласились и все трое чинно удалились: продавец, 
гашиш и полицейский. Много позже мы узнали, что днем на улице тебе гашиш 
станет предлагать каждый второй местный встречный. И даже не купить, а просто 
попробовать. Только мужчины. Женщины в этой сфере турбизнеса не участвуют. И 
что вопрос цен – глубоко астральный. На прилавках вообще нет ценников. И простая 
зажигалка может стоить чуть дороже спичек, а может – как грамм гашиша в ночную 
смену. Мы это узнали только через две недели, когда вернулись из гор. Так и не 
покурив в Катманду, ранним утром мы вышли на маршрут.

Она росла прямо на маршруте. Но я ее не сразу заметил. У нас были носильщики, 
которые несли до 50 кг веса белых туристов, но свой рюкзак я нес сам. И он был 
взаправду тяжелым. Иду по этой тропе, километра два, три, пока я вдруг поднял 
вдруг голову и что я вижу? Она  же растет кругом. Себе я сорвал буквально в 
полуметре от дороги. Мы шли в направлении перевала вдоль русла речки – вдоль 
границы с Тибетом. Тибет был совсем рядом – за горным хребтом. Периодически 
мы останавливались на лоджиях – стандартизированных бивуаках, где туристы 
могут поесть, отдохнуть или заночевать – стихийные палатки в горах запрещены 
правительством. Вот в таких лоджиях, на окне, во время привалов и ночлегов, я ее 
сушил. А п  отом купил у тибетского торговца трубочку. Узнал заодно, что до нашего 
конечного пункта осталась как раз половина пути. Узнал еще, что на перевале – 
минус 15 по Цельсию. Пошел, сел на берег реки, и с мыслью о том, что это наверняка 
голимка полная, начал курить. А было это на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем 
моря, когда она у меня наконец досохла. Поэтому я и бегал к этому тибетцу – купить 
трубку.

Сергей 

«поміняв чотке шило на мляве мило з доплатою» 
усн. нар. тв..

... Десь з півтора роки 
тому довелось вперше 
спробувати «ентеогенний 
мікс» – курильну суміш, що 
позиціонується, як легальна 
альтернатива Марічці.

Перелік «брендів», в 
які запаковуються ці 
«купажі» усіляких рослин 
сягає, мабуть, тризначних чисел. А втім 

спільною для всіх екзотичних «сумішей трав» рисою є 

весела особливість – які-б частинки цих зборів ви не 

повідокремлювали та використали за призначенням 

– чи жовтуваті листячка з ворсинками, чи зеленуваті 

хвоєподібні шматочки, чи маленькі сірі пестикотичинки – 

ефект від них буде одним і тим самим.

Логічно припустити, що суть не в тому, суміш яких трав та 

ароматизаторів використано в  кожнім конкретнім випадку. 

Залишивши  право не ділитись рецептурою продукту 

тим, хто його виробляє, зазначу, що знайомі любителі 

психоактивів всі як один схиляються до думки, що про 

натуральне походження діючих речовин не йдеться.

Для тих, кому цікаві тріп-репорти, або щось таке 

– узагальню  свій досвід.

Попервах було – «таки да», таки круто мати 

на підхваті «мікс», дещиці якого (меншої за 

середньостатистичний «насип на хапку» рази 

в 2-3) вистачає, аби перебувати у цілком 

реггейному настрої, а подвійної кількості – щоби 

хід думок вперіщило в фрактальну логіку!

Одного разу я, спершу не усвідомивши, що 

курю «мікс», вжив кілька тяг, розраховуючи 

на середній ефект. Ох і перестарався я! Втім, якщо для 

того є відповідні обставини, мені особисто дужі ефекти 

подобаються. Справа тут в іншому.

При періодичному вживанні, помітив я, мікси проявили 

не дуже хорошу особливість – на спаді  ефектів мозок 

починав дещо гальмувати…  Знайомі також констатували і  

підвищену втомлюваність і відсутність  якоїсь «позитивної 

родзинки, як у  MJ» тощо.

Короче кажучи, може це й суб’єктивно, але маючи вибір 

між MJ та «ентеоміксами», я виберу MJ. Адже у цьому 

випадку я знаю, що вживаю. Краще довірятиму знайомому 

медвяному запахові ніж розповідям про «таємничі рецепти 

шаманських зборів», написаним на упаковках «міксів».

Залишається питання, а чи в такому випадку «обхід закону»  

є безпечнішим для споживача  ніж його «порушення»?

Snark

... Несколько лет назад очень громко «посадили» 
Ялтинский БНОН, практически в полном 
составе. Все согласились – они явно перегибали 
палку, открыто торгуя тяжелыми наркотиками. 
Но на повседневной деятельности прочей 
ялтинской милиции это слабо отобразилось. 
Особенно это не отобразилось на местном 
«Беркуте». В Ялте они ездят на микробусе 1031 
с надписью, разумеется, «Беркут». Их шесть 
человек, четверо молодых и двое постарше. Один 
«плохой», второй – «хороший».

Обычно это происходит так. Ты останавливаешься по приказу гаишника 
и мирно беседуешь с ним в машине. А обернувшись – уже видишь 
четыре пары черных ботинок, торчащих из всех окон твоего авто.

