
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!
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В Києві відбувся Марш Свободи 
25 серпня у Києві відбувся Марш Свободи - щорічна вулична акція за реформи державної 
наркополітики. Учасники маршу проголосили встановлення громадянського контролю за 
виконанням ряду дій уряду, зокрема, ратифікації державної стратегії щодо наркотиків, 
декриміналізації зберігання невеликих кількостей заборонених субстанцій без мети збуту 
та врегулювання норм законодавства щодо промислових (безнаркотичних) конопель.

Під час ходи демонстранти скандували 
гасла: «Немає жерт, немає злочину!», 
«Саджайте рослини, а не людей», «Нехай 
росте!», «Я хочу конопляну вишиванку», 
«Нелегальних рослин не буває».

Мітингу передувала вистава вуличного 
театру «Декриміналізація йде». Як відомо, 
МвС від 2010 року офіційно вивчає питан-
ня декриміналізації, як інструмент збіль-
шення власної ефективності в боротьбі 
з  наркозлочинністю. Однак перебіг «ви-
вчення» прихований під грифом «Службо-
ва інформація». 

актори, зображаючи зростання силових 
структур та наркомафії, відкрили перед 
журналістами «чорну скриньку» з написом 

«Декриміналізація ч.1 ст.309 від МвС», 
щоб продемонструвати, що всередині ні-
чого немає. «Чиновники МвС слідом за 
міністром наперебій повторюють у офіцій-
них відповідях, що декриміналізація спо-
живачів наркотиків - важлива і актуальна 
тема. І саме тому вона плідно вивчається в 
міністерстві. Суспільству саме час спитати 
в керівництва МвС, де ж результати дослі-
джень?»- заявив прес-аташе маршу Тарас 
Ратушний. «вони розуміють, що витра-
тили кошти платників податків намарне, 
тому вже намагаються вигадати будь-які 
відговорки, чому цього не зроблено. Тому 
громадянський контроль - найефективні-
ший інструмент змусити їх діяти в інтер-
есах громади».  

>> стор. 2

“Вплине це на суспільну дум-
ку, чи ні, але уряд має намір 
отримувати з легального 
ринку марихуани від 30 до 40 
мільйонів доларів, позбавив-
ши такої можливості орга-
нізовану злочинність”

Хосе Мухіка, Президент Уругваю. У вересні подав до парламенту 
законопроект, у разі схвалення якого  70 000 дорослих уругвай-
ців зможуть купувати канабіс у держави.  Близько 60% уругвай-
ців поки не розділяють оптимізму президента, але Мухіка споді-
вається їх переконати.

>> cтор. 12

“Я сподіваюсь, що політичні 
та суспільні лідери інших 
країн, особливо Східної Євро-
пи, візьмуть до уваги досвід 
Польщі у криміналізації збе-
рігання наркотиків. Досвід, 
який виявився абсолютно 
негативним. Така політич-
на поразка не повинна по-
вторитися ніде у світі.”

александр Кваснєвський, екс-президент Польщі (2000-2005). 
Публічно вибачився перед співгромадянами за запроваджені ним 
жорстокі закони, що мали на меті викорінити споживання наркоти-
ків, але насправді лише погіршили ситуацію.

>> стор. 12

“Суди в Україні виправдову-
ють менше ніж 0,2% підозрю-
ваних. З такими шансами на-
віть невинні українці йдуть 
“домовлятися” з міліцією”

Олег Міцик, адвокат. Майже рік вів справу пенсіонерки ганни 
Зубавленко, яку міліція  намагалася посадити на 12 років за два  
зогнилих кущі конопель на компостній купі. 15 серпня Зубавленко 
було повністю виправдано, тепер її адвокат має намір кримінально 
переслідувати фальсифікаторів її справи.

>> стор. 5

Учасник конопляного Маршу Свободи 
у Києві 25 серпня 2012 року

Фото: а. Назаров
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Заява учасниць та учасників Маршу Свободи
Ми, учасниці та учасники Маршу Свободи, проголошуємо встановлення 
громадянського контролю над наступними діями уряду:

1. Прийняття та впровадження 
ефективної Національної страте-
гії щодо наркотиків, подальше при-
ведення у відповідність зі стратегі-
єю норм чинного законодавства та 
створення науково-експертної  бази 
для обгрунтування впровадження 
тих, чи інших законів щодо нарко-
тиків.
ЧОМУ?
За 21 рік Незалежності, в Україні досі відсутня цілісна дер-
жавна політика щодо психоактивних речовин. Закони, що 
регулюють, цю сферу залишились у спадок від радянських 
часів, або приймаються в інтересах груп впливу, далеких 
від національної безпеки та громадського здоров’я. відсутні 
незаангажовані наукові дослідження впливу психоактивних 
речовин на здоров’я людини, порівняльний аналіз ефектив-
ності існуючих методів лікування патологічної залежності, 
не дотримуються права людини при організації лікувальних 
та реабілітаційних заходів у відповідності до норм міжна-
родного права та українського законодавства. 

Репресивна політика щодо споживачів нелегальних суб-
станцій довела свою неефективність. У той час, як весь світ 
шукає нових методів регулювання та мінімізації шкоди від 
наркотиків, українська влада та її силові структури продо-
вжують зростатися з наркомафією та ігнорувати необхід-
ність змін. Це злочин проти власного народу!

2. Декриміналізація ч.1 ст. 309 Кри-
мінального кодексу України, що до-
зволить законодавчо спрямувати 
діяльність силових структури на 
боротьбу зі справжньою наркозло-
чинністю.

ЧОМУ?
Частина 1 статті 309 ККУ, що передбачає кримінальне пересліду-
вання за зберігання невеликих кількостей заборонених речовин 
без мети збуту, є безперечним лідером серед «наркотичних» кри-
мінальних справ в Україні. Ця правова норма є головним чинником 
викривлення статистики МвС (в окремих підрозділах ч.1 ст.309 
складає до 98% всіх справ, порушених за наркотики) та службо-
вих злочинів - вимагання коштів, підкидання заборонених речовин, 
шантажу затриманих. Перекваліфікація зберігання невеликих кіль-
костей без мети збуту в розряд адміністративних правопорушень 
дозволить державі заощадити значні ресурси, що витрачаються на 
кримінальне переслідування діянь з незначною соціальною шко-
дою, отримати надходження до бюджету у вигляді штрафів, а також 
- вивільнити сотні тисяч дорослих громадян  з тенет кримінального 
світу. Декриміналізація споживачів розв’яже руки правоохоронним 
органам для боротьби зі справжньою наркозлочинністю.  

3. Зняття безглуздих і необгрунтова-
них обмежень для підприємців, що ви-
рощують технічні сорти конопель та 
якнайшвидше відродження страте-
гічно важливої галузі - коноплярства.
ЧОМУ?
Діюче антинаркотичне законодавство в Україні призвело до фак-
тичного знищення стратегічно важливої галузі - коноплярства. 
всупереч здоровому глузду держава воліє регулювати вирощу-
вання промислових (безнаркотичних) сортів конопель крізь при-
зму діючого антинаркотичного законодавства. Зокрема, змушує 
підприємців витрачатись на охорону посівів, які не мають жодної 
цінності на наркоринку, робить прибутковий і перспективний біз-
нес економічно невигідним. За останні роки кількість бажаючих 
отримати ліцензію на вирощування промислових конопель ско-
ротилась з 209 до 19, а останнім часом фермери змушені влас-
норуч знищувати посіви, через неспроможність прогодувати їх 
“охорону”. Тим часом в Україні через відсутність сировини галь-
мується розвиток текстильної галузі, екологічних будівельних 
технологій, не виробляється папір (окрім туалетного).  

м. Київ 25 серпня 2012 р.

»Ми проаналізували, хто в нас від-
буває покарання за наркозлочини. 
Ми побачили, що в загальній масі це 
абсолютна більшість - наркоспожи-
вачі. Зберігання, часто для себе. І на 
них робиться статистика. А щодо 
справжніх наркодилерів, наркобаро-
нів - вони далеко в тіні. Але чи є це 
боротьбою з наркобізнесом? Ні... Тому 
декриміналізації «слід чекати».

володимир Тимошенко, голова ДСКН

«Ми повинні карати тих, хто на цьо-
му робить бізнес, а не споживачів нар-
котиків. А наші «зони» переповнені 
саме такими людьми. Міліції прості-
ше ловити на вулиці людей, що купи-
ли дозу для себе. А на «зонах» повинні 
сидіти ті, хто впливає на політику 
країни і є батьками української нар-
комафії» 

Семен глузман, правозахисник,  
президент асоціації психіатрів України

«Відомо, хоч це і приховується макси-
мально, що держава в особі правоох-
ронних органів, є головним і найбіль-
шим торговцем наркотиками. І поки 
держава  залишатиметься головним 
порушником антинаркотичного за-
конодавства, ніхто нагорі не буде за-
цікавлений у декриміналізації спо-
живачів наркотиків. Буде значний 
спротив...» 

 Павло Скала, 
представник Міжнародного альянсу вІЛ/СНІД

 р и т о р и к а



Конопляна правда  #11  вЕРЕСЕНЬ 
2012  3///  конопляна активність  ///

UKRAINE
HydRopoNIcs.IN.UA

+38(0)50-724-16-65 
info@hydroponics.in.ua - www.hydroponics.in.ua

Ripen Flora 
Kleen

Diamond 
Nectar

НОВИЙ

BRINGING NATURE AND TECHNOLOGY TOGETHER

PUB-GHE-KONOPRAVDA-UKRAINE-12N.indd   1 20/07/11   12:08

Декриміналізація 
чи легалізація?

text: Олександр Володарський

Для справжньої гонзо-аналітики в моєму тексті бракуватиме смачних 
виразів та емоцій, навіть опис стички з фашистами довелося 
прибрати, аби читач не відволікався від теоретизувань. але я все 
одно претендую на приставку “гонзо”, бо недаремне ж  я провів весь 
конопляний марш всередині величезної ляльки.

а ось у складанні програми і вимог маршу я участі майже не брав, хоча 
загалом ця програма мені симпатична. Центральною вимогою була 
декриміналізація частини 1 статті 309 Кримінального Кодексу України 
(зберігання наркотиків без мети збуту, головна корупційна стаття 
цього кодексу). На перший погляд, вимога така собі скромненька, 
без зайвого радикалізму. а насправді це серйозний підкоп під всю 
систему. Бо на практиці декриміналізація призведе до колапсу 
існуючої репресивної машини

Ще вимагається зняти безглузді обмеження на промислові коноплі, 
а  також - на  наукові дослідження впливу різних психоактивів на 
організм людини.  Це знов таки можна було б засудити, як напівміри, 
як загравання з державою, ось тільки лишень такі дослідження 
незворотньо деконструюють саме поняття “наркотик”, тобто 
вимивають грунт з-під ніг адептів наркополітики заборони.

Реформістські за формою та революційні за змістом вимоги значно 
кращі за вимоги, що революційні за формою та реформістські за 
змістом, чим грішать чимало адреналінових радикалів.

візьміть ту ж “декриміналізацію” замість “легалізації”. На перший 
погляд - поступка громадській думці чи навіть капітуляція перед 
загальною антинаркотичною істерією.

Можливо, хтось так це і сприймає: зниження градусу, менш радикальні, 
а відтак - реалістичніші вимоги. Особисто для мене формулювання 
“декриміналізація” значно Я ж особисто тяжію до формулювання 
«декриміналізація». “Легалізацию» можна було б  замінити терміном 
“узаконювання”. Це бажання вбудуватися в систему, стати її визнаною 
частиною. Легалізація, за визначенням, є не руйнуванням поганого 
закону, а ствердження нового закону, нехай кращого і гуманнішого.

Декриміналізація створює тріщину в могутності репресивного апарату, 
виносячи раніше заборонені субстанції у “сіру зону”. Легалізація - 
виводить їх із сірої зони на яскраве світло, заклеює тріщину, а відтак 
- знову цементує систему, нехай і на новому, справедливому базисі. 
Нам, пацюкам, що живуть у шпаринах між законами, це зовсім ні до 
чого.

