
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!   №4 / червень 2010

Шоу, що не мало аналогів в історії не лише України, але і 
світу, тривало заледве кілька годин. Поставленої ж задачі - 

шокувати суспільство (а найперше - опонентів створення нової 
силової структури) - було досягнуто за лічені хвилини. Поки 
телеканали наперебій перетирали подробиці сенсації, Президента 
встигли звинуватити у злочині, люди з команди Президента (вони ж 
- безспосередні виконавці його «доручення») - авторитетно заявити 
про відсутність складу злочину.  А тим часом виконавці наступного 
доручення Президента сумлінно знищили всі докази прямо в Його 
Адміністрації під об’єктивами телекамер.  Finita la comedia.

Ніхто не зупинив президентську 
рать, що здійснювала це 

ритуальне спалення, ніхто 
не викликав міліцію, ніхто не 
задав банального питання - чи 
відбулася експертиза результатів 
сумнівної оборудки, яку люди 
Президента гордо назвали 
«контрольною закупкою»? Поспіх, 
яким позначалася розправа над 
«наркотиками», свідчив про те, 
що «придбане за дорученням» 
Гаранта взагалі не залишало 

стін його адміністрації і тепер його похапцем перетворюють на 
дим і попіл, можливо, саме для того, щоб уникнути передбаченої 
в таких випадках законом процедури вилучення та дослідження 
експертами? Ще скидалося на те, що сама «контрольна закупка» 
не була досконально продумана напередодні і в плані Януковича 
- приструнити у такий спосіб силовиків - від самого початку чаївся 
грандіозний прокол. Відтак тепер загрозу точно ліквідовано. Бо 
кількість заборонених речовин (якщо це були вони) журналісти 
могли «зважити» у кращому разі очима. А чи були то взагалі 
наркотики ми тепер можемо судити виключно зі слів вищих 
посадових осіб, задіяних у цій одіозній історії.  Але публічність цієї 
історії сама перетворює їхні добірні цитати  на свідчення.

Опозиція  не скористалася унікальним шансом, а вистачило 
однієї заяви про злочин у найближчий райвідділ та заклик до 

медіа не допустити знищення доказів у кримінальній справі.  Але 
виявилося, що в опозиції  застосування антинаркотичним законам 
знайти не змогли. Найбільше, що змогли - звинуватити Януковича 
в збуті наркотиків. Заява найдосвідченішого у темі експерта від 
БЮТ, першого заступника голови фракції Андрія Кожемякіна, 
звучала так:: «Якщо наявний кокаїн принаймні до 1 граму, це 
можна кваліфікувати як тяжкий злочин... І якщо Янукович це приніс, 
то до 10 років відповідальності за розповсюдження і, в будь-якому 
разі, люди, які це йому продали, мають сидіти у в’язниці, адже це 
особливо небезпечно».

Андрій Кожемякін не просто народний депутат, він - колишній 
керівник управління боротьби з наркобізнесом. То мав би 

розуміти, що докази наркозлочинів знищуються лише після вироку 
суду - за його ж рішенням. І посадити до в’язниці наркоторговця 
може лише суд, а суд без доказів не відбудеться. Але докази 
спалили люди Президента, чи не так?

Спонтанне припущення Кожемякіна про розповсюження 
Президентом наркотиків, як не парадоксально, не зовсім 

позбавлене здорового глузду. Судячи з терміну в 10 років, яким 
оперує нардеп, він має на увазі відповідальність за частиною 2 
статі 307 КК (збут наркотиків), яка має справу з діями, що «вчинені 
повторно або за попередньою змовою групою осіб». 

«За моїм дорУченням За кілька днів череЗ Засоби масової 
інформації  бУла придбана марихУана, кокаїн і таке інше»

Президент України В.Янукович

СКЛАD 
ЗЛОЧИНУ

Продовження на стор. 5 >>>

А Н Т И Т Е Р О Р : 
МІЛІЦІЯ З НАРОДОМ?  (СТ. 2)

в декриміналіЗації кУрців 
беЗпосереденьо Зацікавлене 
керівництво мвс. коли 
патрУльні Заробляють 
наркорекетом п'ять Звичайних 
Зарплат, особовий склад 
перетворюється на бандУ...
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При цьому чиряки дуже на-
гадують саркомні плями, 

але пацієнт здебільшого продо-
вжує задивовано на себе вти-
кати і у кращому разі протяжно 
казати «мдаааа». Йдеться про 
злочини міліції: - здирництво, 
що стало нормою, катування, 
лік яким йде на тисячі та й про-
сто неадекватне поводження із 
громадянами, що стало візи-
тівкою українсьих ментів. Тож 
чому дивуватись, коли ці мета-
стази варварства виливаються 
у вбивства людей в застінках т. 
зв. «правоохоронних» органів? 

Втім, пацієнт продовжує вти-
кати і тоді, симптоми кри-

чать про необхідність лікуван-
ня. Франція, Греція спалахнули, 
як гніт барикадами після вбив-
ства (нехай і за сумнівних оста-
вин) підлітків у передмісті чи 
поліційного насильства щодо 
мирних демонстрацій. В Укра-
їні поліційна саркома і надалі 
випробовує пацієнта - а як там 
щодо свободи мирних зібрань? 
Спробуємо, чи вийде, як у 
братній путінляндії? Ось упер-
ше за всю історію в судово-
му порядку заборонили Марш 

Свободи. В Києві. В День Єв-
ропи. Спробували «з’їхати на 
суспільну мораль», мовляв, це 
ж марш за легалізацію мариху-
ани, хай би там що по пунктах 
не розписували організатори. 
Ефективно «з’їхати» не вдало-
ся, але о’кей. Для мене, як за-
цікавленого обивателя, він все 
одно був і буде саме маршем 
за легалізацію. Аж ось чомусь 
в Чехіях, Німеччинах, Франці-
ях та усіляких інших - ви розу-
мієте, яких країнах - мені би до-
зволили взяти в ньому участь. 
А тут - ні. 

При цьому рівень захво-
рюваності через вживан-

ня нелегальних наркотиків (і 
йдеться зовсім не лише про 
марихуану) у «тих країнах» на-
віть не співвимірний (говорить 
Всесвітня організація здоров’я) 
зі статистикою, що її в Україні 
чинить масове вживання тако-
го депресанту, як алкоголь. Ви 
хочете рівнятися на поліційну 
систему Путіна (там конопля-
ні марші розганяли штатними 
скінхедами, ОМОНОМ та соба-
ками)? Але давайте пам’ятати 
про факти - Росія в 2009 році 
стала найбільшим національ-
ним ринком збуту героїну і спо-
живає одну п’яту (!) світового 
об’єму цього наркотику. Про це 
йдеться у звіті Управління ООН 
з питань наркотиків та зло-
чинності (UNODC) від 21 жов-
тня 2009 року. Експерти ООН 
стверджують, що протягом 
останніх 10 років кількість нар-
команів збільшилась в 10 ра-
зів і зараз вони споживають до 
80 тон афганського героіну на 
рік. Це оцінюють в 13 мільярдів 
доларів та 40 тисяч людських 
жертв щороку.