За считанные минуты они готовы разобрать там все в поисках чего 
угодно. Обычно все попадаются на давно забытой под ковриком пятке. 
Или просто наперстке. Или даже пачке папирос. И через пять минут 
ты уже сидишь в их микроавтобусе и с тобой на повышенных тонах 
говорит «плохой»: что твое будущее просто как два пальца об асфальт. 
Машину арестуют, асех твоих друзей найдут и обыщут, на работу придет 
письмо, а телефон тебе даже не отдадут. Это продолжится минут пять, 
а перед тем, как машина тронется с места. возле тебя окажется 
другой мент. Скорее всего он будет просто молчать, подразумевая 
что говорить придется теперь тебе. И ты скажешь: у меня есть 
100 баксов. Ну, это не разговор, будет первая фраза. В итоге вы 
обязательно договоритесь, но лучше, если первая фраза прозвучит 

как можно раньше.

Артур, предприниматель

... Доводилось ли Вам курить траву 

с ППСником –(ментом патрульно – 

постовой службы ) – ? Не доводилось? 

Нет? ...Мне тоже...

...Но, вот, присутствовать на хате 

у барыги, когда к нему заглянул покупатель – реально ППСник, в 

цивильных шмотках, травы прикупить – уж больно вкусная... Да и 

скидка ментовская, по любэ, работает... Короче, я в комнате, но 

через зеркало в прихожей вижу кухню, где они... Келишь, дунули... И 

вот ППСник, расслабив свои булки в вольных кишках, рассказал на 

приколе, сидячи на корточках: «А у нас, в полку – половина – траву 

курит, и не шифруется... Ну, треть точно, только больше.. Бухать 

стрёмно – перегар – да и по синьке – стрёмно.. Дофига, кто нос 

пудрит, кислотных, но те больше на шифре, хотя иногда кучкуются... 

Дофига, кто,.. чего,.. – и втыкнул»

Боже! Подумалось... А кто вообще – кого ловит?.. и за что? По 

какому признаку?! И по какому праву? И кто вообще придумал и 

учредил эти абсолютно дурацкие правила, в которых, как в паутине 

задыхаемся мы, и предстоит барахтаться нашим детям, внукам... 

Какая дурацкая система координат...

Кто кого ловит, и за что?! Кто это всё напридумал? Кому же это надо, 

«или – ибо» нужно?
Александр Кравченко
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ШКІDЛИВА

Тема достовірної оцінки впливу коноплі та 
її похідних на здоров'я людини вже кілька 
десятків років є однією з центральних 
тем наукових досліджень у всьому світі. 
Така актуальність викликана передусім 
поширенням рекреаційного вживання 
препаратів коноплі. На жаль, об'єктивна 
інформація щодо цієї проблеми рідко дохо-
дить до читача популярних видань – через 
ідеологізовану редакційну політику біль-
шості ЗМІ, що сповідує принцип «про коно-
плю або погано, або нічого». В результаті у 
масовій свідомості продовжують жити міфи 
про вплив коноплі на здоров'я та соціальну 
діяльність людини. Особливо небезпечно, 
коли ці міфи впливають на об'єктивність 
професіоналів – лікарів, правоохоронців, 
чиновників, відповідальних за врегулюван-
ня обігу психоактивних речовин.

У своєму інтерв'ю «Галицькому 
кореспонденту» міський нарколог 
Івано-Франківська Тетяна Черкасова 
намагається балансувати на тонкій грані 
між науково встановленими фактами та 
поширеними забобонами щодо вживання 
конопель. У результаті читач «Галицького 
кореспондента» отримує дивовижну 
мішанину, де важко відділити зерно 
від полови. Свідомо не коментуватиму 
тут найодіозніші висловлювання, 
зосередившись на фактах, які на початку 
XXI століття міському наркологу мали би 
бути доступні.

Так, Т. В. Черкасова стверджує: «В 
медицині використовується не сама 
рослина, а виключно насіння коноплі». Це 
далеко не так. Навіть якщо не брати до 
уваги традиційну медицину з її широким 
арсеналом лікарських трав і проаналізувати 
лише західну медичну практику XIX-XX 
cтоліть, стане очевидним досить широке 
використання найрізноманітніших частин 
конопель, в тому числі й насіння. Але 
насамперед цінувались і цінуються саме 
ефект тетрагідроканабінолу, тобто вплив 
препаратів коноплі на нервову систему 
пацієнта. Зокрема, такі препарати 
використовувались для зняття болю 
та спазмів різного походження, як 
стимулятори апетиту, як засоби проти 
нудоти і запаморочення тощо.

Ось ще одне висловлювання Тетяни 
Володимирівни: «Те, що коноплю як 
рослину використовують з медичною 
метою в Канаді… – неправда». Якраз 
правда! Із 2003 року препарати коноплі – 
не лише насіння, але і частини висушеної 
рослини – були дозволені в Канаді до 
використання у медичній практиці (перелік 
документів доступний за посиланням http://
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/marihuana/law-loi/
acts-reg-loi-eng.php). В основному, йдеться 
про пацієнтів, які страждають на невиліковні 
або важкі хронічні захворювання. Однак 
важливо і те, що медичне вживання 
марихуани відкриває дорогу серйозним 
науковим дослідженням, спрямованим на 
виявлення природи позитивного впливу 
коноплі на деякі важкі симптоми. Зокрема, 
підтверджено існування специфічних 
нейрорецепторів - СВ1 і СВ2 – , чутливих 
до основної діючої речовини конопель - 
тетрогідроканабіолу (ТГК), з чим чомусь 
також не погоджується пані Черкасова, 
стверджуючи: «Канабіс сам спонукає 
утворення ендогенної канабісної системи, 
її в людському організмі немає».