Декриміналізація - чисте заперечення, ніяких компромісів не 
передбачено. Досить кидати людей за грати за надуманими 
звинуваченнями - цей підхід дозволяє обходитись без будь-яких 
“конструктивних” самообмежень. Декриміналізація може бути 
вимогою як радикала (для якого це лише один із кроків з демонтажу 
репресивного апарату),  так і поміркованого ліберала (для якого 
це самодостатня мета). Легалізація натомість це інструмент лише 
для лібералів та реформаторів, що прагнуть збудувати кращу та 
справедливішу державу. Особисто я прагну станцювати на її руїнах.

Приблизно з цієї ж причини я не люблю пропагандистську формулу 
“трава не наркотик”. Кажучи так ми зраджуємо Хофмана та Шульгіна, 
приймаємо мову, нав’язану нам адептами ірраціональних заборон. 
Широченний спектр речовин, що мають потенційну медичну (так, і не 
будемо ханжами, не меншу рекреаційну) цінність, і надалі носитимуть 
ганебний ярлик. Тож нам і не потрібно рухати рамки дозволеного, 
потрібно просто зняти ці рамки, позбутися штучного терміну 
“наркотик”, що псує всім життя. На зміну “наркотикам” мають прийти 
“психоактивні речовини” та “сильнодіючі психоактивні речовини”. 
Такі, що заслуговують на обережне використання, але позбавлені 
кримінального тавра.

Кожного разу, коли ми говоримо про легалізацію канабісу та 
повторюємо мантру “трава - не наркотик”, ми потроху віддаляємо цю 
утопію. а дискутуючи про декриміналізацію, вимагаючи наукового 
підходу - наближаємо.

Cуть боротьби за декриміналізацію у тому, щоб відняти у держави 
надлишкову владу, владу і право контролю тієї сфери, яка не потребує 
ні влади, ні контролю, а лише банальної саморегуляції. І наркотики тут 
лишень один із багатьох напрямків, над якими варто працювати. Не 
найважливіший звісно напрямок, “неважливих” тем у цій сфері просто 
не існує. Не розхитавши надбудову ми навряд чи колись зможемо 
перекинути фундамент цього суспільства.   

МВС саботує дикриміналізацію

серпень 2012 року

“Міністерством внутрішніх 
справ 19.05.2010 наказ \про 
опрацювання питання де-
криміналізації  зазначеного 
злочину не видавався.”

в.М. Музиченко, заступник 
начальника головного слідчого 

управління МвС України, 
на запит щодо надання 

результатів вивчення питання 
декриміналізації ст. 309 ККУ

липень 2011 року

“Порушене вами питання 
є актуальним для суспіль-
ства та безумовно потре-
бує негайного вирішення!”.

в.М. Музиченко, т.в.о. 
начальника головного слідчого 

управління МвС України на 
запит про перебіг вивчення 

питання декриміналізації ст. 
309 ККУ

липень 2011 року 

“Питання декриміналізації придбання та збе-
рігання наркотичних засобів у невеликих роз-
мірах (для власних потреб) на сьогодні набуло 
широкого резонансу та є актуальним”

Сергій Черних, заступник міністра внутрішніх 
справ, у відповідь на запит про перебіг 

вивчення питання декриміналізації ст. 309 ККУ

січень 2011 року 

“На мою думку в нас треба приймати рі-
шення по декриміналізації зберігання нар-
котиків у таких дозах і по посилення відпо-
відальності за збут”

анатолій Могильов, міністр  
внутрішніх справ нв брифінгу в МвС

травень 2010 року

“Опрацюйте ініційоване головним слід-
чим управлінням питання декриміналізації 
статті 309 КК України” 

а. анатолій Могильов, міністр  
внутрішніх справ нв брифінгу в МвС
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text:  reAgent

субота 
24.00 
Пізня електричка зупиняється на “Караваєвих дачах”. На кишені 
мікропятка і грошей впритик. На таксі не вистачить. Зупинив грача - в 
салоні крім водія ще двоє. Типові клубні пацанчики під 20 років. водій 
старше. “Сороковка це мало, але ... может у тебя пятка єсть? Дивиться 
хитро у очі. Так, є ж. О, ну тоді круто, поїхали. говоримо про шишки і 
хто які сорти курив. 

Приїхали. То як же пятка - може покуримо? Я добра душа, піднявся до 
себе, виніс колпак, маслянистий, заюзаний. та не, фигня - давай водний 
намутим. Це до метро треба - там кіоск, води купимо. Було враження, що 
вони вже конкретно під чимось, женуть уже повну маячню. Спускаюсь 
за ними в підземний перехід, тут вони вже зовсім розпоясалися, щось 
кричать голосно, руками розмахують. І  раптом двоє мене хапають, а 
третій заламує руки за спину. Міліція! Міліція! Міліція тут же - в метро. 
вже біжить.

1:00 
«Мавпятник» метро Святошино. вимагаю, щоб встановили особи 
цих трьох, один із них за це мене б’є. Інший диктує міліціонеру номер 
телефону, за яким треба подзвонити. Мовляв, «вони з ним працюють». 
Документів, ясна річ, ніхто в них не питає. Я їх бачу вперше і востаннє.  
в протоколі написано, що я був сам, їхав у метро і мене затримали. 
З речовиною рослинного походження. Той, кому дзвонили, приїхав за 
мною дуже швидко.

2:00 
Лінійний відділ міліції на метрополітені. Ярославська 20. Подзвонили 
батькам. вашого сина негідника ми тут піймали. він у нас … 
затримається. в принципі, тон нормальний, офіційний і без матюків. 
Не прикопаєшся. в камері крім мене четверо. І ще один - у сусідній. 
Як пояснили - туди садять «рецидивістів». Ті, що «вже в метро 
попадалися». всі в камері - за коноплі. Кожен за пятку. Найстарший - 
десь мого віку, під 30-ть. З Пирятина. Приїхав на заробітки охоронцем. 
Теж в суботу попався, як і я.

Конопляна Правда:
Хедхантери - мисливці за головами - це принципово нова тенденція 
злочинних угруповань в міліції, що свідчить про вихід системи на якісно 
вищий рівень. Досі “добровільними помічниками”  борців з наркотиками 
виступали їхні вчорашні слабодухі жертви. взяті на гачок вони  здають 
друзів і випадкових знайомих, підписують брехливі свідчення, що 
допомагають у шантажі, і навіть допомагають виманити наступну жертву 
на нейтральну територію. 

Згодом для “наживки” придумують нові стимули  - один із таких 
“інформаторів” зізнався редакції, що подібна співпраця забезпечує його 
шишками високої якості, для нього і друзів; ціна лише в тому, що хтось 
із друзів періодично має проблеми. але конвеєр наркорекету потребує 
масштабнішого підходу  - потік клієнтури має забезпечуватись на куди 
фаховішим методом. Як ми побачимо далі - це економічно виправдано.

неділя
вранці приїхав опер, який мене сюди привіз. Рум’яний, виспаний.  
Поспілкувались стисло. Немає мені нічого вам сказати, я чесний 
споживач, ніяких корисних даних для вас у мене теж катма. Ділерів не 
знаю, а інших споживачів здавати не збираюсь. Це не дуже прикольна 
штука - тут з вами спілкуватись, не пораджу нікому.  “Понятно. Ти для 
нас бєспонтовий... але тобі піздець! в тебе і так більше, ніж треба і ще 

наперсток, з якого ми смоли нашкрябаєм огого... На цій оптимістичній 
ноті мене повертають у камеру. вона вся пошкрябана надписами. 
Хто і за що. Зустрів лише два написи - “за героїн”, решта «за план», 
«за ганжу», «Лейтенант такий-то досипає!». Забрали шнурки - ти ж 
повісишся...

Цього дня з моїми родичами зв’язуються невідомі, що все погано і що 
це - не телефонна розмова. На переговори приїздять двоє на чорній 
«Тойоті». Розказують страшні історії і озвучують суму - 5000 доларів. 
Щастя, що брат зразу зрозумів суть розводки. На цей момент мої 
вже мали уявлення, скільки теоретично в мене було насправді. Суму 
погодились скинути до 3000. Мої сказали, що подумають. Про це я вже 
потім дізнався, бо був в повній ізоляції.

Конопляна Правда:
Епізод чудово прояснює як працює конвейєр. Те, що затриманий 
демонструє бодай часткове знання своїх прав та повне небажання 
співпраці, для оперативника нічого не значить. Бо співпраці чекають 
насправді не від затриманого. Насправді, всі етапи комунікації опера із 
затриманим - це перевірка рівня ризику подальших протизаконних дій, 
про які затриманий дізнається нескоро. Дають поговорити з родичами 
- це заспокоїть клієнта і створить надійний фундамент для наступного 
“дзвоника”. Принципово також, що комунікаціями з родичами надалі 
займаються особи, ніяк формально з райвідділком не пов’язані. Спіймати 
перевертнів на гарячому майже неможливо, створення такої “захисної” 
прокладки - запорука процвітання злочинного механізму.  

Понеділок
Зранку почали випускати сусідів. викликають з речами, по одному. 
вбивав час,  вивчаючи графіті. Передали записку - «не переживай, 
робимо все, щоб тебе витягнути, на роботі попередили». Найбільше 
переживав через роботу. Понеділок - робочий день, а я тут ... медитую. 
Більше робити немає чого. аншлаг у камерах закінчився. ввечері 
доставили першого «неконопляного» - роботяга був напідпитку і ходив 
коліями метро в районі депо «Лісова». він затримався з нами лишень 
на пару годин, менти над ним поприколювались і випустили.

Конопляна Правда:
Теж принциповий момент - п’яного порушника спокою на колії закон не 
дозволяє тримати більше 3 годин. Його стаття - не кримінальна, а з кодексу 
про адміністративні правопорушенні (КУпаП). Зберігання без мети збуту 
до 5 грамів канабісу - теж адміністративне правопорушення, але ст. 263 
КУпаП прямо вказує, що робити з такими персонажами - затримувати “до 
трьох діб”. Це просте пояснення, чому саме такий контингент є постійною 
і незмінною клієнтурою райвідділків. Факт, що дорослих соціалізованих 
людей, затребуваних спеціалістів,  батьків та матерів, утримують в ізоляції 
БЕЗ ЖОДНОЇ На ТЕ ПОТРЕБИ, в нашій країні нікого не дивує. І мафія в 
міліцейських погонах буде триматись за такий стан речей, бо стаття 263 
КУпаП є двигуном її злочинної системи.

Вівторок
Святковий день, народу різко прибуло. всі «транзитники». Харків-
ська, вокзальна, Либідська, Лісова, видубичі. всі з травою, пораху-
вали - 10 грамів не набралося на всіх. Декого відпускають на диво 
швидко («родичі привезли документи»). Мене більше не викликають. 
Потім дізнався, що до мене вже другу добу не пускають адвоката, 
адвокат пише скарги в главк і прокуратуру, ці скарги повертаються 
на голови тутешнього начальства.  І начальство дуже роздратоване. 

глибоко під вечір мене нарешті викликають - в кабінеті той самий 
слідчий. «Ну що, поїхали до Юри в СІЗО?» і дивиться на мою ре-
акцію. Після паузи - «Не знаю, хто там за тебе мазу тягне, але тебе 
відмазали». Потім пафосна байка про те, що ті, хто потрапив сюди 

програміста Льоші
три доби

Бо три доби і триста гривень це 
не три доби і три тисячі доларів. 
Чи 350 гривень штрафу, які зго-
дом і за рішенням суду (!) сплатив 
герой цієї історії, виправдовують 
зусилля держави з його переслі-
дування? Чи елементарно покри-
ває такий штраф видатки на за-
тримання, тримання під вартою, 
проведення “оперативно-розшу-

кової діяльності” і судочинство? 
Очевидно, що ні. Тобто, викорис-
тання ст. 263 КУпаП є економічно 
не виправданим, якщо мова йде 
про державну економіку та адек-
ватне використання коштів плат-
ників податків. Це, як мінімум, бо 
мова йде не лише про бюджетні 
кошти, а й про раціональне ви-
користання людського ресурсу 

найманих професіоналів, що їх 
держава тримає на захисті пра-
вопорядку та законності. 

За грубим підрахунком на до-
судовому етапі на затримання, 
оформлення, та допити одно-
го “порушника”  витрачено 16 
людиногодин (без врахування 
конвоювання, харчування, охо-

рони та гри у шахи) і нехай цей 
прикрий випадок стане нагодою 
для корисних калькуляцій. За 
тривалими спостереженнями 
активності підрозділу “метромі-
ліції” на Ярославській 20 у Києві 
подібні випадки (ст. 263 КУпаП) - 
левова частка всіх затриманих в 
ізоляторі, особлива концентрація 
- вихідні дні.