А наш пацієнт і далі втикає на 
свої виразки, навіть тоді, 

коли гірка отрута хвороби під 
назвою «тоталітарне мислен-
ня» вже бродить у його нутро-
щах. Про різницю між Україною 
та країнами Європи зауважу-
ють і соціологи. Ця різниця - у 
сприйнятті людьми один одно-
го. Німецькі та українські вчені 
одночасно проводили моніто-
ринг ставлення до нелегальних 
наркотиків та їх споживачів у 
молодіжних середовищах Хар-
кова і Дрездена. Виявилось, 
що прийняти в родину того, 
хто зловживає наркотиками, в 
Харкові готові всього 0,8% сту-
дентів, а в Дрездені - 42,6%. І 
навпаки, не хочуть, аби в кра-
їні жили споживачі наркотич-
них речовин 65,2% молодих 
харків’ян, тоді як серед моло-
дих німців такі настрої розділя-
ють лише 10,3% опитаних. Чує-
те подих Старшого Брата?

Саме економічно і соці-
ально проблемні краї-

ни колишнього соцтабору ма-
ють високі показники суспіль-
ної недовіри. При цьому висо-
кі зашкалювання “суспільної 
недовіри» співпадають із ви-
соким рівнем насильства, по-
рушень прав людей тощо. За 
20 років незалежності україн-
ці мало навчились приязні, то-
лерантності, готовності при-
йняти іншого українця таким, 
яким він є. А ті, хто навчився, 
видно, мало зробили для того, 
аби навчити інших. І тому сар-
комних плям перед дзеркалом 
краще не помічати, ба, кра-
ще навіть щиро вірити, що це 
просто косметичне непорозу-
міння. Хтось загинув у райвід-
ділку, «впавши з висоти влас-
ного зросту»? Ну але ж тако-
го ніколи не станеться зі мною, 

правда? Якісь батьки прода-
ють останнє, щоб викупити ди-
тину в рекетирів із БНОНу? Ну 
але ж це не моя дитина! Хтось 
«сам повісився» у камері й мі-
ліція тут «ні до чого»? Але ж 
він був НАРКОМАНОМ, чи не 
так?

Звідки береться соціальна 
дистанція? Що лежить у 

бажанні «відмежувати»? Роз-
ділення - ознака «властвуван-
ня» і... страху. Йдеться про ав-
торитарний характер, що злим 
«супер-его» тисне на кожного 
представника нашого суспіль-
ства. Соціолог Теодор Адор-
но одним із перших охаракте-
ризував авторитарну особис-
тість. Ось камені, що склада-
ють її фундамент: конвенціо-
налізм (світобачення на осно-
ві умовностей), авторитарні 
уявлення, авторитарна агре-
сія, антиінтроцепція (відкидан-
ня внутрішнього досвіду лю-
дини), забобонність і стерео-
типність, влада і «твердість», 
руйнівність і цинізм, проекція 
властивостей одних людей на 
інших та підвищена стурбова-
ність із приводу сексу (сексу-
альні репресії). 

Знайшли кілька вад, прита-
манних вам? Я знайшов, 

принаймні, цинізм. Спогляда-
ючи жахливі симптоми соці-
альних хвороб ми часто-густо 
відмежовуємось від них, адже 
вважаємо, що захопивши нас, 
вони зроблять наше життя не-
повноцінним. Кожен «малень-
кий українець» боїться, що він 
один, і тому йому автоматич-
но стає по-барабану. Легше 
відштовхнути від себе, аби не 
витрачати свої маленькі поту-
гоньки на те, аби щось зміни-
ти. Тому ми, маленькі україн-
ці, - люди з так чи інакше вира-
женим «авторитарним харак-
тером», який виражає «волю 
до влади над іншими» - агре-
сивну поведінку, яка компен-
сує страх.

Я не знаю, чим закінчать-
ся протести в Греції. Бун-

ти тривають там досі, а кінця 
й краю запущеному маховику 
не видно. Я не знаю, чи зара-
дить Україні силовий протест 
проти оборзілих чиновників 
і перевертнів у погонах. Але 
у моїх мріях – перенестися… 
але ні – не перенестися, а пе-
ренести сюди 1968 рік – такий 
квітковий і люблячий, яким він 
був для хіппі у США та Фран-
ції. І нехай на фоні цього чер-
воний факел тицяв у пики «со-
бакам та свиням» – шалені ву-
личні сутички молоді з поліс-
менами котилися містами, але 
народжений він був з безапе-
ляційної любові 60-х. Адже і ті, 
хто обертається на собак та 
свиней – брати наші й сестри 
за великим рахунком..

Данило Євтухов
журналіст

НІ ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ!

«Франція, Греція, Україна» - пишуть на плакатах учасники акцій проти 
міліцейського свавілля, що об'єднали навіть непримиренних опонентів - 
ліваків та ультраправих. Достеменно невідомо, що саме натисло на гашетку 
вуличних протестів: смерть студента Ігоря Індила в Шевченківському РУВС 
м. Києва чи цинічна відповідь міліції «Сам впав». Хвиля антиміліцейських 
акцій прокотилася всією Україною, підживлювана іншими фактами 
катувань та новими жертвами - за тиждень після смерті студента - 
Дмитро Ящук, на якого тисли працівники БНОН, вимагаючи взяти на себе 
чужий злочин, наклав на себе руки в камері. Керівництво МВС відверто 
спантеличене гострою реакцією суспільства на «неадекватне поводження» 
з затриманими у застінках міліції. 

«Силовики незаконно перешкоджають проведенню мітингів і демон-
страцій, професійній діяльності журналістів, перевищують службові 
повноваження, знущаються, гвалтують, калічать і вбивають людей. 
Правоохоронці діють усупереч законам, відстоюючи інтереси влади. 
А влада для того, щоб нас цілком обеззброїти, хоче відібрати в нас 
право на мирні зібрання та свободу вираження думок. Верховна Рада 
планує давно прийняти якийсь закон, яким би могла обмежити право 
громадян впливати на неправомірні дії влади та вираження своїх ду-
мок. Нині це законопроект 2450.
Чи вдасться ЇМ його прийняти? Це залежить тільки від НАС. Не від 
депутатів та політиків! Тільки від НАШОЇ солідарної позиції! Прийнят-
тя подібного закону спричинить ще більше свавілля міліціянтів». 

(З петиції акції «Ні - поліцейській державі!»)

ВИХІД З ДЕМОКРАТІЇ: ПАРОЛЬ - 2450

Безпрецедентне судове обмеження Маршу Свободи за реформи 
антинаркотичного законодавства 15 травня в Києві де-факто стало 
початком ланцюгової реакції аналогічних заборон інших мирних акції, 
протизаконних затримань і побиття їхніх учасників. Паралельно влада 
проштовхує в парламент закон 2450 - про врегулювання порядку 
проведення мирних зібрань, істотно обмежуючи  конституційні права 
громадян. Намір запровадити відверто російські реалії щодо мирних 
зборів депутати від влади мотивують досвідом ... європейських країн. 
Мовляв, там такі закони є. Але в Європі ці закони працюють задля захисту 
прав маніфестантів. Українські реалії свідчать - досить узаконити право 
влади забороняти і заборонене виявиться все. Учасники нового Маршу 
Свободи - для мирних зібрань - попри сутички з міліцією заблокували вхід 
до парламентських комітетів з вимогою зняти одіозний законопроект з 
голосування і влаштувати громадські слухання. Невдовзі на слуханнях в 
комітетах парламенту під тиском громадськості законопроект відхилили 
взагалі.