А ось у цьому твердженні доктора 
Черкасової, як у збільшувальне скло, 
можна побачити головну проблему 
української наркополітики: «Із тих молодих 

людей, які потрапляли в наркодиспансер, 
не було жодного, хто би суто курив коноплю 
й інших наркотиків не пробував би. Зараз 
у нас на підтримувальній замісній терапії 
(лікування залежності від опіатів – Д.П.) 
91 особа, і 80% з них починали з куріння 
марихуани».

Коноплі самі по собі не призводять до 
вживання інших психоактивних речовин. 
Так трапляється тільки тому, що споживачі 
конопель змушені купувати препарат 
у нелегальних торговців, які торгують 
і іншими, куди більш небезпечними 
речовинами. Рано чи пізно спрацьовує 
«ефект супермаркету», коли разом із 
коноплями купується й інший наркотик. 
Наслідки зрозумілі. Скажімо, в Голландії, 
де розділення каналів поставок конопель 
і так званих «важких» наркотиків свідомо 
розділено законодавцями, чомусь не 
помічено росту кількості споживачів 
героїна та інших опіатів. Навпаки, група 
опійних наркоманів рік за роком «старішає» 
(зростає середній вік споживача героїну), 
що свідчить про зниження притоку 
молодих попри цілковиту доступність для 
повнолітніх препаратів коноплі.

З іншого боку, важко собі уявити 
споживача конопель, який би звернувся 
в український наркодиспансер за 
допомогою. Надто великий соціальний 
ризик. Ось і доводиться адептам коноплі 
вирішувати свої проблеми за допомогою 
друзів та розмаїття інтернет-ресурсів, 
що також часто містять недостовірну або 
неповну інформацію.

Підсумовуючи, можу лишень перефразу-
вати відомий вислів – «правда зробить нас 
вільними». Беручи до уваги зростання спо-
живачів препаратів коноплі в Україні, необ-
хідна достовірна, не спотворена ідеологією 
та забобонами інформація про вплив ТГК 
на організм людини, про всі можливі ризи-
ки та шляхи зниження цих ризиків.

Денис Полтавець, лікар

ПЕРШИЙ РЕЦЕПТ 
ДОКТОРА ГАНДЖІ

ЛАРС ШИМАН АКА ДОКТОР ГАНЖА 
З ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ СТРАЖДАЄ 

НЕВРОЛОГІЧНИМ РОЗЛАДОМ, ВІДОМИМ ЯК 
СДУГ І СИНДРОМОМ ТУРЕТТА. ВІДТАК, ЛАРС 
– ОДИН З ПЕРШИХ НІМЕЦЬКИХ ПАЦІЄНТІВ, 

ЯКІ ОТРИМАЛИ РЕЦЕПТИ НА МЕДИЧНИЙ 
КАНАБІС, ІМПОРТОВАНИЙ З ГОЛЛАНДІЇ. 
ПРЕПАРАТИ ЗІ ШТУЧНИМ ТГК, ТАКІ ЯК 

DRONABINOL, ЙОМУ НЕ ДОПОМОГЛИ. ТЕПЕР 
ВІН МОЖЕ ЛЕГАЛЬНО КУПУВАТИ КОНОПЛІ 

В АПТЕЦІ – І НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ ЙОГО 
ХВОРОБИ ЗВЕДЕНІ ПРАКТИЧНО ДО НУЛЯ.

Ларс розповідає про перший день, коли він отримав рецепт:

– Я – людина справи. Щоб знищити будь-які сумніви з приводу 
непередбачених ситуацій, вирішив засвідчити рецепт у своїй 
поліцейській дільниці. Телефоную у відділок: 
– Поліція. Чим можемо Вам допомогти? 
- Пане дільничний, у мене тут питання з приводу моєї нової довідки.
– Що за довідка?
– Про те, що я маю право вживати коноплі за медичними 
показаннями. 
– Все з Вами ясно (сміх). Ну що ж... заходьте – продемонструйте 
цю свою довідку.
Сказано – зроблено. Того ж ранку разом зі своєю дівчиною 
навідався до відділку. Із незворушним виглядом простягаю 
дільничному рецепт... Ці три листки справляють на дільничного 
неабияке враження. Такого здивованого виразу і такої поваги 
на його обличчі я ще ніколи не бачив. Зібравшись із думками, 
він факсує копію моєї довідки до центрального відділу і каже: «З 
Вашими документами справді все гаразд. Бажаю Вам всього 
найкращого! Тільки не робіть «це» у надто людних місцях!»