Керівництво Лінійного управлін-
ня міліції на київському метро-
політені має нагоду підтвердити, 
спростувати чи виправити на-
звану цифру. Керівництво МвС, 
що ратує за ефективніть бороть-
би зі злочинністю, має чудову 
нагоду вивчити цифри, пред-
ставлені міліцією Київського 
метрополітену, та порівняти їх зі 
статистикою інших підрозділів.

а тепер давайте ще раз уважно 
проаналізуємо цю історію. Про-
вина затриманого  є виключно 
в тому, що він зберігав без мети 

збуту незначну кількість коно-
пель. Навіть від невиправдано 
низького порогу кримінальної 
відповідальності (5 грамів)  ця 
кількість надзвичайно далека. 

Зберігання дещиці конопель, 
яких не вистачило б і на ко-
сяк, не викликало скоєння за-
триманим ніяких інших право-
порушень. Іншими словами 
- півграма трави, що вдалося 
всіма правдами і неправдами 
натрусити з кишені програміста 
Льоші, це його єдиний гріх. То 
було б логічно і справедливо, 

У БУДЬ-ЯКОМУ ЗаКОНОДавСТвІ БУДЬ-ЯКИЙ вИД ПОКаРаННЯ ПЕРЕДБаЧаЄ НаСаМПЕРЕД вИХОвНИЙ 
МОМЕНТ. ЄДИНИМ МОЖЛИвИМ “вИХОвНИМ” вИСНОвКОМ, ЯКИЙ МОЖЕ ЗРОБИТИ У ТаКІЙ СИТУаЦІЇ 
“ПРавОПОРУШНИК” - НЕХаЙ Я ЛОХаНУвСЯ, аЛЕ РОДИЧІ вСЕ ЗРОБИЛИ ПРавИЛЬНО - вІДМОвИЛИСЬ 
ПЛаТИТИ І ЗвЕРНУЛИСЬ ДО аДвОКаТа.

Сергій Мацьків, начальник ЛУ на метрополітені ГУМВС м.Києва:- виправдав себе створений торік у нашому складі підрозділ БНОН. Раніше ми тільки 
затримували громадян з наркотиками, але не могли відстежити, де цей дурман ви-
готовлено. Тепер беремо активну участь у повному розслідуванні, виявляємо та при-
пиняємо діяльність розповсюджувачів наркозасобів”!!!
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МОвОЮ          ЗАКОнУ
МОЖЛИвІСТЬ ЗвІЛЬНЕННЯ  

вІД аДМІНІСТРаТИвНОЇ вІДПОвІДаЛЬНОСТІ  
ПРИ МаЛОЗНаЧНОСТІ ПРавОПОРУШЕННЯ

При малозначності вчиненого адміністративного правопо-
рушення орган (посадова особа), уповноважений вирішу-
вати справу, може звільнити порушника від адміністратив-
ної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

Кодекс України  
про адміністративні правопорушення, ст. 22 

МОвОЮ          ЗАКОнУ
НЕЗаКОННІ вИРОБНИЦТвО, ПРИДБаННЯ,  

ЗБЕРІгаННЯ, ПЕРЕвЕЗЕННЯ, ПЕРЕСИЛаННЯ  
НаРКОТИЧНИХ ЗаСОБІв  

аБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОвИН  
БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ в НЕвЕЛИКИХ РОЗМІРаХ

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, переве-
зення, пересилання наркотичних засобів або психотропних 
речовин без мети збуту в невеликих розмірах - тягнуть за 
собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або гро-
мадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин, 
або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або пси-
хотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і 
які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, пе-
ревозила, пересилала без мети збуту, звільняється від 
адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією 
статтею.

Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних 
речовин визначається спеціально уповноваженим органом вико-
навчої влади в галузі охорони здоров’я.

Кодекс України  
про адміністративні правопорушення, ст. 44

один раз, обов’язково потраплять сюди знову. Бачиш, як погано в 
нас? Особливо тим, хто не хоче співпрацювати. Май на увазі - здаєш 
нам клієнтів, ми тобі радісно назустріч. Приїзжай, бери, кури в без-
печному місці... 

Я не став питати, що це за місця такі.  Повторив, що говорив у першу 
зустріч. Я безпонтовий. “Ясно. Понятих у нас буває, не вистачає...” 
Я перевожу розмову на нейтральну тему. Про його кулаки,  мовляв, 
спортом займається. а я ні. Лише в шахи граю. Шахи? Прикольно. 
він дістає шахівницю і, поки настає ніч, два рази в мене виграє.

Середа
1:00
Мені видають речі, документи. Знімають відбитки пальців. Я не на-
магаюсь виясняти, чи це законно. Я виходжу на вулицю рівно через 
три доби після затримання. Хвилина в хвилину. За рішенням суду - 
302 гривні штрафу.   

якби ще на етапі затримання 
до нього застосували норму 
статті 22 КУпаП, тобто звіль-
нили порушника від адміні-
стративної відповідальності 
через малозначність право-
порушення та обмежились 
усним зауваженням. Можли-
вий шлях депеналізації таких 
малозначних правопорушень 
закладений у кодексі про ад-
мін правопорушення. І цей 
шлях не єдиний. 

Якщо бути до кінця принципо-
вим і не забивати ізолятори, а 
фахівців - марною роботою, 
можна ЗаПРОПОНУваТИ 
особі, що підозрюється, до-
бровільно видати забороне-
ні речовини, ссилаючись на 
ст.44 КУпаП:

“Особа, що добровільно 
здала наркотичні засо-
би або психотропні ре-
човини, які були у неї в 
невеликих розмірах і які 
вона виробила, виготови-
ла, придбала, зберігала, 
перевозила, пересилала 
без мети збуту, звіль-
няється від адміністра-
тивної відповідальності 
за дії, передбачені цією 
статтею.”

Нехай підозрюваний вирішує 
сам, з огляду на потенційну 
кількість забороненої речо-
вини, яка теоретично в нього 
може бути. Це, якщо взагалі 
вважати це затримання ло-
гічним та справедливим. 

Бо група людей, серед 
яких половина офіційно не 
має жодного стосунку до 
міліції, мала час і натхнен-
ня, щоб заманити “клієнта” 
у пастку, влаштувати про-
вокацію а потім - фальси-
фікувати обставини його 
затримання, замітаючи 
сліди службового злочи-
ну. І все для того, щоб за-
стосувати до “порушника” 
норму статті 263 КУпАП, а 
саме - зачинити в камеру 
на три доби. 

Помітимо, що ця стаття фор-
мулює затримання не “на три 
доби”, а “до трьох діб”, тобто  
цифра “3” тут не більше, ніж 
крайня межа, яку закон за-
бороняє заступати. 

в цьому нюансі працівники 
лінійного управління на ме-
трополітені закону слідували  
буквально - вночі привезли, 
вночі відпустили.  

знайшла  
коса камінь
«Нічної пори в ході оперативно-розшукових заходів 
правоохоронці запримітили на узбіччі польової дороги 
підозрілий автомобіль. У салоні «сімки» перебувало 
п’ятеро молодих хлопців віком 16-23 роки, усі — місцеві 
жителі. Причина такого пізнього зібрання у безлюдному 
місці веселої компанії стала зрозуміла після того, коли 
міліціонери знайшли в салоні авто паперовий згорток із 5 
грамами марихуани”, - чи не кожне банальне повідомлення 
провінційного ГУ МВС  - безодня прихованого контексту. 

Контекст цієї історії прояснив один із її героїв, що звернувся до 
журналістів за допомогою. Мовляв, справді було їх п’ятеро, на 
них наставили табельну зброю, тим часом в машину підкинули 
пакет. Четверо вирішили не сперечатися і відкупилися, 
наш герой грошей не мав, тож у відділку побоями змусили 
підписати, що пакет - його. відтак, перспектива кримінальної 
справи очевидна і добре, якщо це буде лише зберігання. 
Хлопцю порадили терміново знайти адвоката і без нього з 
міліцією не спілкуватися взагалі. Як виявилось згодом, порада 
була вчасною. Подоївши водія і трьох пасажирів, п’ятого 
вирішили зробити цапом-відбувайлом, адже про затримання 
вже відзвітували нагору.

але і в захисту було чим крити. Допит неповнолітнього 
без батьків та адвоката виявився найменшим із проколів 
“правоохоронців”. Рекетири в погонах були настільки впевнені 
у своїй безкарності, що викуп запропонували переказати з 
банківського терміналу на особисту картку одного з учасників 
“спецоперації”.   

«наркобаронеса» на свободі

“Повне виправдання 65-річної 
жительки Кам’янка-Бузького райо-
ну Ганни Зубавленко, яку слідчі 
міліції звинуватили у вирощуван-
ні плантації коноплі на продаж, 
можна вважати щасливим ви-
нятком із загальної кримінально-
процесуальної практики.

але до рішення суду пані ганна і за ґра-
тами побувала, і на власному досвіді ді-
зналася, що таке міліцейська “підстава”, 
- пише львівська газета “високий Замок”.

Конопляна правда писала про те, як з баби 
ганни намагалися зробити “наркобарона” в 
минулому номері, коли слухання у її справі 
лише починалися. Нагадаємо, у листопаді 
минулого року у двір до пенсіонерів нагря-
нула міліція нібито у пошуках  вкраденого 
культиватора. але біля помийної ями зна-
йшли зогниле бадилля і заявили, що серед 
нього є конопля. відтак - кримінальну спра-
ву завели за … збут наркотиків у особливо 
великих розмірах, а бабульку взагалі за-
крили у холодній камері на 9 діб. 

У суді доказова база обвинувачення звісно 
ж “посипалася”. Коли суд зажадав ознайо-
митись із доказами, міліціонери привезли 
не якісь гниючі рослини, а п’ятдесят майже 
двометрової довжини сухеньких стебел 
коноплі. вони були витягнуті з картонних 
ящиків, які перед тим були опечатані. До 
цих доказів додавалися підписані поняти-
ми протоколи, що засвідчували, що саме 
при цих незаангажованих людях конопля 
з городу бабці ганни упаковувалася після 
вилучення в ящики. Та допитані у суді по-
няті розповіли, що ні ящиків, ні перекла-
дання у них коноплі, ні опечатування в очі 
не бачили. “Забули правоохоронці попере-
дити “випадкових свідків”, - з сарказмом 
зазначив захисник Олег Мицик.   
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За що їм платити 5 штук? За те, що вони підкинули? 
Побої зняли і чеки залишились з банку, коли друзі 
їм гроші перечисляли... на рахунок цього мента. 
Хоч би собі вже  ліву картку зробив - картка на його 
ім’я. Коли вони уяснили, що їм піздець, написали 
відмову від кримінальної справи та переробили на 
адмінвідповідальність.
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Насправді зняття охорони — не го-
ловне в ньому. вносяться зміни до 

багатьох документів, нормативних актів, а 
передусім уводиться нове поняття — «тех-
нічні коноплі» й чітко розмежовуються пра-
вові режими, які застосовуватимуться до 
технічних і наркотичних сортів конопель. До 
цього в Україні офіційно такого терміна не 
існувало. 

Технічні коноплі — це ті, які не містять те-
трагідроканабінолу (речовини, що має пси-
хотропну дію) або містить незначну його 
кількість, що не являє собою ніякого інтер-
есу для наркозалежних. відповідно, на ці 
сорти конопель не поширюються ті заходи 
контролю, які застосовуються відносно нар-
котичних різновидів, зокрема, їх не потрібно 
охороняти. Ну, скажіть, навіщо її охороняти, 
якщо на неї й так ніхто не зазіхає? адже 
вона не дає ніякого наркотичного 
ефекту.

володимир Тимошенко, голова ДСКН
в інтерв’ю газеті “Закон і бізнес”

Технічні коноплі - одна з найрентабельніших 
культур. Експерти пояснюють, що вклавши 
в розрахунку на гектар 2,5-3 тисячі гривень, 
можна отримати віддачу до 100%. 