Х...Й ПРОТИ КИЙКІВ

Один з класиків психоаналізу Еріх Фромм дійшов висновку, що єдиним 
і універсальним методом боротьби з авторитарною особистістю є 
«мистецтво любити» - виховання в собі активної зацікавленості в 
житті і розвиткові того, до кого ми виховуємо це почуття. В багатьох 
релігіях такі життєтворчі здатності, доречі, символічно зображуються у 
вигляді фалосів. Антитерористична акція гурту «Війна» відбулась у ніч 
на 14 червня  в Санкт-Петербурзі в день народження Че Гевари. Ціллю 
мистецького «послання» 65 метрів завдовжки та 27 метрів завширшки 
стала будівля ФСБ, фасад якої виходить прямісінько на Літейний міст. 
Малювання зайняло 23 секунди. Один з активістів був затриманий.

«Ми сподіваємось, що наші акції змусили людей задуматися, що все 
можна зробити своїми руками. І остання партизанська вилазка, вона 
теж на цю тему. Адже нічого не знадобилося окрім трьох предметів. 
Двох відер та одного пакетика, в якому до часу ці відра і знаходились. 
Якщо будувати анархізм - його не збудувати. А ось використовувати 
анархізм для боротьби з системою - дуже ефективно.» 

(зі звернення гурту Війна)

МІЙ АНТИТЕРОР
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ХВОРЕ. 
МОВ ЧИРЯКИ НА ЙОгО ТІЛІ, ПРОЯВИ ЦІєЇ 
ХВОРОбИ: ВЛАДНИЙ ТЕРОР, ЯКИМ ВОНО, 
СУСПІЛЬСТВО, МАє ЗМОгУ МИЛУВАТИСЬ 
ОбУРюВАТИСЬ З ЕКРАНІВ ТА ШПАЛЬТ. 

МИ МОЖЕМО ДІЯТИ ЛОКАЛЬНО, НЕ 
ПОСТУПАюЧИСЬ АНІ КЛАПТИКОМ НАШИХ 
ПРАВ. І  МИСЛИТИ - гЛОбАЛЬНО, щОРАЗУ 
ЗАЗИРАюЧИ ДОСЕРЕДИНИ САМИХ СЕбЕ. 
бО ДЗЕРКАЛО СУСПІЛЬСТВА - ЦЕ І є МИ.
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Перед Маршем Свободи 2010 засоби масової ін-
формації нарешті розібралися з інформаційною 
облудою навколо акції та ... надрукували вимо-
ги, що, як виявилось, всі ці роки зводились зо-
всім не до якоїсь «легалізації наркотиків», на якій 
так невтомно піарились маргінальні борці «за чи-
стоту раси і здоровий спосіб життя». Вимоги сто-
сувалися реформ антинаркотичного законодав-
ства з метою збільшити ефективність боротьби 
зі справжнім наркобізнесом, натомість - не на-
повнювати в’язниці та статистику споживачами 
нелегальних речовин. Слідом за екс-очільником 
МВС Ю.Луценком ЗМІ вивчили слово «декримі-
налізація». У таких умовах сповнені патетичної 
брехні прес-релізи від ВО «Свобода» журналіс-
ти раптом перестали сприймати серйозно. А та-
кий поворот подій змусив ідеологів «Свободи» 
змінити риторику. На виправдання власної брех-
ні, звичайно.

«Враховуючи факт наявності у колах ни-
нішньої і колишньої влади великого лобі 
легалізації наркотиків, можемо сміливо 
стверджувати, що так звані «марші за де-
криміналізацію» є нічим іншим, як спробою 
переділу ринку наркотичних речовин зі сто-
рони олігархічних сил. Якщо сьогодні нар-
котики поширюють вуличні злочинці, то за-
втра цим займуться злочинці з Верховної 
Ради» 

(із офіційної заяви ВО «Свобода» 
щодо Маршу Свободи)

Щоб зрозуміти, що ж насправді рухає цією по-
літичною силою, спробуємо розібратися у логі-
ці її заяв. Отже,  однозначно є «ринок наркотич-
них речовин», цим ринком, якщо вірити «Свобо-
ді»,  заправляють «олігархічні сили» і (надзви-
чайно логічно) прагнуть його «переділу». Тобто, 

прагнуть збільшити власний прибуток за рахунок 
конкурентів.  Ці олігархи, звичайно ж, при владі 
«нинішній і колишній». Чомусь виходить, що змі-
на влади ніяк не позначається на «переділі» нар-
коринку (як і наявність «великого лобі легаліза-
ції в парламенті»), і тому останній порятунок олі-
гархів - у «маршах за декриміналізацію». І наре-
шті все це - заради сумнівної для парламентарів 
честі вийти поторгувати наркотиками замість ву-
личних пушерів?

Розібралися. Порадимо О.Тягнибоку заощадити 
на таких ідеологах, придбавши для партії недо-
рогий  генератор прес-релізів та промов. Нато-
мість, посидимо і подумаємо. Що у мудрого в го-
лові, то у дурня - на язиці, тож ще раз почитає-
мо «заяву» і пошукаємо там щось раціональне.

У владних структурах та парламенті справді є 
конкуренти, що успішно заробляють гроші на 
наркоринку у різний спосіб: через фармінду-
стрію, митницю чи контрольованих МВС «ву-
личних торгівців». Але, парадокс, прихильників 
«легалізації» серед них немає жодного. І тому 
О.Тягнибок не назве жодного закону, який би 
ускладнював життя наркомафії. Бо на цю мафію 
справді давно і успішно працює існуюче законо-
давство, ось тільки з «легалізацією» його специ-
фіка не має нічого спільного. Парламентарі з по-
дачі МВС готові радо заборонити взагалі все. І 
навіть «конкуренції» серед «злочинців у Верхо-
вній Раді» немає, а лише - відчуття ліктя.  

Цій системі справді не загрожує зміна влади, а 
ось навіть ледь чутні заклики до зміни антинар-
котичних законів, очевидно, такою загрозою є. 
Тому, ату їх, пане Тягнибок... Кожен календарний 
рік, виграний вами в реформ, це мільярди дола-
рів прибутку. Для наркомафії.

«Дещо з того, що пропонують українцям 
організатори «маршу», дійсно варто під-
тримати — там є помірковані, інтелігентні 
люди, з якими можна говорити. Але ж осно-
вна маса... Подивіться на їхні акції — на-
товп наркоманів, які, не соромлячись, ку-
рять «травку» просто на вулиці, перед очи-
ма правоохоронців, які їх ще й охороняють. 
Як батько двох дітей я виступаю катего-
рично проти таких акцій, бо це — ні що інше, 
як пряма пропаганда наркотиків»

(представник ВО «Свобода» Юрій Сиротюк в 
розмові з журналістом газeти «Україна молода»

Кожен журналіст знає: хочеш приблизити мо-
мент істини - поцікався деталями. Джерело ін-
формації  або на очах змінює позицію, або плута-
ється у власній брехні. Журналісти, які бували на 
Марші Свободи, наприклад, знають, що «трав-
ку» там ніхто ніколи не курив. Це придумали по-
передники «тягнибоківців» - сектанти Сандея 
Аделаджі - і колись ця байка або органічно ско-
нає в народній свідомості, або ж люди таки при-
йдуть критичною масою на Михайлівську площу 
і стануть курити траву на очах міліціонерів. Та-
кож чудово Юрій Сиротнюк розуміє, що назва-
ти «наркоманів» поіменно - ризиковано, можна 
нарватися на судовий позов. Але, якщо вже ска-
зав «дещо можна підтримати», то і розшифруй, 
яке ж конкретно «дещо» ти готовий підтримува-
ти. І тут журналіст Генадій Бикодір співрозмовни-
ка відверто «не додавив».