Залагодивши справи з поліцією, рушаю до аптеки. Аптекар видає 
мені ліки у білій пластиковій коробочці. 5 грамів канабісу. Ціна? 75 
Євро. Із радістю у серці від легального способу придбання своїх 
ліків і обуренням через надвисоку вартість вирішую, що саме час 
покурити – я розхвилювався, і напад нервового тику посилюється. 
Вирушаю до кафе, де є приміщення для курців. Питаюся у власника, 
чи він не заперечує, що я вживатиму тут свої ліки, і показую йому 
довідку.  Важко змалювати відчуття, коли сидиш серед курців і 
спокійно палиш щось зовсім інше, ніж вони. Слід зазначити ось що: 
пройшло вже півроку з того часу, як я отримав дозвіл на вживання 
медичного канабісу. Досі жодна людина не висловила мені свого 
обурення. Деякі впізнають запах і посміхаються, ті, хто не впізнає, 
взагалі його не помічають. Але я не чув жодного негативного 
коментаря у свій бік. Дехто каже: «А я завжди про це знав». 
Вони завжди знали, яку користь може мати канабіс для хворих 
людей. І найчастіше це говорять ті, хто раніше були противниками 
конопель – чи не дивно? Ось яку магічну дію має клаптик паперу зі 
штемпелем. Я радий, що маю його, і почуваюся добре. 
Дякую тим, хто дав мені спокій, і підтримую тих, хто має достатньо 
мужності, аби звернутися за дозволом на вживання медичного 
канабісу.

«Є інформація в інтернеті, що можна покурити травку, і від того не «залетіти» – це молодь так робить. Дійсно, є такі 
випадки. Але травка не діє як контрацептив, просто кількість вироблення сперматозоїдів під впливом марихуани 
зменшується. Треба чоловікам над цим замислитись.»

«Куріння більш шкідливе для організму, ніж алкоголь. Встановлено, що до 2020 року на земній кулі від куріння 
помре 1 мільярд осіб.»

«Треба мати ідеальне психічне здоров'я (а таких людей зараз немає), плюс мати і генетику 100% чисту, то тоді 
можна пробувати такі речі вживати.»

З інтерв‘ю Т.Черкасової виданню «Галицький кореспондент»   (№13 (240), 1 квітня 2010 р.)N
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СДУГ – розлад поведінки, який характеризується, перш за все, неможливістю 
зосередитись на виконанні навіть простих завдань на зразок читання чи 
розв'язання арифметичних задач. Синдром Туретта – розлад центральної 
нервової системи, при якому поряд із руховим тиками проявляються також 
і звукові симптоми – вимовляння окремих звуків і нечленороздільних 
слів. У половині випадків при синдромі Туретта можливі вокальні тики з 
непристойними лайливими словами, а також непристойні жести. Люди із 
синдромом Туретта можуть усвідомлювати неадекватність своєї поведінки, 
однак не в змозі повністю контролювати себе. Спроби придушити прояв 
симптомів хвороби лише їх підсилюють. Так як тики посилюються при 
емоційному напруженні, хворі особливо дискомфортно почувають себе в 
громадських місцях, коли помічають, що оточуючі, не здогадуючись про 
їхню хворобу, налаштовані вороже. 

ДЯКУЮЧИ НАШИМ СПЕЦІАЛЬНИМ 

АГЕНТАМ, «КОНОПЛЯНА ПРАВДА» 

МАНДРУЄ ДО НОВИХ І НОВИХ МІСТ. 

ПОЯВА ГАЗЕТИ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ 

СПОНУКАЛА ЖУРНАЛІСТКУ 

«ГАЛИЦЬКОГО КУР'ЄРА» НАПИСАТИ ПРО 

ЦЕ МАТЕРІАЛ. ВИКЛАДЕНІ В МАТЕРІАЛІ 

ФАКТИ НА КОРИСТЬ КОНОПЛІ У СВОЮ 

ЧЕРГУ СПОНУКАЛИ ГОЛОВНОГО 

МІСЬКОГО НАРКОЛОГА ТЕТЯНУ 

ЧЕРКАСОВУ ВИСТУПИТИ У ЦЬОМУ 

Ж ВИДАННІ З РОЗЛОГИМ ІНТЕРВ'Ю, 

ЗДЕБІЛЬШОГО ПРО ШКОДУ МАРИХУАНИ. 

А ЦЕ – ПОЧАТОК ПОЛЕМІКИ, ДО 

ЯКОЇ НАША ГАЗЕТА ЗАПРОШУЄ ВСІХ 

ЛІКАРІВ, У ПЕРШУ ЧЕРГУ, КОЛЕГ 

ТЕТЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ. 

РІВЕНЬ ЗНАНЬ УКРАЇНСЬКИХ МЕДИКІВ 

ПРО КОНОПЛЮ 
ЗАЛИШАЄ БАЖАТИ КРАЩОГО

ТОМУ ЩО НЕЛЕГАЛЬНА

Міський нарколог Тетяна Черкасова 
фото: «Галицький кореспондент“
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АВСТРІЯ
9 липня 2008 австрійський парламент 
дозволив вирощування та вживання 
конопель для наукових та медичних 
цілей. Цей процес регулюється Австрій-
ським агентством здоров'я та безпеки 
харчових продуктів.

ІСПАНІЯ
З кінця 90–х провадиться поступовий 
процес декриміналізації та узаконення 
медичного канабісу. 2001 року 
Парламент Каталонії першим 
одностайно проголосував за легалізацію 
медичної марихуани, невдовзі за його 
прикладом так зробили парламенти 
Арагону і Балеарських островів. Із 2006 

року іспанське законодавство дозволяє вирощувати та 
вживати канабіс на приватній тереторії, але забороняє 
його продаж та вживання у громадських місцях. З 
ініціативи уряду Каталонії з 2006 року в 6 шпиталях 
автономії діє дослідницька програма, за якою 600 
пацієнтів вживають препарат з екстракту конопель 
«Sativex».