Майже вся продукція експортується - в Єв-
росоюзі з насіння виробляють олію, а стебла 
йдуть на виготовлення будматеріалів, тканин 
або мотузок. На початку минулого десятиліт-
тя галузь будувала оптимістичні розрахунки  
розвитку, однак в коноплярстві узріли свої 
інтереси силовики. Мовляв за морфологіч-
ними ознаками промислові коноплі все одно 
коноплі, а тому мають підлягати суворому 
контролю. 

І нехай в Україні “дозволений” відсоток тетро-
гідроканабінолу в рослинах найнижчий у світі 
(на той момент 0,15 %), нехай зрозуміло, що 
жодного інтересу для наркоринку ці росли-
ни не представляють, українська міліція все 

одно готова витрачати свій час і натхнення, 
«аби чого не вийшло». Звісно, коштом під-
приємців, що мали клопіт з цією рослиною 
зв’язатися. Оголосивши навіть безнаркотич-
ні сорти конопель наркотиком МвС почало 
диктувати нові правила гри, щороку на під-
приємців чекали нові законодавчі пастки, 
побори та   погрози кримінальним переслі-
дуванням. відтак, якщо в 2005 році бажаю-

чих отримати ліцензію на промислові коноплі 
було 209, то в 2009 їх стало 19.  І цим найстій-
кішим вже в 2011 році стало непереливки, бо 
розцінки на охорону вперше почали підніма-
тися двічи за сезон. 

Розрахунок простий - клієнт нікуди не рип-
неться. Монополія, підкріплена перспективою 
кримінальної справи. Крок вліво, крок впра-
во - втеча, конвой стріляє без попередження.  
Доходило до абсурду:  фермерам посеред 
сезону доводилось знищувати власні посіви 
через неспроможність сплачувати “охорону”, 
апетити якої і далі зростали. Якщо в 2008 році 
одне господарство у 100 гектарів в сезон ви-
плачувало за навязаний силовиками сервіс 
вартість однієї іномарки, то в 2011 це вже був 
еквівалент ТРЬОХ автівок за сезон. восени 
2012 року безчин мав сягнути свого апогею, 
стартовою ціною серпня стало 3000 гривень 
за гектар, вже за два тижні охоронні фірми 
піднімають планку майже до чотирьох тисяч, 
а з 1 вересня власник поля в 100 гектарів мав 
би приготувати на охорону рівно півмільйона 
гривень. 27 серпня “охоронці”, що прийшли 
“узгоджувати нові ціни”, ознайомились із по-
становою Кабінету міністрів. Цього дня рекет 
закінчився, і хочеться вірити, що назавжди.

Так чи інакше, у 2011 році коноплі посія-
ли лише три компанії, а більше 40 чекали 
узаконення терміну, пише журнал Forbes. 
«Більше її не потрібно охороняти», - пояснює 
важливість події директор асоціації «Технічні 
коноплі в Україні» (ТКУ) Олександр Ігнатюк. 
Конопляні підприємці об’єдналися в цю гро-
мадську організацію, щоб бодай якось захис-
тити свої інтереси. Порятунок потопельників 
- справа рук самих потопельників.

Поява Постанови № 800 значною мірою 
справа рук асоціації. Датований 22 серпня 
документ був опублікований лише тиждень 
по тому, весь цей час тривали бюрократичні 
“узгодження” і протидія була неабияка. Що ж 
власне спричиняло ці підкилимові інтриги? 
втрата коштів, якими коноплярство обклада-
лося під виглядом “охорони”? Напевне, що ні. 
Потік дармогривень вже вичерпався від над-
мірного ентузіазму “охоронців” і наївно було 
сподіватися на довгострокову перспективу 
від трійці останніх  конопляних впертюхів. 

Навіть найтупіші відморозки-рекетири дба-
ють про корову, яка так відмінно доїться. 
Щоби принаймні не відкинула копита. а тут 
ситуація інша.  Поведінка регуляторів цього 
процесу прямо вказує, що головна мета не-
помірного оброку була все-таки не заробити 
грошенят, а зробити вирощування культури 
економічно невигідним. але галузь проявила 
чудеса живучості.  

нехай росте!
text: Олег Матвієнко

У КІНцІ СерПНя УряД ПрийНяВ ПОСтАНОВУ, У яКІй УЗАКОНиВ 
ПОНяття „техНІчНІ КОНОПЛІ“, це ДАЛО МОжЛиВІСть ЗБІЛьши-
ти КІЛьКІСть ПІДПриєМСтВ, яКІ ЗМОжУть ВирОщУВАти ДАНУ 
КУЛьтУрУ. СКАСОВАНО “ОхОрОНУ” ПОСІВІВ.  яК І рАНІше, ВиД 
ДІяЛьНОСтІ ЛІцеНЗІюВАтиМетьСя, ферМери ОтриМУВАти-
МУть КВОти НА ПОСІВи, А чиНОВНиКи ПерІОДичНО ВІДБирА-
тиМУть  ЗрАЗКи рОСЛиН - щОБ ВІДСОтОК тГК Не ПереВищУ-
ВАВ 0,08 %.

людина  
з громадської 
ради
ЩОБ ДІЗНаТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО 
ПОСТаНОвУ КаБІНЕТУ МІНІСТРІв 
КОНОПЛЯНа ПРавДа ЗУСТРІЛаСЬ 
ІЗ ЧЛЕНОМ гРОМаДСЬКОЇ РаДИ 
ПРИ ДСКН аНТОНОМ БаСЕНКОМ.

ДСКН на сьогодні найадекватніше 
силове відомство.  
Що їм в цьому сприяє?

Там зібралась непо-
гана команда про-
фесіоналів. З різною 
освітою, не винятково 
юристи і силовики. Те, 
що вони намагають-
ся дивитися на речі 
глобально, на рівні 
стратегії, це вже плюс. 

Так само плюс - їхня готовність підключати мак-
симально широкий спектр експертів та громад-
ських організації. Не бояться публічності і відпо-
відають за свої слова.

Як ти потрапив у громадську раду?
Коли вона створювалась, про це було оголошено 
відкрито через офіційний сайт narko.gov.ua. Єди-
ною умовою було - офіційний статус. громадська 
організація, що делегує свого представника, має 
бути зареєстрована в Мінюсті. Інформація ді-
йшла до нашої організації, я запропонував свою 
кандидатуру. Швидко зібрали пакет документів 
і так само швидко отримали підтвердження на-
шої  участі в прийнятті рішень. На сьогодні в 
Раді 23 члени. голова - Леся Петрівна Брацюнь з 
Ліги сприяння паліативної та хоспісної допомоги. 
Люди в громадській Раді різні і погляди на май-
бутнє  наркополітики у кожного свої. Засідання 
проходять не рідше ніж раз на 3 місяці, кворум 
є завжди. Буквально на попередньому засідан-
ні прийняли до громадської ради нового члена 
- асоціацію “Технічні коноплі України”. І обрали 
її представника секретарем, бо наш попередній 
секретар пропустив два останні засідання, тому 
виникла необхідність його переобрання.

- Це сприяло просуванню 
постанови Кабміну?
Певною мірою. Спершу «Технічіні Коноплі Укра-
їни» всім розіслали свою презентацію, хто вони 
такі і чому просяться до громадської ради. Для 
нас це важливо - розуміти, кого ми приймаємо. 
адже останнім часом ДСКН просто завалюють 
заявками від нікому не відомих організацій, які 
за паперами існують лише місяць і жодної ре-
альної активності не ведуть. Потім на засіданні 
громадської ради асоціація зробила блискучу до-
повідь - чітко і аргументовано подали ситуацію з 
коноплярством в Україні. Навіть представникам 
ДСКН не було що заперечити. Це було 17 трав-
ня, документи дуже швидко пішли в Кабмін і 27 
серпня публікується текст постанови за підписом 
азарова. Трохи більше, ніж за три місяці.

Зі Національною стратегією  
щодо наркотиків чому не так  
оперативно?
Ці речі важко порівнювати. Національна стратегія  
це глобальний документ і, як виявилось, потріб-
но значно більше часу, щоб він був вичитаний і 
обговорений всіми зацікавленими сторонами. 
Нагадаю, що за статусом це все ще проект і в 
нього до останнього погодження можуть вноси-
тись зміни. ДСКН важко злякати громадянським 
контролем, бо у них є  чіткий план дій, за  яким 
вони діють. відповідно, мають чітку інформацію 
щодо будь-якого гарячого питання чи стану будь-
якого документа, який є в їхньому провадженні.  

Керівництво ДСКН послідовно 
виступає за декриміналізацію 
статті 309 ККУ. Але, коли її 
чекати, не говорить.  
Може тобі відомо більше?
Попри неодноразові заяви від керівництва 
ДСКН про підтримку декриміналізації, ми в 
громадській раді досі не отримували жодного 
офіційного документа на цю тему. Зараз це рі-
вень розмов, але ми віримо, рано чи пізно за 
цю тему візьмуться.

Віримо?
Я вірю. Моя віра базується на тому, що я маю 
змогу спостерігати нашу роботу в динаміці - 
від заяв до вирішення. Зараз є заяви. але  пи-
тання декриміналізації  ст. 309 значно склад-
ніше за стратегію навіть. Фактично зараз йде 
мова про те, щоб змусити МвС зробити те, що 
воно не зробило за два роки - проаналізувати 
за багатьма показниками неефективність сво-
єї боротьби з наркотиками.     

“Охорона полів конопель була вигідна 
насамперед міліції, вона заробляла 
на цьому чималі гроші...”

фото: О. Шатохін, Е. Бабанов, Spliff
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обжинки
У ВереСНІ, яКщО ПОГОДА ДОЗВОЛяє, ІДеАЛьНий чАС НА КОНОПЛяНІ 
жНиВА. ЗАГОтІВЛя тА ПерерОБКА рОСЛиНи НАПряМУ ЗАЛежить  
ВІД ПриЗНАчеННя СирОВиНи.

Насамперед у поле виїздить спеціальний комбайн, здатний впоратись із кущами, вищими за 3 метри.  
Комбайн зрізає верхню частину стебла, сортує стебла, зелену масу та насіння. На полі  
залишаються самі стеблини. Це їх вимочують у народних піснях, але в нашому випадку це означає,  
що стеблини просто залишаються на полі, їх мочитиме дощ, сушитиме сонце і це - найоптимальніший  
шлях отримати міцні лубяні волокна, основу високоякісного екологічного текстилю.

У такий спосіб волокно відділиться від рештків стебла у природній спосіб, за допомогою корисних 
мікроорганізмів, які розщеплять рослинні клеї (пектини). Процес можна звісно і прискорити, зануривши 
конопляну солому в спеціальний чан. вимочування тут виглядатиме як процес контрольованого  
псування рослинних рештків, при якому через зброжування мяких фракцій зайве відділяється.  
а волокно залишається неушкодженим, адже від вологи воно не руйнується,  
а навпаки - загартовується.

Підготовлені таким чином стеблини збирають у пучки і лишають сушитися.  

Свіжі коноплі (100%)
40 тон з гектара

Зелена маса (30%)
12 тон з гектара

Суха маса (12,5%)
5 тон з гектара

Сухі необроблені стебла (26,3%)
10 тон з гектара

Сухі (після вимочування) стебла (22%)
8,8 тон з гектара

Сухе волокно першої обробки (4,5%)
1,8 тони з гектара

висушене волокно (3,5%)
1,4 тони з гектара

ворс (1%)
400 кг з гектара

Зелені стебла (70%)
28 тон з гектара
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розкажіть, будь 
ласка, що таке 
едбастінг і як Ви 
його відкрили.
Ми знайшли це слово 5 років тому 
в Інтернеті, збираючи інформацію 
про новинки мистецтва в публічному 
просторі. Тоді мене винесло на сайт 
bubbleproject.com, через нього – на 
інші сайти, що використовували ре-
кламу як робочий матеріал. З одного 
боку, адбастінг несе запал вуличної 
партизанки, несвідоме бажання посу-
нути комерцію, що оточила тебе. 

Засилля реклами у місті для мене – 
не  очевидна даність, я пам’ятаю Пе-
тербург із набагато меншою кількіс-
тю реклами. У цьому сенсі адбастінг 
– це інструмент критики того, що сьо-
годні відбувається із публічним про-

стором – його захоплення всіма мож-
ливими політичними структурами і 
державною владою. адбастінг відріз-
няється від серйозної політичної ро-
боти тим, що ним можна займатися 
під час прогулянки з друзями. Кожен 
адбастерський рейд передбачає вза-
ємодовіру, спільне почуття гумору і 
випрацювання спільної чуттєвості.