А це «дещо»насправді вже давно перед очима, 
відколи в 2008-му ВО «Свобода» на черговий 
електоральний транш наштампувала «антинар-
котичних» транспарантів. Традиційно від травня 
до травня вони припадають пилом на партійних 
складах. З оберемку ксенофобської маячні най-

конструктивнішим виглядає таке:  «Наркобаронів 
- за грати, наркобаранів - лікувати».

Якщо повірити емоційним виступам під цими 
гаслами, під наркобаронами слід розуміти нар-
комафію, а під наркобаранами - її клієнтів, тобто 
споживачів нелегальних речовин, на яких нарко-
мафія заробляє. Мабуть слід розуміти, що «Сво-
бода» прагне посилити відповідальність для ор-
ганізованої наркозлочинності (Марш Свободи 
це формулює як «Амністувати споживачів неле-
гальних наркотиків дозволить звільнити в`язниці 
для організаторів наркобізнесу та наркореке-
тирів у погонах.» - ред.) а споживачів - цапів-
відбувайлів існуючої системи - передати з рук 
МВС - медикам. Цікаво, що буде з адептами Тяг-
нибока, якщо вони дізнаються колись нарешті, 
що така  пропозиція є ... однією з моделей де-
криміналізації (а є ще чимало інших). Про необ-
хідність її запровадження дійшли висновку ще у 
2004 році експерти Кримінальної палати Апеля-
ційного суду м. Києва, проаналізувавши неадек-
ватну ситуацію із застосування антинаркотично-
го законодавства. Зокрема, суди вже тоді стика-
лися із статистикою, де вироки за ст. 309 («збері-
гання наркотиків») складали  до 90 % «усіх нар-
козлочинів». Це було за рік до першого Маршу 
Свободи:

«Вважати за доцільне звернути увагу Вер-
ховного Суду України на необхідність у пе-
редбаченому законом порядку (через на-
родних депутатів України від правоохо-
ронних органів чи в інший спосіб) увійти 
до Верховної Ради України із законодав-
чою ініціативою про внесення відповідних 

змін до Кримінального кодексу України, ін-
ших законодавчих актів з метою декримі-
налізації злочинів, які передбачені ч. 1 ст. 
309 чинного Кримінального кодексу Украї-
ни, а також створення в країні єдиної систе-
ми профілактичного лікування осіб, хворих 
на наркоманію чи надання необхідної ме-
дичної допомоги тим, які не є наркомана-
ми, але мають залежність від наркотичних 
засобів тощо.» 

(з висновків «Узагальнення судової практики  
у кримінальних справах про злочини, пов’язані 
з наркотичними засобами, психотропними ре-

човинами, їх аналогами і прекурсорами»)

Шість років тому зусиллям суддів не справди-
лось спричинити зміни законодавства. Влада 
змінилася, а з нею - і склад Верховного Суду. Про 
існування суддівської ініціативи протягом цих ро-
ків ніхто не згадував, як і не брався заново ана-
лізувати сутність української  «боротьби із нар-
козлочинністю». Сьогодні реформа наркополі-
тики стала одним із пунктів «дорожньої карти» 
для України в Євроспільноту, але не варто диву-
ватись, коли експерти ЄС прогнозують виконан-
ня цього пункту на рівні 0%.

За шість років за зберігання невеликих кількос-
тей заборонених речовин без мети збуту було 
засуджено 174 600 українських громадян. Що-
річний прибуток від продажу нелегальних пси-
хоактивних речовин в Україні жодного разу не 
озвучувався офіційними джерелами.

«можливо обманювати деяких людей весь час або всіх людей деякий час, 
але неможливо обманювати всіх людей весь час»
         Йозеф Гебельс

«Указую господам сенаторам, чтобы речь держать не по писаному, 
а своими словами, чтобы дурь была видна каждого».
        Петро I

ПРОЗРІННЯ ДОРОгОю ЦІНОю
ЗМІНИТИ СВІДОМІСТЬ НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ ЗА ОДИН ДЕНЬ НЕМОЖЛИВО НАВІТЬ, ЯКщО ТИ ДИКТАТОР 
МАЛЕНЬКОЇ бАНАНОВОЇ РЕСПУбЛІКИ, ВСІ ЗАСОбИ ІНфОРМАЦІЇ НАЛЕЖАТЬ ТОбІ,  ВУЛИЦІ НАДІЙНО КОНТРОЛює 
ТВОЯ ХУНТА, ІНАКОМИСЛЯЧІ - В КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ТАбОРАХ, А ДЛЯ РЕШТИ ВВЕДЕНО КОМЕНДАНТСЬКУ 
гОДИНУ.  ПОТУгИ РОМАДЯНСЬКОгО РУХУ ЗА РЕфОРМИ АНТИНАРКОТИЧНОгО ЗАКОНОДАВСТВА В ДЕРЖАВІ 
УКРАЇНА ПРИНОСЯТЬ ПЕРШІ ВІДЧУТНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛИШЕ НА ШОСТОМУ РОЦІ СВОєЇ ІСТОРІЇ.

З 2008 року ВО «Свобода» виступає за декриміналізацію 
споживачів наркотиків, але досі про це не знає.

«росія не піде шляхом нідерландів 
і не буде легалізовувати так 
звані «легкі наркотики». росія, 
сша та швеція - ми всі жорстко 
стоїмо на позиції того, що це 
абсолютно аморальна норма, 
якщо ми легалізуємо наркотики. 
є така дискусія в суспільстві. 
нажаль, вона триває...»

Віктор Іванов, 
голова Держнаркоконтролю РФ

Зрозуміло, перспектива легалізації конопель ФСКН бентежить мало, 
надто стійкі «позиції». Здавалося б, поставив сам Путін жирну крапку 
в цій «дискусії», відповідаючи на найпопулярніші питання з інтернету, 
аж ці журналісти питають і питають. Бентежить Віктора Іванова саме 
дискусія. Як би її заборонити через зміни до Кримінального кодексу?
З легкої руки всесильного держнаркоконтролю в цій країні вже 
знищують книжки (містять «пропаганду наркотиків»), судять митців 
за «заборонене мистецтво», цензурують медіа.
А дискусія досі жива.
Пересічному глядачу федерального «ящика» загалом не важко 
сприймати на віру слова Іванова про «непохитність позицій» тих 
США, де насправді вже 14 штатів легалізували медичні коноплі, 
а відповідний федеральний закон обговорюється. І не цікавиться 
російський народ, чим же таким відрізняється наркополітика країн 
Скандинавії від російських «жорстких позицій», що там ін’єкційна 
наркоманія локалізована, а статистика нових випадків ВІЛ/СНІД - 
абсолютна протилежність страхітливим реаліям сучасної Росії.   
Схоже, навіть ситуація, коли Росія залишиться єдиним у світі сторожем 
«Антинаркотичної конвенції», пана Іванова влаштовуватиме. І він 
поведе свій наркоконтроль до остаточної перемоги над наркоманією, 
нехай і в окремо взятій країні.
В цій країнї, схоже, від оберемку громадянських свобод, гарантованих 
Конституцією,  скоро залишиться хіба що свобода думки. В сучасних 
умовах громадянам поки технічно важко перешкодити  думати 
самовільно і дискутувати про що захочеш (бодай і на власній кухні). 

Але віримо, робота в цьому напрямку ведеться.  

«те, що відбувається в художньому 
просторі, це відображення життя. 
якщо в серіалі показують, що діти  
в школі користуються наркотиками, 
це відображення реального життя, 
а не пропаганда наркотиків»

Марат Гельман, галерист

В інтерв’ю Deutsche Welle галерист та 
член Громадської палати Марат Гельман 
заявив, що в мистецтві в Росії сьогодні 
вводиться заборона на професію та 
організується народна цензура.