ІЗРАЇЛЬ
Декілька десятків пацієнтів одержало 
від Міністерства охорони здоров'я 
спеціальний дозвіл на використання 
канабіса в медичних цілях. Із 2004 року 
практикується використання канабісу 
для експериментального лікування 
посттравматичного стресового розладу 
солдатів ізраїльської армії

НІДЕРЛАНДИ
1976 року можна придбати у кофешопі 
без рецепта, в тому числі, для медичних 
цілей. Додатково із 2003 за рецептом 
можна придбати у аптеці препарат 
«Mediwiet». 

НІМЕЧЧИНА
З лютого 2009 року лікарі мають право 
видавати важкохворим пацієнтам 
рецепти на медичне вживання конопель 
для полегшення болю, нудоти, судоми  
та інших симптомів. Наразі 9 пацієнтів 
легально купують імпортовані з 
Нідерландів коноплі у аптеці.

КАНАДА
Із 2001 року діє закон, за яким пацієнти 
(епілепсія, розсіяний склероз, артрит, 
м'язові судоми, враження хребця, важкі 
форми раку, ВІЛ\СНІД) мають право 
вживати медичний канабіс. Щорічно 
в Канаді виробляється близько 400 кг 
медичного канабісу. У 2005 році уряд 

також дозволив виробництво і продаж за рецептами 
препарату з екстракту конопель, знаного як «Sativex».

США
13 штатів (Аляска, Каліфорнія, 
Колорадо, Гаваї, Мен, Мічиган, 
Монтана, Невада, Нью-Мексико, 
Орегон, Род-Айленд, Вермонт, Нью-
Джерсі, Вашингтон) мають закони, що 
дозволяють їхнім мешканцям вживати 

медичні коноплі за рецептом лікаря. Нині 269 громадян 
США мають рецепти на медичний канабіс. Також 6 
пацієнтів з різними діагнозами отримають по 300 папірос 
медичного канабісу на місяць в рамках федеральної 
дослідницької програми.

ЧЕХІЯ 
Ііз 1 січня 2010 чехам дозволено мати 
до 15 грамів конопель (до 5 рослин). 
28 вересня 2009, у день св. Вацлава, 
мер Праги Павел Бем відкрив першу в 
країні конопляну аптеку.

Підготувала Женя Матірка

МЕДИЧНІ КОНОПЛІ У СВІТІ 
НІМЕЧЧИНА
З лютого 2009 року лікарі мають право 
видавати важкохворим пацієнтам 
рецепти на медичне вживання конопель 
для полегшення болю, нудоти, судоми  
та інших симптомів. Наразі 9 пацієнтів 
легально купують імпортовані з 
Нідерландів коноплі у аптеці.

КАНАДА
Із 2001 року діє закон, за яким пацієнти 
(епілепсія, розсіяний склероз, артрит, 
м'язові судоми, враження хребця, важкі 

МЕДИЧНІ КОНОПЛІ У СВІТІ 
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ЦЯ ГАЗЕТА СТВОРЕНА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ ПО ВСЬОМУ 
СВІТУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ТИХ, ЩО МЕШКАЮТЬ У БЕРЛІНІ. 
МИ ВИСТУПАЄМО ЗА ТЕ, ЩОБ ГАЗЕТА ДРУКУВАЛАСЬ 
НА ПАПЕРІ З КОНОПЛІ, ВИРОЩЕНОЇ В УКРАЇНІ.
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до торгівлі нелегальними психоактивними речовинами.

КОНОПЛЯНА ТЕХНОЛОГІЯ

– А хто стоїть за 
 цією газетою?

– Об‘єктивна 
 реальність!

(з редакційної пошти)

Люди, які вирощують мари-
хуану, називають себе гро-
верами (від англійського 
«grow» – рости, вирощувати), 
а роботу свою – гроверством. 
Усіх гроверів можна розділити 
на дві категорії: одні виробля-
ють невелику кількість канабі-
су для власного вжитку, інші 
– виробники великого мас-
штабу, з метою збуту. 

Для останніх ця стаття, на-
певне, не містить жодної но-
вої чи корисної інформації, а 
потреби особисті цілком за-
довільняє спеціальна кімнат-
на міні-теплиця, чи гроубокс 
(GROWBOX). Традиційний ви-
гляд гроубокса – вертикальна 
шафа, обладнана лампами, 

рефлекторами, системами полива та хитромудрою електронікою, 
яка контролює цикл зростання рослин у ній. Самостійно облашту-
вати такий прилад цілком можливо, маючи поверхневі інженерні 
та конструкторські навички, електроінструмент та знання про те, 
де можна дістати той чи інший компонент системи. До того, як 
в Україні виник перший спеціалізований інтернет-магазин (гроу-
шоп), адепти indoor-гровінгу діставали компоненти у різних міс-
цях, де пощастить. 

Освітлення – в магазинах світильників, вентиляцію – в іншому 
профільному магазині тощо. Найдорожче коштував електронний 
контроль-блок, його здебільшого доводилось замовляти за 
кордоном. Або паяти систему реле власноруч. Не дивно, що 
домашні міні-теплиці досі були явищем швидше екзотичним та 
ексклюзивним. Більшість опитаних «Конопляною Правдою» 
вітчизняних гроверів має за спиною лишень один, максимум два 
урожаї. З одного боку, системи міні-теплиць стали доступними 
завдяки розвитку гроу-шопів, з іншого – цей розвиток, у свою 
чергу, був не більше, ніж реакцією на зростаючий попит. 
«Очевидно, люди почали цікавитись міні-теплицями, бо відчули 
необхідність заощаджувати, – стверджує виробник гроу-систем 
Вадим, який до кризи 2008 року взагалі займався будівельним 
бізнесом. – З іншого боку, це еволюція для приватного сільського 
господарства, адже у цій шафі значно ефективніше пророщувати 
розсаду перед висадкою у ґрунт... Або і взагалі – харчуватися 
свіжими овочами всю зиму...» 