чи можна сказати, що 
едбастерські рейди 
– це товариський 
виплеск люті,  але не 
руйнівний, а творчий?
Можна. Через те що ми користуємося 
засобами, які не знищують реклам-
ного носія, а вносять у нього лише 
незначні зворотні зміни. Тому нам 
не можуть пришити «вандалізм», і в 
цьому ще одна перевага форми.

як ви це робите?
Залежить від того, який саме формат 
ми обираємо. Наприклад, баблінг. 
«Bubble» з англійської – це бульбаш-
ка, хмаринка, якою «думають» і «гово-
рять» персонажі коміксів. а баблінг – 
це перетворення реклами на комікси. 
Персонажі зовнішньої реклами несуть 
меседж, вкладений у них рекламни-
ком. 

Ми ж наділяємо власною мовою цих 
вписаних у гендерний стереотип жі-
нок, не менш безвільних, підкорених 
рекламній меті чоловіків і неістот. На 
одну вилазку ми беремо приблизно 
30 аркушів а4. Зазвичай ми виходимо 
вночі, хоча останнім часом все час-
тіше й частіше – вдень. На випадок 
якщо нас надихне якийсь носій, ми 
завжди маємо із собою а4, маркер, 
ножиці. Найкращі бабли ми робили о 
другій, о третій дня посеред міста, ося-
яні раптовим натхненням. 

вночі ми збираємося близько опівночі, 
і обираємо район певної станції ме-
тро. Йдемо групою від двох до шести 
– більше вже складно, бо кожен хоче 

щось своє написати або навпаки від-
бувається «колективний затуп». Шість 
людей – це оптимальна кількість, 
щоби грамотно стоять «на шухері», 
якщо робота йде зі складним об’єктом 
– наприклад під камерами, банком, 
урядовою спорудою. Три людини – це 
оптимальна кількість. Одна людина 
тримає весь реквізит – клей, меркери, 
ножиці, друга клеїть, третя фотогра-
фує. Ми дрейфуємо містом – гуляє-
мо, спілкуємось, зупиняємося перед 
рекламами. З листів а4 ми вирізаємо 
овальні хмаринки, з обрізаних кутів 
робимо хмаринкам хвости. Овали іно-
ді готуємо заздалегідь, але хвости за-
вжди на місці, щоб краще допасувати 
їх до персонажа. взагалі у нас завжди 
із собою папка з овалами та хвостами. 
Ми експериментували із самоклейкою 
та скотчем, але дійшли до того, що 
папір й клей Пва – все ж найзручні-
ший не вандальський варіант. Інша 
техніка використовується при роботі з 
фарбою. Це має сенс, коли біл-борди 
дуже великі, і помітний бабл зробити 
важко. Проколоті й видуті з двох боків 
яйця наповнюються фарбою, отвори 
запломбовуються герметиком. Яйця 
запускаються у біл-борди – виходить 
дуже естетичний абстракціоністський 
живопис у стилі Джексона Поллака.

Ще один спосіб – це заклеювання щи-
тів листами з великими літерами. За-
вчасно підготовані літери – завширш-
ки півметра і більше наклеюються на 
рекламні тильди уздовж великих трас, 
наприклад - у аеропорт, щоб охопити 

широку аудиторію. Ці літери важко по-
тім зняти, тому що біл-борд знаходить-
ся високо. Щоб їх наклеїти, потрібен 
телескопічний валік, яким зазвичай 
користуються розклейники реклами. І 
Пва або крохмальний клейстер.

Наскільки для вас 
важлива естетика?
Естетика важлива. Працюємо з ба-
блами більше, ніж просто з маркера-
ми. Надписів маркером – матюків та 
тегів – у публічному просторі багато, 
тому їхня виразність втрачається. На-
томість акуратні бабли з текстом, на-
писаним гарним почерком, сприйма-
ються як щось «на своєму місці». Це 
дивує і вражає водночас. Надзвичай-
но важливо вдало підгадати масшта-
би втручання: іноді можна вдало пе-
реклеїти кілька літер – і сенс реклами 
докорінно змінюється. але для цього 
треба гарно поміряти висоту літер, 
ретельно підібрати шрифт і відтінок.

які ідеї ви 
розробляєте?
Наша основна лінія – це необхідність 
повернення народу публічного просто-
ру. Ми констатуємо відчуження міста 
від людей. авто і тераси ресторанів 
узурпують тротуар: наше око змуше-
не чіпляється за рекламу – хочемо ми 
цього чи ні. Можна сказати, що відбува-
ється візуальне насильство над погля-
дом. Особливо це помітно на вузьких 
вулицях – реклама оточує тебе з усіх 

виправляй
і володарюй 

text: женя Матірка

 
Дослівно з англійської – “едбастінг” (adbusting) – це руйнування реклами. 
Є хуліганське “руйнування”, а є політичне і мистецьке. Конопляна 
правда знайшла BubbleProject - групу едбестерок - пітерських вуличних 
художниць, які полюють на вуличну рекламу, щоб … покращити її. 
вже три роки, як дівчата не виходять у місто без  “зброї” - листів а4, 
ножиць, маркерів, клею. За допомогою цього нехитрого арсеналу вони 
розворушують мізки заснулих перехожих, перетворючі одноманітні лайт-
бокси на рупори бунтарських ідей.

Якщо вас вже затримали – користуйтеся своїм правом не свідчити проти себе. Падай-те на наївняк «прусь від субкультури графіті, захотілось спробувати, не знала, що немож-на», не розказуйте жодних подробиць, а го-ловне – ні в якому разі за жодних обставин не здавайте своїх друзів! 
Якщо слідчий тисне на вас, намагаючись ви-відати, з ким ви були, знайте: у нього на вас нічого немає. Не бійтеся їхньої агресивної поведінки – радійте їй: значить, вони здали-ся. 

Тримайтеся – за декілька годин вас точно відпустять. Максимум, що вам загрожує, – це штраф.



боків, і немає куди відвернутися. Та-
кий публічний простір дегуманізовано. 
Людина виключена з нього, і ми праг-
немо туди її повернути. Можна сказа-
ти, що ми сповідуємо анарходадаїзм. 
Із дадаїзму ми беремо ідею колажу, 
переплетення різних матеріалів, ідею 
раптового висмикування перехожого з 
гіпнозу, в якому він знаходиться. Наша 
мрія – щоб людина, яка побачить це, 
відчула «ти диви, а я так само думав» 
і «а я можу крутіше, пішла б додому і 
взялася за маркери, ножиці, а4, клей…

Ваша критика буває 
конкретнішою?
Так, наприклад, ми критикуємо закони. 
Коли вийшов Федеральний законопроект 
№83, що підвищує плату за навчання, 
ставить під удар дитсадки й бібліотеки. 
Ми опрацьовували реклами з книгами, 
цитатами, словами, іншими об’єктами, 
які можна пов’язати з освітою. У відповідь 
на «Закон про поліцію» ми робили серію 
«Никогда не дам менту!», де заклеювали 

жіночі та чоловічі плакати однією і тією ж 
фразою. На «Закон про мітинги», що ввів 
захмарні штрафи за участь у мирних ак-
ціях, ми відреагували іншою формою ад-
бастінгу. Уважно проштудіювавши закон, 
ми склали на його основі своє фейкове 
меню. Ми підміняли файли з ресторанних 
меню для відвідувачів своїми. У наших 
меню були «Сидіння на газоні», «Участь 
у масових гуляннях», «Заклик друзів піти 
на акцію».

що ви робите, коли 
вас в’яжуть?
За три роки існування ініціативи 
ми мали всього два випадки затри-
мань. вперше – коли ми працювали 
з величезним біл-бордом про Путіна. 
Біл-борди – це складний гігантський 
освітлений об’єкт, на фоні якого ти 
вимушений довго стовбичити. Тоді 
мєнти під’їхали без блимавки, і «шу-
хер» не встиг вчасно прореагувати. 
Наші грамотно і без агресії закосили 
під дурників, так що мєнтам стало 
ліньки розбиратися далі. вдруге нас 
пов’язали за набиванням стенсілу 
про Федеральний законопроект №83 
–скорочення видатків на освіту. На 
трафареті було показано еволюцію 
від мавпи до людини, ФЗ №83 і де-
градацію від людини до мавпи. Коли 
з’явилися менти, наші кинули роботу 
і встигли позбутися балонів та стен-
сілу. Люди знову вірно впали на наїв-
няк без політики: «Ми слухаємо реп, 
носимо широкі штани і фанатіємо від 
команди райтерів ФЗ №83. Любимо 
природу і малювати теги, вперше ви-
йшли з трафаретом і не знали, що 
не можна». У протоколі записали, що 
наша людина «зображала еволюцію», 
всіх затримали на три години за зако-
ном про порушення благоустрою, але 
відпустили, оскільки не змогли приши-
ти нічого серйознішого. 

Розкажу про найефективнішу з нашо-
го досвіду тактику роботи. Обирається 
об’єкт, над яким буде проводитися ро-
бота. Обов’язково відходимо і домовля-
ємося, хто де саме стоїть. Не треба за-
вчасно стовбичити на місці. Людина, яка 
стоїть «на шухері», відходить на свою 
позицію, одразу дзвонить тій, яка фото-
графує процес, і залишається з нею на 
постійному зв’язку. Ця людина тримає 
однією рукою телефон, іншою фотоапа-
рат і зображає туриста. Якщо їде якась 
машина, «шухер» у спокійному режимі 
говорить про це туристу, турист – тим, 
хто клеїть, і робота призупиняється, 
поки не проїде машина.  
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На ФОТО - акція невідомих арт-терористів в Новоси-
бірську. Березень 2012. вночі у рекламні сі-

тілайти в центрі міста було вмонтовано принципово новий контент. влада 
відреагувала оперативно, “ікони” ПСРТ порадували городян менше доби. 
Здавалося б, маленька і непомітна акція. але це була одна із перших відпо-
відей на репресії щодо учасниць панк-гурту Pussy Riot. Їх ще тільки но  аре-
штували слідами скандальної акції в храмі Христа Спасителя: Надію Толо-
коннікову, Єкатерину Самуцевіч та Марію альохіну.  відео акції на Youtube 
ще мало не більше тисячі переглядів, ще не було ганебного судилища у дусі 
середньовічної інквізіції, дівчат ще не засудили на 2 роки позбавлення волі. 
Через рішення райсуду в Хамовніках ще не виступала із офіційною заявою 
вища церковна рада РПЦ і суспільство ще не було розколото ставленням до 
політічного вчинку п’яти молодих російських жінок.
відповідальність за весняний едбастінг у Новосибірську ніхто на себе не взяв, 
кримінальна справа була у провадженні управління по боротьбі з екстреміз-
мом, але так і не була порушена. Два суди за СвБД ПСРТ оштрафували … 
громадського активіста артема Лоскутова, який виклав фото у своєму блозі. 
Третій суд не знайшов у діях Лоскутова складу жодного правопорушення. 
Спражній автор резонансної акції воліє і надалі зберігати анонімність.

Я полностью согласен с приговором, потому что как-то 
надо наказывать – они же не каются!  высший Цер-
ковный Совет имеет полное право воззвать к мило-
сердию, потому что интересы Церкви затронуты. Но 
я считаю, что приговор, с одной стороны, не слишком 
суров, а с другой стороны – надо наказать, чтобы было 
неповадно. Если посмотреть, как ведут себя сторонни-
ки эти Pussy — это же целая линия антикультуры. Если 
им сейчас дать слабину, они так и будут себя вести 
дальше, и в обществе, и в стране победит эта линия.
Они, может быть, заслуживали бы всякого милосердия 

и снисхождения, если бы провели только одну эту ак-
цию. То что люди недовольны Патриархом, президен-
том – их право, но когда такое делается в храме, это 
затрагивает религиозные чувства людей, и эфто со-
всем другое дело. Если не наказывать – завтра будут 
последователи. 