СУСІДИ
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європа – З Україною
Україна – З європою
Всесвітній конопляний марш цього року відбувся у більш ніж 300 містах світу

Б Е РЛ І Н  
Близько 200 учасників зібралося під Бранденбурзькими 
воротами аби висловитися за надання коноплям 
законного статусу.  Після промов представників 
антипрогібіціоніських партій та організацій   учасники 
маршу вирушили у бік Александерплац скандуючи 
«Ханф-ханф ура!» та «Забороні -ні» . Під пильним 
наглядом 200 поліцейських, що супроводжували 
колонну, демонстранти розкурили не один десяток 
джойнтів – вживання і зберігання до 12 грамів канабісу 
не є злочином згідно із берлінським законодавством.  
Втім, організатори маршу стверджують, що цього 
року поліції таки вдалося зіпсувати cвято, заздалегідь 
оточивши Парізьєр Плац навколо Бранденбурзьких 
воріт. У такий спосіб силовики не допустили на акцію 
від 1700 до 2000 бажаючих приєднатися до ходи.

Ф РА Н КФУ Р Т
Близько  4000 прихильників легалізації у супроводі 4 поліцейських мотоциклів пройшли центром 
міста до необережної Майну, скандуючи гасла «Заборона вбиває!» і «Легалізувати!»

П РА гА
«День свободи» знаходить все більше прихильників. Цього року 12000 людей вийшло 

на вулиці Праги, вимагаючи урівняти каннабіс у правах із тютюном та алкоголем. Цього 

року було на марші ще більше гостей з сусідніх країн та регіонів (Польщі, Словаччини, 

німецької Баварії), де наркополітика далека від чеського «ідеалу». Поліція спостерігала 

за маршем, жодним чином не прешкоджаючи його учасникам. Речник  поліції Андреа 

Цулова прокоментував марш наступним чином: «Незважаючи на велику кількість 

учасників жодних порушень закону не виникало – ми не мали підстав втручатися»

В А Р ш А В А
4000 тисячі учасників вийшли на марш із гаслами «Фермери - за легалізацію конопель», 
«Донек, повертайся до своїх» (натяк на прем’єра Дональда Туска, що у молодості покурював 
травичку) та  «садити-палити-легалізувати». Процесія підбадьорювана діджеями з 4-х 
вантажівок, дійшла до будівлі Сейму. Далі діяла поліція.  Спершу з натовпу вихопили одного 
з демонстрантів, який палив поки легальні у Польщі «спайси», а також осіб, які  намагалися 
протидіяти цьому арешту. Натовп рушив на відділок поліції.  Ось там вже і відбулися сутички 
зі спецназом і ще з десяток молодих поляків було затримано за «порушення спокою».

Б РАТ И С Л А В А
У Словацькій столиці події розгорталися за цілком київським 
сценарієм. Влада, що дотримується жорсткої прогібіціоніської 
політики, заборонила акцію під приводом того, що вона  
може порушити громадський спокій, пообіцявши «вжити 
найрішучішіх заходів» у разі, якщо заборону буде порушено.

Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К  

/  Д Е Н Ь  Ч Е БУ РА ш К И

22 травня Марш Свободи у Дніпропетровську легалізував 

себе.  Напередодні стало відомо про провокації, які 

готуються. За сценарієм влади, за годину до початку 

маршу на Європейській площі збираються «представники 

патріотичних кіл» (а насправді місцеві нео-нацисти), 

перешкоджають зібратися учасникам ходи за реформи 

наркополітики, влаштовують бійки, чим дають привід 

міліції розігнати всіх демонстрантів. Міліція тисла на 

координатора акції, журналістку Світлану Шарамок, щоб 

та відмовилась від проведення маршу, оскільки буде 

відповідальною за «організацію масових заворушень». 

Трупа вуличних акторів стала на захист маршу, 

влаштувавши на Європейській площі інтерактивну 

виставу «Свобода у небезпеці!» - за годину до появи 

на площі агресивних контр-демонстрантів. Дійовими 

особами виступили учасники маршу свободи, нео-

нацисти, міліціонери та випадкові перехожі. Провокації 

було нейтралізовано, єдиний напад було зафіксовано 

після закінчення акції: журналіст Микола Мулярчук 

фотографував зграю «патріотів», яка саме готувалася 

«стрибнути» на растаманів, чим слутав плани нападників. 

Нео-наці напали на журналіста зі спини, побили його 

і забрали камеру. Міліція винних не знайшла. 

К И Ї В  /  С В О Б О Д А  У  К А Й Д А Н А Х15 травня Марш Свободи за реформи державної наркополітики, відомий у народі як "конопляний марш", 

відбувся попри рішення суду, що обмежувало право його організаторів проводити акцію.  Щоб протидіяти 

силовим провокаціями міліції та запобігти затриманням учасників на Михайлівській площі, активісти вдалися 

до акції прямої дії - координатор Маршу Тарас Ратушний прикував себе металевим ланцюгом навпроти 

будівлі Міністерства закордонних справ. Учасники акції тримали прапори і транспарант "Це День Європи?". 

З цинічного тиску на Марш Свободи в Україні розпочався планомірний наступ влади на свободу мирних зібрань. 

К И Ї В
Ранком, ідучи на роботу, я підлаштувала свій маршрут під територію Маршу Свободи, аби на власні очі побачити наслідки його 
заборони.   З 9ї години ранку у кожному дворі вулиць що вели до Михайлівської площі (Володимирська, Трьохсвятительска, 
Михайлівський провулок) сиділи у засідках мєнти, та кремезні хлопці у добре відпрасованих сорочках, у яких було не важко 
розпізнать СБУшників. Така нафаршированість району силовиками нагадала Білорусь, де будь яка акція по замовчанню закінчується 
прийомом та жорстоким побиттям. Враження ще більше осилилось, коли на прехресті Володимирської і Богдана Хмельницького 
мене випередели 4 сірих автозаки. Хтось дав мєнтам команду продемонструвати, що вони без проблем зможуть спакувати 
декілька сот учасників маршу. Доїхавши до Софіївської, автозаки розмістилися що 50 метрів і зайняли очікувальну позицію. 
Не звиклі до подібних транспортіних засобів кияни та гості столиці розгубленоо оглядали сірі коробочки, намагаючись логічно 
пов'язати їх із Днем Європи. Навколо пам"ятника фотографувався клас корейських школярів. Була 10 ранку. На цьому я залишила 
Михайлійвську площу  і повренулася туди тільки о другій дня, в обідню перерву - дійство було у розпалі. Автозаки чекали там 
же, натомість менти і спецслужбовці із навколишніх дворів підтягнулися на полщу і стержили за тим, щоб заборонений марш 
не відбувався. А він, у пику ревсім репрессорам, таки проходив - прямо між вишикуваними автозаками юрмився мітинг. Цих 
свідомих (а може  і просто цікавих) я нарахувала десь 150 - не більше (але й не менше) ніж на "дозволеному" Марші Свободи 
2009. За знервованою поведінкою силовиків видно було,що строкате скупчення навколо оратора неймовірно напружує їх, але 
щось заважає провеасти силовий сценарій. Втім, ще більший сюрпиз піднесли інші традиційні "учасники" маршу.  Ультраправі, 
що 4 роки підряд блокували Марш свободи, скандуючи "Чемодан вокзал Майка" і кидалися на "декриміналізаторів" із пивом, 
лайкою та бійкою  чинно стояли осторонь, біля пам'ятника, на місці корейських школярів, тихенько тримаючи минулорічні 
розтяжки. Їм було не до яєць і димових шашок. З десяток людей, вісім прапорів і шість розтяжок з гаслами. Всі руки - зайняті.