Якщо людина вирішує побудувати гроубокс власноруч, витрати 
на хороше обладнання влятять йому у копієчку – від 3 до 10 тисяч 
гривень. Цікаво, що готова міні-теплиця коштує не набагато 
дорожче. «Якщо бачимо, що клієнт прагне заощадити, ніколи 
не наполягаємо на готовому варіанті, - говорить консультант 
інтернет-магазину Антон. – Навпаки радимо, які аналоги дешевші, 
а на чому не варто економити при покупці. Наприклад, на лампах 
– слід відразу враховувати, скільки споживатиме така теплиця 
електроенергії». 

У середньому на 1 квадратному метрі середньостатистичного 
гроубокса виростає до 300 грамів верхівок коноплі. Цього 
вистачить на рік двом особам. Враховуючи сьогоднішні ціни 
наркоринку на сортову марихуану (до 20 доларів за грам), а 
також суми, які перепадають наркорекетирам у погонах (від 1000 
тисячі гривень до 5000 доларів) при вилученні такої ж (до 5 грамів) 
кількості нелегальної рослини, гроубокси виправдовують себе з 
першого урожаю. Порівняно з країнами Європи, де гроушопами 
нікого не здивуєш, в Україні системи пошуку видають десятки 
пропозицій, але всі вони доступні виключно через інтернет. Цей 
бізнес, безумовно, легальний, якщо підприємець дотримується 
законів і платить податки.

Мати вдома міні-теплицю  не забороняє жоден закон. Інша справа 
– що в ній буде колоситися і в яких масштабах. Чинна редакція 
статті 310 Кримінального кодексу України (вирощування маку та 
коноплі) вказує, що кримінальна відповідальність починається 
при вирощуванні понад 10 кущів коноплі. Вирощування меншої 
кількості є адміністративним, а не кримінальним правопорушенням 
і карається лише штрафом. Втім, правоохоронці у своїх 
звітах часто  подають гроубокс з однією рослиною як цілу 
«нарколабораторію» – в уяві пересічного споживача теленовин 
це відразу створює образ активної боротьби з наркомафією. 
Хоча, насправді, домашнє гроверство заради власного вжитку 
не має з наркобізнесом нічого спільного. Для багатьох курців це, 
перш за все, підвищення культури споживання конопель, а також 
це безпека і гарантія якості. Бо кожен фермер знає: продукти, які 
ти виростив для себе, – найкращі.

Бережіть себе.

ЩО ТАКЕ ГРОУБОКС?
ВИРОЩУВАННЯ ПСИХОАКТИВНИХ СОРТІВ КОНОПЕЛЬ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ ПРАКТИЧНО В УСІХ КРАЇНАХ 
СВІТУ. АЛЕ ВІД ЦЬОГО ЧИСЛО ЛЮДЕЙ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ ЦЮ РОСЛИНУ, НЕ МЕНШАЄ З КОЖНИМ РОКОМ, ЯК 
ЦЕ МАЛО БИ СТАТИСЯ ЗА ЛОГІКОЮ АНТИНАРКОТИЧНИХ КОНВЕНЦІЙ ООН 1961 РОКУ. НАВПАКИ БІЛЬШЕ 
40 РОКІВ СПОЖИВАЧІ МАРИХУАНИ ВДАЮТЬСЯ ДО ВИРОЩУВАННЯ КАНАБІСУ ПРЯМО У СВОЇХ ДОМІВКАХ, 
У ШТУЧНИХ УМОВАХ ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ (Т.З. INDOOR). У ЦЬОМУ ЇМ ДОПОМАГАЮТЬ АБСОЛЮТНО 
ЛЕГАЛЬНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОТУЖНОГО ШТУЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ, КОНДИЦІОНУВАННЯ 
ТА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ПОЛИВУ.

МОВОЮ ЗАКОНУ

СТАТТЯ 106-2. 
НЕЗАКОННИЙ ПОСІВ АБО НЕЗАКОННЕ 

ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО 
МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ

Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного 
маку в кількості до ста рослин чи конопель у кількості до десяти 
рослин – тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти 
до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних 
рослин.

Кодекс України про адміністративні правопорушення
{ Стаття викладена в останній редакції Закону 

N 1165-VI (1165-17) від 19.03.2009 }

СТАТТЯ 310. 
ПОСІВ АБО ВИРОЩУВАННЯ  

СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ

1. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного 
маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель 
у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин – караються 
штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного 
маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею 
чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 
307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою 
змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів 
або незаконне вирощування снотворного маку в кількості 
п'ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п'ятдесят і 
більше рослин – караються позбавленням волі на строк від 
трьох до семи років.

Кримінальний Кодекс України
{ Стаття 310 із змінами, внесеними згідно із Законами N 270-VI

( 270-17 ) від 15.04.2008, N 1165-VI ( 1165-17 ) від 19.03.2009 } 

МОВОЮ ЗАКОНУ

«...Ось ви все пишете, як правильно курити, 

а хто б написав, як правильно вирощувати...»