Поэтому я считаю, что все адекватно. У нас нет инкви-
зиции, есть верующие люди, которые оскорблены эти-
ми поступками, и, конечно Церковь может защищать 
их права. Если они это называют свободой самовыра-
жения, почему мы не имеем права на свою свободу,  
веру и защиту от подобных явлений? Если завтра сто-
ронники этих Pussy будут нападать на наши храмы, мы 
будем защищать себя с помощью народных дружин, 
что предусмотрено решением Собора 2000 года.

Я, как христианин, оскорбленный поступком девиц, 
выношу благодарность судье за то, что она, несмотря 
на давление и угрозы, приняла решение, соответству-
ющее вине. Этот их поступок я соединяю также с тем, 
что они творили в Зоологическом музее – это ни в 
какие ворота не лезет. а завтра они могут сделать то 
же самое и в храме Христа Спасителя. Поэтому надо 
принять меры, чтобы они посидели и подумали, и по-
следователи их тоже подумали.

Кстати, была такая панк-группа Sex Pistols. Они от-
личились тем, что в 80-годы наняли пароход, ездили 
по Темзе и пели протестные песни об английской ко-
ролеве. Суд их не преследовал, зато неравнодушные 
к чести королевы граждане начали их ловить и бить 
поодиночке. 

После этого подобные акции не повторял никто. Если 
государство не накажет этих девиц, а на самом деле 
блудниц, то найдутся люди, которые сделают это силь-
нее, поэтому пускай они будут спрятаны от народного 
гнева.

Игумен Сергий (Рыбко)
(жж) sergyihtis

Открытое письмо 
игумену Сергию (рыбко)
Юра, мы находимся вне стен Храма,поэтому обращаюсь 
к тебе, как к старому знакомому по мирскому имени. Мы 
оба, уже не первой свежести хаирастые пиплы. Поза-
ди у нас осталось большая часть жизни, увы. Судьба у 
нас сложилась по-разному, хотя, как ты понимаешь - мы 
всегда были недалеко друг от друга. У нас много общих 
знакомых и в среде хипанов и в среде музыкантов, при-
хожан твоего Храма и среди клира.

Юра, у тебя есть определенный авторитет в Церкви, твой 
голос слышен по поводу многих мирских дел, как прихо-
жанин храма Сошествия Святаго Духа на апостолов на 
Лазаревском кладбище г. Москвы, я знаю о той огромной 
работе, что ты ведешь как настоятель. Мы с тобой оба 
отцы (в разном смысле,конечно). Пуськи - по возрасту - 
наши дети и такие-же дурищи, как мы были с тобой 30 
лет назад. Я вспоминаю твою телогреечку с пацификом и 
призывом к человечности, в которой ты проавтостопил по 
СССР в конце 70-х.

Юра, я помню, как ты мне жаловался на ужасный запах 
в КПЗ. в каком городе это было? Ты рассказывал мне об 
этом в коридоре детской больницы, где ты был на послу-
шании, а я привез своих больных детей. Слава Богу, они 
живы-здоровы. Но чужих детей не бывает!

Мне кажется,что твой призыв строго покарать пусек за их 
дурацкую выходку шел не от твоего сердца. „Чем дальше 
от сердца - тем дальше от Бога“ - учил меня при крещении 
другой священник. Юра, в твоем обращении к Полу Мак-
картни ты много говоришь о добре и милости, которым 
мы учились не в лживой советской школе, а слушая 
Битлз.  Не мне тебе говорить,что „Близ есть при дверях“. 
Концентрация зла в мире уже зашкаливает.

Сделай доброе дело - помоги девченкам избежать 
тюрьмы. Тебя - услышат.

Жму руку - Олег Бурьян (Хобо)
(жж) toy-marker

text: Степан Вовченко

Ми мріємо, ми візуалізуємо мрії, 
ми бачимо, як все чудесно могло б 
вирішитися. Одним ввижається, як 
раптом налітає веселкова кислот-
на хмара і розчиняє Кремль, іншим 
— як скоординована ddoc-хвиля 

вимиває орду з Банківської, третім 
— як цунамі планетарного кохання 
зносить Пентагон... Більшість по-
вертається з психогалактик і за-
синає, втішена тим чудовим днем 
зміни світу на кращий і справедли-
віший у щасливому майбутньому. 
І лише небагатьом вистачає сили 
волі усвідомленими рішеннями та 

відважними діями реально набли-
зити ці довгоочікувані зміни. 

Художниці Pussy Riot не тільки 
мріяли, але й знайшли у собі не-
обхідну силу волі. Помноживши 
свої знання про трансляторів зла 
на фантазію та відвагу, заспівали 
«Богородица, Путина прогони!» 
своїм панк-молебном коцнувши 
те саме яйце, в якому захована 
«голка» зі смертю Чахлика-Путі-
на. важко повірити, що, готуючи 
зухвалу акцію на амвоні головного 
храму, дівчата думали, що Імперія 
не завдасть удару у відповідь. 

Srgiyihtis мотивує ув’язнення ху-
дожниць благородним порятун-
ком «від справедливого народ-
ного гніву» — побиття «блудніц» 
камінням, а toy-maker журить і, 
по-батьківськи плескаючи «мало-
літніх дурьох» по плечу, пропонує 
милостиво їх вибачити. втім, якщо 
розібратися, то чи не пропагують 
обоє своїми посилом «Pussy Riot-
молодо-зелено-дурь-у-голові» ра-
болєпну лояльність перед церков-
но-поліцейською державою? 

Добрий пастир і олдовий хіпан щи-
росердно відстоюють відсутність 
необхідності мислити за себе та 
відповідати за власні вчинки. «Чор-
на ряса» скаже, як думати, «золоті 
погони» накладуть відповідаль-
ність на одних і знімуть з інших, зі 
всесвітом вони теж розберуться 
самі: розслабся, лайкни Христа і не 
думай, що ти та твої друзі зможуть 
«щось вирішувати».  

Пояс діви не 
замінить мітингів!
через якійсь час подорожей галактиками свідомості 
ми віднаходимо взаємозв’язок між нами, нашим вчин-
ками і Всесвітом. За цим від комфортного, як памперс, 
переконання, що «коліщатко не може змінити систе-
му», ми переходимо до усвідомлення, що «кожне сер-
це — революційна клітина» і треба щось вирішувати. 

Фото: kissmybabushka.com
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ПреЗидент УрУгвАЮ марксист Хосе Мухіка (Josе 
Mujica) вважається найбіднішим президентом світу. Свою зарплату - 12 
500 долларів - він жертвує на благодійність, залишаючи собі лише 1250 
доларів. «Мені цілком вистачає цих грошей, - каже Мухіка, - має ви-
стачати, бо доходи моїх співвітчизників набагато нижчі”. Мухіка (нар. 
1935 року) - колишній “міський партизан”, один із керівників “Тупамарос” 
та учасник зухвалої операції “Пандо”, коли 50 партизан захопили ціле 
місто на роковини загибелі Че гевари. в 1971 році був арештований і 
провів у в’язницях диктатури 14 років. У 2009 році колишній політв’язень 
став президентом Уругваю, як кандидат лівого “Широкого Фронту”. Най-
значнішою покупкою президента Мухіка став старий “Фольксваген Жук” 
вартістю 1945 доларів. Мухіка не має ні рахунків у банках, ні боргів.

конопляна реформа 
хосе Мухіка
Президент Уругваю хосе Мухіка виніс на обговорення 
проект реформи антинаркотичного законодавства, 
що має на меті зруйнувати нелегальний ринок марі-
хуани в країні. За планом реформи канабісу надаєть-
ся легальний статус, а сама держава готується стати 
головним торговцем, витісняючи з позицій наркокар-
телі, чий річний дохід сягає 40 мільйонів доларів за 
оцінками уряду Уругваю. 

text: Алекс Крамар

Попри неоднозначність 
сприйняття такої ідеї в сус-
пільстві, шанси на зелене 
світло у парламенті досить 
потужні, зважаючи на те, 
що президентсьвка пар-
тія там складає більшість. 
“Участь держави необхід-
на, це знищить ринок не-
легальних дилерів, бо ми 
будемо легально прода-
вати значно дешевше, ніж 
вони зараз продають на 
чорному ринку” - заявив 
Мухіка каналу СNN.

Зберігання для власних потреб в Уругваї вже декриміналізоване, однак збут і надалі 
залишається поза законом. Згідно пропозиції президента, уругвайці старші за 18 ро-
ків, зможуть після спеціальної процедури реєстрації купувати до 30 грамів канабісу 
щомісяця. Продаж іноземцям буде і надалі забороненим. Оподаткування від про-
дажу канабісу спрямують на лікування залежних від важких наркотиків. виходячи 
з того, що в країні налічується не менше, як 150 000 курців марихуани, уряд планує 
вирощувати канабіс на загальній площі в 150-200 гектарів для забезпечення попиту.

Про свої наміри Хосе Мухіка оголосив у липні, але соціологія виявилась невтішною. 
Опитування (Cifra) показало, що проти комерційної моделі легалізації виступають 
66% уругвайців. Президент був готовий згорнути пропозицію, поступаючусь громад-
ській думці, але секретар його адміністрації альберто Брецціа поспішив заявити, що 
наступне опитування варто провести лише після того, як громадськості буде доступ-
на для вивчення фінальна версія законопроекту. Серед новонавернених прихиль-
ників легалізації - Ніколас Котуньо, архієпископ з Монтевідео. Ще минулого року він 
висловлювався на  підтримку руху, який би потіснив картелі з конопляного бізнесу. 

“голандія зробила це в 70х і надалі 40 років відділяє курців марихуани від споживачів 
важких наркотиків, адже це не одне й те саме” - каже соціолог аугустін Лапетіна.

Тим часом і конопляні активісти не сидять, склавши руки. в липні в Монтевідео 
пройшов перший у країні “Cannabis Cup”, де серед майже сотні конкурсантів ви-
значали, хто в Уругваї вирощує кращі шишки. Паралельно обговорювали зако-
нопроект президента. Навіть серед споживачів єдності  в його оцінці поки немає. 
Одні впевнені, що лише держава має бути головним гравцем на конопляному 
ринку. Інші - що продавати канабіс лише уругвайцям, як мінімум, несправедливо.

“Cистема стає більш когерентною, адже це нелогічно - не карати мене за паління 
та зберігання, але карати за вирощування чи продаж”, - каже Едуардо гонзалес, 
менеджер маленького магазинчику. - “Розвивати тут конопляний туризм вида-
ється ризикованим, але якщо держава все фіксуватиме і регулюватиме, проблем 
не повинно виникати”.  

Ми вважали, що надаючи карній 
системі повноваження аре-
штовувати, переслідувати та 

ув’язнювати людей, яких затримали 
навіть з мікроскопічними кількостями 
наркотиків, включаючи марихуану, 
ми покращимо ефективність роботи 
поліції у частині притягнення до від-
повідальності осіб, що постачають 
незаконні наркотики. Крім цього ми 
очікували, що перспектива опинитися 
за ґратами відіб’є у людей бажання 
вживати незаконні наркотики, і таким 
чином попит зменшиться.
    
Ми помилялися у обох випадках. ви-
роки до ув’язнення за зберігання не-
законних наркотиків – незалежно 
від кількостей та мети – не означали 
ув’язнення наркоторговців.  Стримую-
чим засобом для зловживання нарко-
тиками вони також не виявилися.
    
Однак цей закон дав можливість по-
ліції підвищити кількість арештів за-
вдяки масовим затриманням молодих 
людей, у яких було знайдено маленькі 
кількості марихуани. Більш ніж поло-
вина заарештованих віком 24 роки 
або молодші. Криміналізація спожи-
вачів заборонених речовин призвела 
до драматичного зростання зафіксо-
ваних випадків зберігання: з 2815 у 
2000 році до 30548 в 2008. Переважна 
більшість цих людей не були наркодиле-

рами. Зате деякі з них були підлітками, 
чиї перспективи стати адвокатами, держ-
службовцями чи вчителями, були рапто-
во зруйновані.

Закон також виявився надзвичайно до-
рогим для платників податків. аналіз 
балансу витрат і вигод (проведений поль-
ським аналітичним центром - Інститут 
громадських справ)  показав що закон 
потребує близько 20 млн. євро на рік і не 
має жодного позитивного ефекту. Значна 
кількість опитуваних професіоналів у сис-
темі кримінального правосуддя, у тому 
числі прокурори та судді, на запитання 
«Чи вірите ви у дієвість закону»? робили 
висновок, що це не є ефективним засо-
бом у боротьбі з незаконним обігом нар-
котичних речовин. 