Женя Матірка

К И Ї В
"Найбільше запам'яталася 
мені кількість міліцейських 
автобусів, розташованих з 
двох боків Михайлівського 
собору. Три спецмашини для 
арештованих стояли біля 
Міністерства закордонних 
справ, а ще штук п"ять - 
справа від собору. це було 
досить непропорційно до 
кількості учасників акції... 
Ця вся техніка самотньо 
стояла там від самого 
ранку, а в автозаках були 
гостинно розчинені двері..."

Аня

К И Ї В
"Цей Марш був однозначно дивним. Мені здалося, він таким не був жодного разу за ті три роки, які я його відвідував. З одного боку я вперше брав участь у "забороненому" марші, а з іншого - він все ж таки відбувався, і це було цілком очевидно. Тому подвійне уявлення. Погода була чудова.  Ми зібрались в районі Андрїївского узвозу. Колоною рушили повз  МЗС на площу. Весела була хода: міліція спочатку намагалась нас не пускати, я чув постійні перепалки по раціях - що робити? як діяти? Просто ми були "групою відволікання уваги", а саме в цей час Тарас вже прикувався на площі і до нього підходили інші учасники. Тож надалі нас затримувати не було сенсу. І ми теж приєдналися до мітингу. Ще хвилин 20 щось навколо відбувалося, загони "Беркуту" переміщали площею без видимої причини... А потім мабуть надійшов  наказ нікого не чіпати."

Олексій

К И Ї В
"Ми провели класний  флеш моб, до речі, 

найвдаліший за останні роки. Попри всі спроби 

нас не пустити на площу, ми там були і провели 

стільки часу, скільки вважали за потрібне.  

Було вдале волевиявлення та вдало (і вчасно) 

прикутий Тарас: ми виграли якісь секунди, а 

потім  присутність людей і преси спутала міліції 

карти. Фінал, наче в кіно. Коли стало зрозуміло, 

що організаторів будуть затримувати, ми 

організували відступ. Я запустив двигун мопеда 

та підїхав до Тараса. Він сів ззаду і ми поїхали.

Вони намагалися залякати людей, що прямували 

на марш. А ми ставили собі за мету провести 

акцію для людей, сказати те, що ми вважаємо за 

необхідне. Ми викликали резонанс. Поступово 

люди зрозуміють та усвідомлять нашу позицію 

- вже за пару років зміниться чимало законів. 

Те, чтого ми домагаємося, стане об'єктивною 

реальністю. Головне - нічого не боятися."
Джагер

Фото з Дніпропетровська: Лілія Пічхнарашвілі
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МОВОЮ 
МАРшУ СВОБОДИ
«В Україні проблема з наркотиками досягла критичної 
точки. Подальше зволікання може провести до необоротних 
процесів. Повірте, я не згущую фарби. Наркоманія зростає 
в геометричній прогресії, крім того, до неї залучаються все 
молодші люди. За даними МОЗ, від 8% до 26% школярів у 
віці 13-16 років пробували наркотики хоча б один раз. Дані 
про кількість споживачів за обсягом нелегального ринку 
наркотичних речовин різняться: у Мінздоров'я вони одні, у МВС 
і СБУ - інші, а дані соціологічних опитувань - ще інакші. Точних 
даних немає! Потрібен єдиний моніторинг. Ми повинні звести 
розрізнені дані і виробити єдину державну стратегію».

володимир савченко, генерал-лейтенант сбУ
голова державного комітету з питань контролю за 

обігом наркотиків при кабінеті міністрів України

«Будемо консультуватися з МОЗ, з комітетом по наркотиках, 
щоб ми не переступили ту межу, що у нас будуть тягати 
мішками наркотики, тільки переносити по пів-кілограма... 
Буде розроблятися відповідна кількість наркотичних речовин, 
зробимо аналіз вилучень, а саме - з якою кількістю і скільки 
затримується осіб, зокрема по ст. 309, за зберігання більше 5 
грамів (канабісу - ред.). Скільки там таких, що їх притягують до 
кримінальної відповідальності з кількістю 7-8 грамів, як це буде 
відсотків 70%, відповідно, зробимо до 10 грамів (поріг - ред.). 
Конкретної цифри поки немає...»

олександр ковалишин, заступник начальника 
дбнон мвс на круглому столі в іа »риа-новости» 30 

червня 2010 р. про наміри мвс нарешті розпочати
реформи антинаркотичного законодавства

ОСТАННІЙ УДАР 
ПО МОЇЙ НАЇВНОСТІ
я не кУрю травУ. не ідейно – просто не пре, от і 
не кУрю. навіщо мені бУв потрібен марш? – для 
мене йшлося про принципи, про політикУ, 
про толерантність, а декриміналіЗація коно-
плі – то тільки своєрідний лакмУс, який 
покаЗав... як У нас все погано. навіть не З 
політикою – а З людьми.

відкриттям для мене 
були дніпропетровські 
«націоналісти» (влас-
не, я зрозуміла, чому в 
моєму місті до них таке 
вкрай негативне ставлен-
ня): вони тупі – але не це 
мене вразило. слова «де-
криміналізація» не чули, 
слово «легалізація» в їх-
ньому розумінні – це «до-
ступна для всіх конопля 
у кожному кіоску»– але і 
це мене не вразило. що 
таке марш свободи і які 
його ідеї – не знають, не 
хочуть знати – і навіть це 
не вразило... 

Мене вразило відверте тупе сільське хамство – ось що. 
Коли на мене тикали пальцем і кричали, бризкаючи сли-
ною: «погляньте, вона ж наколота!» (це притому, що я на-
віть накурених на Марші не бачила). І ці люди у цьому ру-
сифікованому місті створюють образ українця... боженько, 
скільки ж це треба битись головою об стіну, щоб цей міф 
коли-небудь зруйнувати?! Ось це було потрясінням, адже я 
вважала (наївність), що з думаючими людьми можна вес-
ти дискусію, діалог – нехай їх не переконати, але ж хоча б 
бути почутими.

На Марші, коли казкові істоти роздавали перехожим 
квіточки та повітряні кульки... люди усміхались, багато 
хто питав, що це за свято... За нас відповідали «націонал-
патріоти» щось кшталту «вони наркомани, погляньте, вони 
просто наколоті... не беріть їхні квіти - вони заражені!» 
Нічого огиднішого не уявити, ніж отакі репліки...

Міліція, якої зібралося, мабуть, як всіх учасників, у 
порівнянні здавались вершиною людської толерантності.

Європейська свідомість – це, як я розумію, толерантність, 
соціальна активність, інтелект. І навіть коли у нас будуть 
чудові дороги та європейського рівня зарплати і все, про 
що нам із таким захопленням розповідає телевізор, – ми 
не будемо європейцями, доки є ось такі «націоналісти» – 
безбожно тупі, агресивні, глухі.

А контингент, який вживає наркотики, був і буде завжди, 
і я не думаю, що він колись кількісно дуже мінявся. Як на 
мене, краще курити траву, ніж дивитись телевізор – але ж 
не виходити на площу, щоб погрожувати розправою тим, 
хто має сміливість бажати змінити щось у цій країні на 
краще!

те, що лишилось у мені після маршу, – всепоглинаючий 
сором. За нас, українців.