«...Напишите наконец что-то про гроверов...»

«...Я хочу строить гроубоксы для тех, 

кто в них нуждается. Это легально или нет?»
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КОЛИ ХТОСЬ ПОЧИНАЄ ГОВОРИТИ 
ПРО ТЕ, ЩО КОНОПЛЯ В УКРАЇНІ БУДЕ, 

ЯК В НОРМАЛЬНИХ ЦИВІЛІЗОВАНИХ 
КРАЇНАХ, НЕ ВОРОГОМ, А СПРАВЖНІМ 

РЯТИВНИКОМ ЕКОЛОГІЇ, А ВІДТАК – 
ЕКОНОМІКИ; ЩО З НЕЇ РОБИТИМУТЬ 

ЦІЛУ НИЗКУ ВСЬОГО ЗДОРОВОГО І 
КОРИСНОГО, Я ПОЧИНАЮ НЕВДОВОЛЕНО 

ХМУРИТИСЬ. І НАВІТЬ НЕРВУЮСЯ. МАБУТЬ, 
ТОМУ ЩО Я ПРОСТО В ЦЕ НЕ ВІРЮ.

Я знаю, що все це – і конопляні біопалива, і біомастила, і ліки, і натуральні 
тканини, і безпечний для лісів папір – цілком реальні. Цілком. Але тільки 
там – за кордоном. А в нас тут, здається, цього ніколи не буде. А буде 
вічне самопоїдання та самозагидження на тлі такої ж вічної боротьби з 
«особливо небезпечною наркотичною речовиною канабіс». 

І що мені найбільше не подобається, коли говорять про екологічний 
спосіб життя або ж «зелену свідомість», так це те, що, мовляв, маємо 
робити «як у Європі» і розшифровок цього «як» ніхто не потребує. І 
чому головним аргументом за збереження власної землі та власного 
здоров'я має бути приклад інших країн? Хіба підстав робити щось у 
себе і для себе недостатньо? Поки в Європі екологічна політика стає 
державним пріоритетом і загальною стратегією розвитку на десятиліття 
вперед, у нас все тримається на купці ентузіастів, які поставлять пару 
вітряків для міні-електростанції у себе в городі – і все, чиновники 
можуть звітувати перед сусідами: у нас тепер «як у Європі» є екологічно 
чиста електроенергетика! І так само, не дякуючи державній політиці, 
а всупереч їй окремим ентузіастам-підприємцям вдається вирощувати 
промислові (ненаркотичні!) коноплі на сотій частині земель, які вони 
могли б обробити. І вже міністри можуть звітувати єврокомісарам: 
бачите, у нас, як у Франції... Тільки у нас – під невсипущою охороною. 
Культура, може, і однакова, а люди – різні.
 
Як не парадоксально, а в Україні мільйони людей не те щоб не 
хочуть – навіть не знають елементарних принципів, як не шкодити 
навколишньому середовищу хоча б там, де можна, про щоденні прості 
правила, які мають стати способом життя — це і є та «зелена свідомість». 
Тут не йдеться про кардинальні зміни — відмову від світла чи поїздок 
на літаку, купівлю закордонного авто на електромоторі — йдеться 
про перегляд щоденних рутинних занять, упродовж яких бездумно 
витрачаються ресурси землі, які неможливо відновити (вугілля, на 
якому здебільшого працюють ТЕС, нафта, з якої роблять бензин, чиста 
вода), та викидаються в атмосферу, в землю та воду шкідливі речовини 
та сміття, яке розкладатиметься ще 4 покоління після нас. 

Хочете змінити країну і свідомість її населення? Тож почніть із малого — 
проаналізуйте, на чому ви можете, не шкодячи собі, коханому, почати 
зберігати, заощаджувати та очищати — можливо, можна виключити 
кран під час того, як чистите зуби, збирати окремо та раз на місяць 
виносити пластикове сміття у спеціальний контейнер у сусідньому дворі, 
замість того, щоб їхати ліфтом, пройтись по сходах, кидати недопалки 
у смітник, а не під ноги, домовитись із колегою їздити на роботу однією 
машиною або взагалі велосипедом у теплу пору, садити разом із дітьми 
щовесни дерева і кущі у вашому районі... Словом, варіантів того, як бути 
корисним своєму місту та своїй країні, загалом є безліч, і більшість із 
них не потребують значних витрат або змін поведінки. Головне правило 
— побільше віддавати і поменше забирати. Мабуть, це і значить любити. 
 

Марта Лісовська

ПРО ЗЕЛЕНУ СВІДОМІСТЬ
1. МЕНШЕ СПОЖИВАЙТЕ —  це загальне золоте правило 
нашого часу. Ну не потрібна мені, якщо поміркувати, для 
комфортного життя сьома пара кедів і зайва палка ковбаси... 
на кожну пару кедів витрачаються невідновлювані ресурси, 
на кожний шматок ковбаси вирощують і вбивають тварину. 
Навчитись не виходити у споживанні за рамки здорового 
глузду, не вестись на рекламу, цінувати та використовувати те, 
що маєш, — це найскладніше та найважливіше завдання.

2. ЕКОНОМТЕ СВІТЛО, ВОДУ, ТЕПЛО, ПАПІР...  Вимикати 
комп'ютер, кран, світло в туалеті, утеплювати вікна, не вмикати 
опалення та не друкувати листи без нагальної потреби — це 
має стати звичкою.

3. ЗМЕНШІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ, використовуйте 
його повторно, утилізуйте через пункти прийому вторсировини. 
На жаль, пластик просто заполонив наше життя — з нього 
зроблено майже все,  тож намагайтесь не користуватись ним 
хоча б там де це порівняно просто — не купуйте кульків у 
супермаркеті — приходьте туди зі своєю крутою та креативною 
полотняною торбиною, яка є тільки у вас! 

4. СОРТУЙТЕ ТА УТИЛІЗУЙТЕ ВІДХОДИ — рісайклінг 
(recycling) forever! Якщо у вашому місті немає програм 
сортування та переробки сміття (а вони точно є у Києві, 
Дніпропетровську та кількох інших містах), то не стидайдесь 
хоча б здавати скляні пляшки та макулатуру. Також можна 
компостувати у дворі органічні відходи. Робіть все це — і ви 
помітите, наскільки менше ви будете викидати сміття, яке піде 
на сміттєзвалища. 

5. Як би банально це не звучало — НЕ СМІТІТЬ!  Йдеться не 
лише про прибирання за собою після пивних посиденьок на 
лавочці або пікніку. Будь-який машинально викинутий бичок чи 
жуйка — це також сміття! Не викидайте поза смітник НІЧОГО. 
Взагалі.

6. КОРИСТУЙТЕСЬ ГРОМАДСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ або 
обмежте використання авто, особливо у великих містах – і 
повітря буде чистішим, і пробок менше. Дедалі популярнішим 
в Україні (сподіваюсь, не тільки через економічну кризу) 
стає ініціатива car-sharing – пошук попутників для дальніх 
автопоїздок, поїздок на роботу.   

7. СПОЖИВАЙТЕ В ЇЖУ БІЛЬШЕ ОВОЧІВ, та менше м'яса 
– доведено, що тваринництво використовує більше земельних, 
а також енергетичних ресурсів. Якщо не бажаєте ставати 
вегетаріанцем, то хоча б зменшіть обсяги та купуйте продукцію 
національних виробників — хоча б зекономите на шкоді від 
транспортування.   

8. ВИКОРИСТОВУЙТЕ НАТУРАЛЬНУ ТА ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТУ ПРОДУКЦІЮ: їжу, косметику, одяг, будівельні 
матеріали. Цим ви не тільки підтримуєте екологічно свідомих 
виробників, але й уникаєте серйозних проблем зі здоров'ям. 

9. НЕ БУДЬТЕ БАЙДУЖИМИ ДО ЕКО-ІНІЦІАТИВ, 
переконуйте друзів та близьких підтримувати вас у ваших 
зелених починаннях, вимагайте упровадження принципів еко-
свідомості у себе на роботі, у своєму місті. Не сидіть склавши 
руки — чим більше людей зрозуміють важливість еко-поведінки, 
тим швидше настане позитивний ефект і від ваших зусиль. 

10. САДІТЬ РОСЛИНИ:) Чим більше рослин, хороших і різних, 
тим зеленіша наша земля і щасливіші люди навколо.

ВЕСНА 
ПРИШЛА!
Здравствуйте, дорогие любители отдыха на природе 
J! Весна на дворе, посевная, время проявить свой 
гений для тех, кто хотел бы наблюдать зеленые 
гектары. Есть несколько моментов, которые стоит 
учесть до посева, чтобы потом не кусать локти. 
Все, что вам нужно, – это горсть семян с птичьего 
рынка, гвоздь, а для любителей <<фичизма>> – 
несколько удобрений или (на крайняк) пять чашек 
чая перед походом на полевые работы. Главное – 
не стрематься невесть чего, так как носить семена 
на кармане – это не преступление. 

Итак, главное, что необходимо запомнить: сеять 
– это не бросать на землю. На птичьем рынке 
неспроста продают семена как корм для птичек – 
птички любят и понимают, потому кидать семена 
лучше в 1-2-х сантиметровую ямку проделанную 
гвоздем диаметром около 3мм, на глубину около 
2-3см. Слишком глубокие лунки не дадут прорасти, 
а слишком мелкие дадут шанс птичкам. Вопрос «а 
где сажать» тоже актуален. 

Ответ, как всегда, прост: логичнее всего будет 
сажать на территориях с хорошим освещением 
(но для начала можно и в тени), в лесах, на полях, 
а если кто найдет хорошие места в городе типа 
Лыски или типа Замковой или прочие места, 
срочно нуждающиеся в озеленении, - респект вам 
от сторонников правого дела J. Так вот те самые 
6 чашек чая пригодятся как раз тогда, когда под 
рукой не будет бадьи с водой, так как азот в моче 
очень полезен для растений. Кстати, если одно из 
семян будет сортовым, то по закону Менделя, на 
следующий год все посадки приобретут признаки 
сортовости. 

Если же вы хотите грамотно замаскировать 
зеленые гектары – сейте около зарослей крапивы 
или сейте вперемешку с крапивой. Кстати, через 2 
недели после посадки проведывайте посевы. Если 
ножничками, в состоянии вегетативного роста, 
отрезать верхушку, на одном из сочленений стебля 
с листиками – растение станет развиваться, как 
двухголовое. И семян, в последствии, будет вдвое 
больше, что не может не сказаться позитивно на 
следующих поколениях, которые уже будут расти 
сами, с благословления Джа.  

Grover M.D. 
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