Я сподіваюсь, що політичні та суспільні 
лідери інших країн, особливо Східної Єв-
ропи, візьмуть до уваги досвід Польщі у 
криміналізації зберігання наркотиків. До-
свід, який виявився абсолютно негатив-
ним. Така політична поразка не повинна 
повторитися ніде у світі.

З цієї причини я вирішив приєднатися 
до Міжнародної Комісії, спроби колишніх 
президентів  — в тому числі Сесар гаві-
рія з Колумбії,  Фернанду Енріке Кардозу 
з Бразилії, Рут Дрейфус зі Швейцарії та 
Ернесто Седільйо з Мексики, підтрима-
ти реформу неефективних законів про 
наркотичні речовини. Я гордий, що став 

першим колишнім президентом східно-
європейської країни, який приєднався до 
цього органу. Я закликаю провідних полі-
тиків з інших регіонів світу підписатися і 
підтвердити, що вони підтримують політи-
ку, яка насправді захищає людей.
    
Міжнародна Комісія ООН щодо наркоти-
ків пропонує встановити політичні реко-
мендації, які б стали наріжними каменя-
ми законів про наркотики по всьому світу. 
Один з основних методів, які підтримує 
Комісія – декриміналізація вживання  
наркотиків та зберігання речовин для 
особистого вживання.

Я був одним з ініціаторів спроби пере-
дивитися закон Польщі про зберігання 
наркотиків 2000 року. Зараз він захищає 
споживачів від покарання за невеликі 
кількості наркотиків для особистого вжи-
вання та дозволяє прокурорам припинити 
судові процеси проти споживачів нарко-
тиків.
    
я почав відстоювати ідею, що до нарко-
тичної залежності слід ставитися радше 
як до хвороби, аніж як до проблеми кри-
мінального правосуддя. Польща може і 
повинна покращити свої лікувальні про-
грами для людей, які залежні від опіатів. 
На сьогодні до замісної терапії – метадо-
ном – доступ мають лише біля 8 % поль-
ських пацієнтів.

Не зважаючи на рекомендації Всесвіт-
ньої організації здоров’я і в результаті 
помилкових суджень, метадонові про-
грами та інші види замісної терапіїє 
протизаконними у росії та зарегульо-
вані в Україні. У Польщі, росії та Україні 
програми з обміну шприців маломасш-
табні і не досягають усіх, хто потребує 
допомоги. Але такі програми є най-
більш ефективними і недорогими спо-
собами запобігти розповсюдженню 
хвороб серед залежних від ін’єкційних 
наркотиків.

Східноєвропейські лідери мають вимага-
ти припинити ув’язнення людей за збе-
рігання невеликих кількостей наркотиків 
для особистого споживання і почати ста-
витись до наркотичної залежності, як до 
проблеми охорони суспільного здоров’я. 
вживання більш ефективних заходів для 
боротьби з епідемією вІЛ, яку спричини-
ло  ін’єкційне вживання, є життєво необ-
хідним. Поширення вІЛ серед ін’єкційних 
наркоманів у Росії та Україні – серйозна 
проблема навіть поза їхніми кордонами. 
Я вважаю що зобов’язаний підтримати ці 
необхідні політичні зміни.

Сьогодні провідні політики мають достат-
ньо доказів того, які методи у політиці 
щодо наркотиків дійсно допомагають сус-
пільству. Політика завжди повинна базу-
ватися на ретельних наукових досліджен-
нях.  Наша роль як політиків – захищати 
наші суспільства та сприяти роботі наших 
держав. Це може означати, що ми маємо 
визнати свої помилки. На щастя, тепер 
ми знаємо, як їх виправляти.  

__________________________________
*  Друкується зі скороченнями.  
   вперше опубліковано The New York Times

Ми помилялися у обох випадках*
text: Александр Кваснєвський, Президент Польщі з 1995 по 2005 рік

ВАршАВА — у 2000-му році, перебуваючи на посаді президента 
Польщі, я підписав один з найбільш консервативних законів у 
європі про зберігання наркотиків. якщо особа має при собі будь-
яку кількість заборонених речовин, вона могла бути позбавлена 
волі на термін до 3-х років. Ми сподівалися, що це допоможе нам 
звільнити Польщу і, особливо молодь, від наркотиків, які спро-
можні не тільки зруйнувати життя людей, які їх вживають, але 
й сприяють розповсюдженню ВІЛ серед ін’єкційних споживачів.

КОнОПляний МАрш У ПОльщі став насправді масовим навесні 2001 року після законо-
давчих ініціатив новообраного парламенту, скріплених підписом Президента Кваснєвського: в ім’я священної війни 
з наркотиками кримінальні справи дозволялось відкривати за зберігання 0,05 грами канабісу. По суті, давалося 
зелене світло переслідуванню за сліди канабісу під нігтями, а за чверть грами на кишені людей стали кидати за 
грати на рік. “Немає чого панькатись з наркоманами” - урядовці-адепти радикальних форм боротьби з наркоманією 
запевняли суспільство, що вже за 10 років в країні не залишиться охочих скрутити джойнта. 

але все вийшло інакше. За 10 років стало зрозуміло, що збільшення числа арештів курців ніяк не вирішує про-
блеми: марихуана нікуди не ділася, десятки тисяч молодих людей позбавляються майбутнього через жорстокі 
і несправедливі закони, а гроші платників податків мандрують в нікуди. Цього року конопляні марші прокоти-
лися багатьма великими містами Польщі, найчисельніший зібрали у столиці - 22 тисячі учасників. “5 мільярдів 
бюджету, а не мафії!” - напис на транспаранті осіннього маршу в варшаві.

Вплине це на суспільну думку, чи ні, але уряд 
Уругваю має намір отримувати з легального ринку 
марихуани від 30 до 40 мільйонів доларів на рік.
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text: Себастіан Даніел

Деякі невиправні оптимісти з числа борців за 
конопляні свободи щиро і незламно вірять, що 
декриміналізація курців просто змушена стати 
прихованою зброєю в кампанії Обами. такий, 
наприклад, відомий актор томмі чонг, він ще не 
оговтався від великої особистої перемоги - по-
долав рак передміхурової залози  за допомогою 
конопляного масла, тож йому важко зрозуміти 
ідіотів, які відраджуватимуть Президента скорис-
татись таким очевидним козирем. 

але сила переконання у радників Обами вочевідь 
більша, ніж у Томмі Чонга. Досі з Овального кабінету 
нічого конструктивного і гуманного не лунає. Навпа-
ки - Обама демонструє дедалі більшу кровожерність 
всюди, де тільки можна. Навіть у спірному питанні 
вбивства невинних цивільних безпілотними літаками 
в африці та азії. включно з жінками та дітьми.

Але, трохи позитиву...
Згідно з опитуваннями Gallup вперше в історії, біль-
ше половини виборців (56 %), внесених до реєстру, 
підтримують ідею легального статусу для марихуа-
ни, а саме - комерційну модель легалізації  (через 
оподаткування контролюється продаж у спеціально 
відведених місцях та через ліцензії - вирощування 
для потреб легального ринку). 

Доля прихильників медичної моделі легалізації (ма-
рихуана в аптеках за рецептом лікаря) складає 70 
- 80% респондентів. У СШа з каннабісом знайомі на 
власному досвіді понад 100 млн. чоловік. Це полови-
на всіх дорослих, включно з колишнім президентом 
Білом Клінтоном, який, як відомо, «палив, але не за-
тягувався». Під час президентства Обами за коноплі 
було заарештовано 4 мільйонів американців, попри  
обіцянки великих змін.

але відсотки в опитуванні про марихуану вже не 
співпадають з підтримкою чинного президента СШа. 
всім остогидла обамівська брехня. виборці справді 
відчувають себе обдуреними, під час попередньої 
кампанії Обама обіцяв утвердження канабісу в ме-
дицині та кардинальні зміни в наркополітиці. На-
томість не змінилось нічого, окрім риторики голови 
антинаркотичного департаменту (DEA) Джіл Кер-
ліковскі, федерали справді трохи прикусили язика. 
але і не думали стримувати свої апетити.  Левова 
частка бюджету витрачається на поліцію, в’язниці, 
військові дії. Медицина та освіта і надалі отримують 
мінімум. За один термін президентства демократа 
Обами  рейдів на клініки медичної марихуани було 
здійснено більше, ніж за два терміни махрового кон-
серватора Буша. Хоча Обама нещодавно заборонив 
федеральним агентам такі рейди у штатах, які за-
провадили медичну модель легалізації марихуани 
через референдум, однак невідомо, чи не віднайде 
DEA чергову юридичну шпарину, щоб продовжити 
свій прибутковий бізнес.

але найгірша новина для американських виборців - 
вони змушені знову голосувати за Обаму, тому що 
альтернатива ще гірша. Ромні вже очолив священ-
ну війну проти медичної марихуани і обіцяє битися 
до останнього за її заборону. Тим не менш, чимало 
людей зможуть просто залишитися вдома і бойкоту-
вати вибори. Похід на виборчі дільниці не надто ціка-
ва розвага навіть в америці і тим паче - для курців 
канабісу.

Джек Коул на війні з наркотиками провів 14 років 
в якості таємного агента, а після відставки очолив 
міжнародну організацію “Поліцеські проти прогібіції” 
(LEAP), яка об’єднує більш ніж 15 000 колишніх та 
діючих працівників силових структур та судової сис-
теми. Коул неодноразово звертався до Обами про 
необхідність легалізаціії марихуани. Якби будь-хто з 
трьох останніх Президентів СШа, що зізналися в ку-
рінні марихуани в юності, були б спіймані з косяком,  
каже Коул, - то потрапили би за грати, незалежно 

Слово за тобою, Обамо!
БАрАК рОЗчАрОВУє. тиМ Не МеНш, ЛюБитеЛІ КАНАБІСУ Не МАють ІНшОГО ВиБОрУ, яК ЗНОВУ ЗА НьОГО ГОЛОСОВУВАти.КЛАСичНА 
ПАтОВА СитУАцІя, ЗНАйОМА ЗА БУДь-яКиМи ЛОКАЛьНиМи реАЛІяМи: КАчиНСьКий ПрОти тУСКА В ПОЛьщІ, тиМОшеНКО 
ПрОти яНУКОВичА В УКрАїНІ - КОНцеПцІя “МеНшОГО ЗЛА” ПАНУє У СУСПІЛьНих УяВЛеННях ПрО ВиБОри. яКБи реСПУБЛІКАНцІ 
СПрОМОГЛиСя НА КрАщУ КАНДиДАтУрУ, НІж МІтт рОМНІ, шАНСи ОБАМи НА ПереОБрАННя ВЗАГАЛІ ЗДУЛиСя Б. ПрОти ОБАМи 
цьОГО рАЗУ ГОтУєтьСя ПрОГОЛОСУВАти чиМАЛО АфрОАМериКАНцІВ, ПОЛІтичНе рОЗчАрУВАННя чиННиМ ПреЗиДеНтОМ - 
НОВий треНД чОрНОшКІрих хІП-хОПерІВ.  АЛе ДеМОКрАти БУДУть ЗАКЛиКАти ГОЛОСУВАти ЗА МеНше ЗЛО, тОБтО ЗА ЛюДиНУ, 
ВІДОМУ, яК МІНІМУМ НАйБІЛьш ПОМІрКОВАНОю ПОЗицІєю щОДО ВІйНи, В тОМУ чиСЛІ  - ВІйНи З НАрКОтиКАМи.
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від того, затягувались чи ні. З цим погоджується 
професор Ітан Недельман з Міжнародного альянсу 
реформування наркополітики (Drug Policy Allience), 
нагадуючи, що Барак Обама виріс на околиці гар-
лема в Нью-Йорку, де чорношкірі любителі травички 
нині переживають справжній армагедон через нову 
політику обшуків “frisk and search”, що порушує Кон-
ституцію через расову упередженість. 

Ті афро-американці, що їм із законом пощастило 
менше, ніж діючому президенту, у в’язниці не  зро-
блять такої блискучої кар’єри, як їхній брат Обама, 
чиє чорнобіле фото з косяком в зубах увійшло до 
аналів історії.