Віра, коректор «Конопляної правди»

КОНОПЛЯНА РЕАКЦІЯ

Як вчать студентів юракадемії МВС, збут наркотиків, не обов’язково 
продаж. Їм досить банально перейти з рук  в руки. А скільки 

«довірених» рук тримало заповітну папочку Президента лише на 
церемонії «знищення»? Отож бо й воно. Жарти - геть, бо кримінальних 
справ з аналогічним припущеному Кожемякіним «складом злочину»  
насправді море. Але не будемо падати до морального рівня легіону 
окремо взятих слідчих, які такі справи клепають, як цигани - фальшиве 
золото. Не розпорошуватимемо увагу на «марихуану (кримінальна 
відповідальність за зберігання - від 5 грамів) та інше». На хвилинку 
забудемо про «10-15 марок LSD». В руках Президента (можливо) був 
Кокаїн.

Після придбання наркотику починається його зберігання. І якщо 
придбали кокаїн, а не пральний порошок, то справи в гаранта 

кепські. «Придбання, зберігання... за попередньою змовою групою 
осіб» це частина 2 статті 309 КК. Від двох до п’яти.

Кримінальна відповідальність за незаконне зберігання кокаіну 
в Україні насправді починається від 0,02 грама (від 1 граму 

починається «великий розмір»), «незалежно від наявності 
наповнювача». 0,02 грама кокаїну це просто комічне ніщо у порівнянні 
з найменшою разовою дозою, яку б теоретично могли продати 
через інтернет людям, що виконували доручення Президента. І всім 
міліціонерам відомо: поріг кримінальної відповідальності за зберігання 
кокаїну настільки малий, що покупець з моменту придбання 
мінімальної разової дози  вже ходить «під статтею» 309 КК. А люди 
Президента про це не знали?

ГРУПА ОСІБ НА ЧОЛІ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ...

Положення ст. 28 КК ч. 2. пояснює нам, що злочин визнається 
вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно 

вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до 
початку злочину, домовилися про спільне його вчинення. Тріумфатор 
епохальної наради керівників силових структур, Янукович Віктор 
Федорович, 1950 року народження, в минулому двічі судимий, за 
власним зізнанням, доручив своїм людям придбати наркотики. 
Безпосередніх виконавців доручення не називається, однак, у разі, 
якби правоохоронні органи і прокуратура не робили виключень для 
окремих високопосадовців, а діяли в рамках закону, то більше за всіх 
довелося б віддуватися заступнику голови Адміністрації Президента 
- Генадію Васильєву. Це з його уст прозвучала найдетальніша 
інформація спершу про обставини «придбання» наркотиків, а згодом - 
плутані виправдання дій президентської команди. Це він доповідав про 
результати «спецоперації», бо, власне, опікувався нею від початку.

«Диспозиція статті (Кримінального кодексу - ред.) має певні 
положення: купівля з метою збуту або вживання.», - заявив 

Васильєв після появи перших «припущень» про кримінальний 
злочин в стінах АП, запевняючи журналістів, що лише за описані 
ним дії наступає кримінальна відповідальність. «Ми ж не збираємося 
колотися, ми не збираємось споживати чи продавати... Ми кажемо, 
ось проблема, зверніть увагу будь-ласка...», - каже Васильєв. Людина, 

що побула свого часу Генеральним Прокурором України, мала б знати 
закони, за дотриманням яких наглядала. Або принаймні заглянути до 
Кримінального кодексу перед виконанням делікатного доручення. 
В статті 307 КК, яку цитує Васильєв (вочевидь у відповідь на заяву 
Кожемякіна) слова «вживання» немає взагалі. Збиралися в Адміністрації 
Президента вживати наркотики, які доручив купити Президент, чи не 
збиралися, це останнє, що хвилює прокуратуру та суд.

КОНТРОЛЬНА ЗАКУПКА?

«По результатам уничтожения соответствующими должностными 
лицами, в частности заместителем главы Администрации 

Васильевым, был подписан соответствующий акт. По словам 
Васильева, во время осуществления контрольных закупок наркотиков 
сотрудники Администрации Президента потратили свои личные 
средства в размере около 1 тыс. грн.»

(Ура-информ)

На момент, коли журналістів дуже несподівано і оперативно 
почали скликати до Януковича на «спалювання наркотиків» 

Геннадій Васильєв вже підкорегував офіційну позицію АП щодо 
участі Президента в наркотичній оборудці. Вперше прозвучали 
слова «незначна кількість» з натяком на те, що діяння «групи осіб» 
на кримінальну відповідальність не потягне, але самі «кількості» ніхто 
не називає. Витрушені в урну «наркотики» залили горючою рідиною 
і - ура! - камінь з шиї. Колишній генпрокурор урочисто підписався під 
якимось документом, іменованим пресі «актом». Акт журналістам не 
показали. А останні даремне не поцікавились офіційною роллю пана 
Васильєва у цьому гротескному експромті на галявинці.

Контрольну закупівлю, відповідно до Закону «Про ОРД», мають 
право проводити не всі, кому заманеться, а тільки підрозділи, 

що здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Вичерпний перелік 
таких підрозділів наведено в ст. 5 Закону «Про ОРД»: оперативні 
підрозділи МВС, СБУ, податкової міліції, державної охорони, 
прикордонних військ,  Держдепартаменту з питань виконання покарань 
та розвідувального органу Міноборони. Проведення оперативно-
розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів або 
підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними 
організаціями та особами забороняється.

Виникає логічне питання. Представником якої силової структури, з 
перелічених вище, є заступник голови адміністрації Президента 

Геннадій Васильєв, коли з такою легкістю бере на себе і відповідальність 
за «контрольну закупку», і встановлення провини (або ж безвинності) 
її учасників, ба - навіть роль науково-дослідної експертної лабораторії? 
І головне, докази якого ж саме наркозлочину спалили на галявинці в 
Адміністрації Президента?

На церемонії «спалення наркотиків» не було жодного міліціонера. 
МВС взагалі немов набрало в рота води з цього делікатного 

питання. 
тарас ратушний

(вперше опубліковано на сайті "Українська Правда")

СКЛАD ЗЛОЧИНУ
ПРИВЕРТАюЧИ УВАгУ СУСПІЛЬСТВА ДО ПРОбЛЕМИ НАРКОТИКІВ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПОТРАПИВ 
У КРИМІНАЛЬНУ ІСТОРІю. ВИПЛУТУюЧИСЬ, В АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА ЗНИщИЛИ ДОКАЗИ. 
АбО ВИНИ НАРКОТОРгІВЦІВ, АбО Ж - ПРЕЗИДЕНТА ТА ЙОгО ЛюДЕЙ. (Продовження. Початок на стор. 1)
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18:30 
дзвінок на гарячу лінію.

– Добрий день, мене звати Даша, мене з 

моїм другом намагається затримати наряд 

міліції через те, що ми курили марихуану. 

В нас нічого при собі немає, вони знайшли 

у мене трубочку. Зараз намагаються над-

ягти на мене наручники.

– Ви пред’явили документи?

– Так, документи ми показали, опору не 

чинимо. Вони відмовляються представля-

тися.

– Вас не мають права затримувати, тим 

паче – одягати наручники. Нехай склада-

ють акт вашого затримання за обов’язкової 

присутності понятих. Дай трубку старшому.

– Молодший сержант міліції Скорич. Ви 

знаєте, що ми вилучили у вашої знайомої? 

Сухий. І він ще теплий, а запах – дуже ха-

рактерний.

– Ви вбачаєте у цьому склад злочину? Чи 

можливо, просто вимагаєте грошей? Це 

саме наш випадок, ми зараз будемо на 

місці.