Будуйте більше в’язниць!
Drug War називають найдовшою та найвиснажливі-
шою з усіх війн америки. Давно відомо, що її про-
грано. в тотальній війні, що може завершитись лише 
повною і беззаперечною капітуляцією супротивника, 
найжорстокішої заборони буде недостатньо, щоб пе-
ремогти. Першим про це чесно заявив у 2004 році 
глава Інтерполу Раймонд Кендалл, невдовзі після 
виходу у відставку:  «Робити кримінальними злочин-
цями споживачів наркотиків - необгрунтовано і навіть 
небезпечно. Слово “наркотик” має залишитись лише 
в мові медицини та науки, але зникнути з політич-
ного жаргону.  Я битиму на сполох і попереджаю 
політиків, якщо вони продовжуватимуть безглузду 
нищівну війну, ми програємо її назавжди. Може так 
бути, що вже програли». (Le Monde, жовтень 2004)  

Сьогодні навіть американські політики розуміють і 
визнають: відправляючи дітей за грати, вони руйну-
ють  їхні життя. відтак під загрозою вже життя дити-
ни кожного американця, незалежно від соціального 
статусу. У СШа відбувають покарання понад 2,3 млн. 

ув’язнених. Це число збільшується на 1000 осіб на 
тиждень. Сполучені Штати впевнений лідер серед 
країн з найбільшою кількістю ув’язнених, на 100 ти-
сяч населення припадає 738 арештантів. У більшості 
країн (всього ситуація досліджувалась в  214 країнах 
світу) цей показник не перевищує 150.

Нещодавно в СШа опублікували результати дослі-
дження, де причиною аномального рівня злочинності 
серед афроамериканців, названо … стару фарбу, 
широко вживану в бідних “чорних” кварталах. Мов-
ляв,  дешеві будматеріали з високим вмістом свинцю 
і спричиняють агресивну поведінку, через що чор-
ношкірих за гратами в рази більше, ніж білих. Однак, 
дослідники вочевидь забули про епоху сухого зако-
ну, коли маси простих громадян раптом перетвори-
лась на злочинців, коли нелегальним стало вживан-
ня алкоголю. Факт, очевидний і працівникам силових 
структур: злочинцем людину робить не «наркотик», 
але його незаконний статус.

Польський експерт Роберт Нагацкі в журналі Наці-
ональної медичної профспілки пише, що уряд СШа 
диктує світу підписання нових і нових антинарко-
тичних конвенції, щоб безкарно у цьому світі пану-
вати. Це дає СШа чудову нагоду втручатися у зако-
нодавства країн, запускати нові системи стеження, 
збирати дані про громадян, безкарно провадити 
поліцейські операції та військові інтервенції. Через 
ширму “священної війни” з наркотиками, як одним 
із усталених усособлень світового зла, уряди інших 
країн не лише не протестують, а й змушені всіляко 
підтримувати “благородні ініціативи”: “Мета Сполуче-
них Штатів така ж, як і сталінська доктрина воєн “на 
захист миру” або брєжнєвська концепція “обмежено-
го суверенітету”. Це просто красивий лозунг, покли-
каний замаскувати  бажання максимізувати владу”.
Поет аллен гінсберг свого часу поставив пе-

ред американцями риторичне запитання: що 
подумають громадяни СШа, коли зрозуміють, 
що «смертельна загроза від марихуани”, якою 
лякають уряд та ЗМІ, лише видумка, фантазія і 
більше нічого? Один з експертів заявляв у 1974 
році, як  важко знаходити аргументи проти брех-
ні, ініційованої Управлінням по наркотикам - ще 
важче, ніж розвінчувати міф про “Протоколи 
сіонських мудреців” чи расистські маніфести. 
Причина проста - їхня аудиторія прагне вірити 
в будь-що.

американські асоціації лікарів та адвокатів 
(American Medical Association, American Bar 
Association) в 1961 році пробували полемізувати 
з позицією уряду, який заявив - наркоман є зло-
чинцем, а не пацієнтом. Спроба була невдяч-
ною - промови  від імені федерального бюро з 
питань наркотиків відгонили суто нацистською 
кухнею пропаганди. Йозеф геббельс любив по-
вторювати: багато разів повторена брехня стає 
правдою. а Томас Джефферсон свого часу ка-
зав, що недосвідчена людина перебуває в кра-
щому становищі, ніж хибно інформована: «Той, 
хто нічого не знає, ближчий до істини, ніж той, у 
кого голова наповнена шахрайством і дурістю».

Звісно, брехнею і погрозами можна деякий 
час контролювати суспільство, демонструвати 
необхідність і незамінність, щоб отримувати до-
даткові кошти. але зберігати цілісність такого 
світобачення буде дедалі важчке.  Натомість 
той, хто прагне змінити суспільне бачення без 
рецептів гебельса, має розраховувати на три 
важливі умови. По-перше, це ретельний аналіз 
фактів. По-друге, прислухатись до аргументів 
іншої сторони. По-третє, зберігати повагу до 
опонента.  
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1. Розчиняємо у 
термостійкій посудині 
половину кількості 
підготованого вазеліну.

6. Звільняємо від 
надлишку води.

11. Додаємо дрібно 
змелені суцвіття і варимо 
з перемішуванням на 
водяній бані протягом 
години, поки поверхня не 
береться скоринкою.

3. Охолоджуємо і 
додаємо 4 літри води.

8. виливаємо назад у 
каструлю, додаємо решту 
вазеліну і розтоплюємо 
до повного розчинення.

13. Повторно доводимо 
до кипіння на паровій 
бані і знову повертаємо 
в контейнер на ще 
один один тиждень 
(місце те саме - темне і 
прохолодне).

2. Додаємо грубо 
подрібнене листя і 
варимо на повільному 
вогні 20 хвилин.

7. У широкій мисці під 
кришкою у темному місці 
при кімнатній температурі 
залишаємо для бродіння 
на три тижні.

12. Охолоджуємо і 
залишаємо на тиждень в 
темному, прохолодному 
місці.

4. Підігріваємо і варимо 
на слабкому вогні 
протягом 90-120 хвилин

9. Нагріваємо повільно, 
розмішуючи суміш, до 
моменту, коли зникне 
неприємний запах 
бродіння.

14. І знову парова баня, 
цього разу - остання. 
Продукт фільтруємо 
через сито і додатково - 
через тканину. На цьому 
етапі можна додати за 
бажанням олії м’ятної або 
конопляної (100 мл).

5. Охолоджуємо і 
ставимо в холодильник 
на ніч (взимку на балкон 
чи підвіконня).

10. Проціджуємо і 
виливамо у меншу 
посудину для подальшого 
етапу - водяної бані.

15.  Розливаємо мазь 
у невеликі чашки, 
охолоджуємо і готово. 
Можна використовувати.

Кольору конопель
О, цей незручний момент при зборі врожаю, що робити з листям і 
нижніми суцвіттями? використовуємо цілющі властивості канабісу 
і … результати наукових досліджень 50х років минулого століття. 
Робимо конопляну мазь.

Історія цього рецепту, як це часто буває, пов’язана з випадковістю. 
Рік 1954. Чеський вчений, професор Джон Кабелік, досліджує ас-
пекти медичного використання конопель, коли один із його друзів 
потрапляє в неприємну для хірурга історію - порізав палець під час 
розтину і рану вразили бактерії, стійкі до антибіотиків. Коли єди-
ним пропонованим тобі рішенням є ампутація, хапаєшся за будь-
яку соломинку. Такою соломинкою стали дослідження професора 
Кабеліка. Після двох днів використання експериментальної мазі з 
екстрактом канабіса палець почав гоїтися. Кілька років по тому му-
драгелі в ООН вирішили, що канабіс є чистим злом і не має жодної 
терапевтичної цінності. Почалася третя світова війна - з наркоти-
ками, її глобальні обмеження зокрема зупинили або загальмували 
наукові дослідження по всьому світу.

але мешканці країн, де вирощування конопель для особистих по-
треб не переслідується, можуть використати  результати праці про-
фесора Кабеліка для приготування мазі в домашніх умовах. Про-
цес займає 5 тижнів і вимагає трохи практикию

Тому, якщо з першого разу не вдалося - не варто впадати у відчай. 
Повтори експеримент. всі труднощі і можливі невдачі компенсують 
чудодійні властивості мазі з конопель, впевнена чеська ентузіастка 
конопляної медицини Бушка Бриндова (на фото).  

тож до роботи! Нам знадобиться медичний вазелін, конопляна зелена маса (листя та верхівки), трохи мятного 
або конопляного масла. На кілограм вазеліну - 100 грамів сухого листя та 50 грамів нижніх суцвіть.
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приз за 2 місце
від магазину HEADSHOP  
www.headshop.in.ua

трубка-запальничка “Солопайп”
Революційний девайс, що комбінує трубку та 
запальничку. Зроблено з металу, вага - міні-
мальна, чудово лежить у руці. Чаша герметично 
закривається і не дозволить вмісту висипатись 
у вашу кишеню.

приз за 3 місце
від магазину SANTA PLANTAS
www.santaplantas.com

комплект насіння конопель 
Coleccionista Auto #2 - 6 fem  
від Sweet Seeds
Колекційна збірка добірних сортів (Black 
Jack, Auto Cream Caramel, S.A.D. Auto) з ге-
нетикою автоцвітіння.

приз за 4 місце
від магазина “Семечка Джа”
www.seedjah.com

Колекційний обойма “5ка”
набір з 5 добірних насінин з генетикою авто-
цвітіння (AUTO LEMON & AUTO AK 47)

приз за 5 місце
від магазину HEADSHOP
www.headshop.in.ua

Гріндер
Мега-корисний розбірний прилад з віконеч-
ком та ручкою, робить процес змелювання 
приємним і комфортним. а ще там є сіточка 
та резервуар для збору пилу.

Конопляна мазь лікує будь-які поверхневі 
рани, порізи, вугрі, герпес, псоріаз, 
артрит, суглобові болі, спазми шиї, болі 
в спині, спазми, розтягнення та інші 
травми, геморої, менструальні болі, біль 
у горлі, запалення, бронхіт, мігрені.
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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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ACHtung!
Jeder Missbrauch von Drogen ist gefährlich! Wir wollen niemanden dazu 
auffordern oder animieren, Drogen zu konsumieren oder zu verbreiten.

ВСІ ПрАВА ЗБережеНО. 
Редакція може не погоджуватись із окремими думками авторів. 
За зміст реклами несе відповідальність рекламодавець. Рукописи, 
ілюстрації та лінки на інтернет ресурси вітаються, але не повертаються. 
Тексти не цензуруються, але скорочуються.

УВАгА! ВжИВАННя НАРКоТИКІВ є НЕБЕЗПЕчНИМ!
МИ НЕ РЕКоМЕНдУєМо НІКоМУ ТАКож БУТИ ПРИчЕТНИМ  
до ТоРгІВлІ НЕлЕгАльНИМИ ПСИхоАКТИВНИМИ РЕчоВИНАМИ

Найкращих обирали з понад 150 фотографій і 
ми дуже шкодуємо, що не можемо опублікува-
ти їх всі. Отже за кількістю лайків на сторінках 
Конопляної правди у соціальних мережах при-
зи розподіляються наступним чином.

приз за 1 місце 
від раста-шопу “Курилка” (www.kurilka.in.ua) 

“Скляний Водний” з боросилікатного 
скла, з гумовими бамперами - кращий 
подарунок олдовому другу. 
ваша юність пов’язана з цим девайсом? 
Тепер є нагода згадати ці процеси в новій якості! 1  місце

“Зустріч в Криму”
прислав Женя з м. алушта, Крим

2  місце
“Нехай росте!”
прислала Оленка, яка шифрується

4  місце
“Кожен фазан бажає знати...”
надіслано анонімно, просимо автора звернутися до редакції

3  місце
“Бурий і команда”
прислав Дмитро з м. Хмельницький

5  місце
“що нового, товаришу?”
прислали камради з Харкова

“Наука понад усе!”
Полтава, 

я і моя 
Правда
ОСь ВОНи ДОВГООчІКУВАНІ 
ПереМОжцІ фОтОКОНКУрСУ 
“МОя ПрАВДА”. 

Заохочувальні призи від 5seeds (5seeds.ua@gmail.com):

“Польові дослідження”
прислано анонімно, автору прохання звернутися до редакції