18:50
місце – задвірки вулиці боричів 
тік, підніжжя Замкової гори.

Навколо двох підозрюваних – ШІСТЬ пра-

цівників міліції. Представляємось. Громад-

ська ініціатива «Об’єктивна реальність», 

провадимо моніторинг незаконних дій мілі-

ції та наркокорупції. Наразі будемо свідка-

ми затримання, маємо документи – посвід-

чення журналістів. Згідно закону має бути 

складений акт про затримання – чи такий 

є? «Ні», – неохоче каже старший. Акт ми 

складемо на місці, у райвідділі.

Затримання відбувається на підставі того, 

«що затримані підозрюються у вживанні 

наркотичних речовин. Інкримінується стат-

тя 309 та … 321. 

На цій підставі доставляємо у райвідділ, 

там проведемо обшук». На цей момент за-

триманий стоїть босий на одній нозі, зніма-

ючи на вимогу шкарпетки і демонструючи, 

що там – нічого немає. Присутні міліціоне-

ри називають це «поверхневим оглядом».

Представлятись міліціонери відмовляють-

ся, лише за погонами визначаємо, хто з 

них «молодший сержант Скорич». Пові-

домляємо, що фіксуємо перше порушен-

ня закону про міліцію – відмову предста-

витись. Надалі фіксуватимемо й інші по-

рушення, бо вирушаємо разом до Поділь-

ського РУВС. Маємо коротку розмову з за-

триманими – чи вимагали хабара?

– Ні, напряму не вимагали. Ми сказали, що 

у нас із собою нічого немає, попросили від-

пустити. Нам сказали «Хто ж вас оце про-

сто так і відпустить…» А потім ми подзво-

нили на гарячу лінію.

19:10
подільський рУвс 
м. києва на вулиці хорива, 20.

Затриманих намагаються провести всере-

дину, а нас залишити за дверима. Вимага-

ємо складання протоколу затримання, ого-

лошення затриманим їхнього статусу, об-

шук у присутності свідків. Хвилин 10 шес-

теро міліціонерів, двоє «злочинців» та свід-

ки нерішуче тупцяють в проході, доки ми не 

звертаємось до чергового по відділку, по-

відомляючи, що на його очах відмовляють-

ся складати протокол, намагаються ізолю-

вати затриманих, щоб проводити незакон-

ні дії і нам, вочевидь, пора дзвонити у від-

діл внутрішньої безпеки ГУ МВС м. Києва.

Моментально нас допускають всередину, 

разом із затриманими та всіма шістьма 

правоохоронцями прямуємо до кімнати ді-

знавання.

– Скоро мине година затримання. Ми писа-

тимемо нарешті протокол?

– Ні, сержант зараз напише рапорт. Пиши, 

сержанте, – так і так, бачив, як ці вживали 

наркотики. Ні, речовину рослинного похо-

дження.

– На підставі рапорта свого підлеглого ви 

затримуєте людей? Ви на місці інкриміну-

вали їм 309 та 321 статті кримінального 

кодексу. Будь ласка, хоч тепер прочитайте 

ці статті вголос!

Сержант приносить із сусідньої кімнати 

роздруківку і зачитує 309 статтю. Наразі 

нічого не вилучено, але ж є засіб – «труб-

ка, кустарного виготовлення». Даша ви-

знає – трубочка її. Коноплю справді вжива-

ла. Складу злочину не бачить. Просимо за-

читати ще й 321 статтю, бо вона взагалі тут 

ні до чого. Старший це, очевидно, теж ро-

зуміє і читати не дуже хоче. Бо переводить 

розмову на мораль:

– Ось ви, мабуть, вважаєте, що вони нія-

кого злочину не вчинили? Правильно по-

ступають?

– Я вважаю, що в цей же час на території 

вашого райвідділу насправді коїться бага-

то справжніх злочинів, але вас – шість здо-

рових мужиків – чомусь воліє стовбичити 

ось тут, порушуючи при цьому закон. Ви 

можете будь-кого затримати на три годи-

ни, наприклад, мене. Мотивуючи, що ви 

мене теж підозрюєте у чомусь. А сержант 

ваш так само напише рапорт, що він щось 

бачив. Нагадую, минула година від затри-

мання, а протокол не складено.

Затримані і міліція прямують до кабінету 

слідчого, він має встановити, що робити 

далі. За цей час Дашу і Максима вже про-

били по базі. Даша чиста, а ось у Максима 

– два приводи минулого року. Один – «за 

підозрою у 309 статті».

– Це було в метро. Мене зупинили, зна-

йшли 8 грамів канабісу. Гроші я давати від-

мовився, бо їх не було. Протримали в СІЗО 

три доби, все сподівалися, що хтось приїде 

і привезе гроші. Але ніхто не приїхав. Ми-

нулого місяця був суд нарешті, мене офі-

ційно звільнили від кримінальної відпові-

дальності, бо я «добровільно пролікувався 

від наркотичної залежності», щоб отрима-

ти п. 4 статті 309. Лікарі сміялися з цієї си-

туації, але кажуть, вона дуже типова для 

нашого міста.

Міліціонери виходять із кабінету невеселі. 

Обломилося. За півгодини відпускають і 

«затриманих». Із моменту їхнього контакту 

з ППС минула 1 година 40 хвилин. За цей 

час на пульт надійшли повідомлення про 

пограбування, і двічі – про бійку за участі 

20 осіб. Після повторного дзвінка про бійку 

звільнений від «боротьби з наркозлочин-

ністю» наряд мляво побрів до місця при-

годи.

СТ. 309 КРИМІНАЛЬНОГО 
КОДЕКСУ ПЕРЕДБАЧАЄ 
КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЕ ВИРОБНИЦТВО, 
ВИГОТОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ, 
ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЧИ 
ПЕРЕСИЛАННЯ НАРКОТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 
РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ 
БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ. ПРИ 
ЦЬОМУ КІЛЬКІСТЬ КАНАБІСУ 
(ВИСУШЕНОГО) МАЄ 
ПЕРЕВИЩУВАТИ НЕВЕЛИКИЙ 
РОЗМІР - 5 ГРАМІВ. А КОЛИ 
ПРЕДМЕТОМ НЕЗАКОННИХ 
ДІЙ ОСОБИ БЕЗ МЕТИ ЗБУТУ 
БУВ НАРКОТИЧНИЙ ЗАСІБ В 
НЕВЕЛИКОМУ РОЗМІРІ (ДО 
5-ТИ ГРАМІВ), ОСОБА МАЄ 
НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА СТ. 44 КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ( КПАП). 
ТОБТО, В ТАКОМУ ВИПАДКУ 
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
НЕ НАСТУПАЄ.

Вживання наркотичних речовин як 
таке не утворює складу злочину, 
передбаченого ст. 309 КК. Проте, 
за логікою законодавців, для 
того, щоб покурити коноплі, їх 
необхідно спочатку придбати, і 
хоч деякий час зберігати. Тобто 
визнання особою факту вживання 
марихуани є доказом як мінімум 
вчинення нею правопорушення, 
передбаченого ст. 44 КпАП, а, 
можливо (хоч і малоймовірно), і 
злочину, передбаченого ст. 309 КК, 
в залежності від кількості «уявної» 
речовини. Кількість викуреної 
(а відповідно й «придбаної» 
і «збереженої») марихуани 
можливо встановити знову ж таки 
зі слів особи і в деяких випадках 
– шляхом дослідження тієї ж 
«трубочки» або іншого пристрою.

Щоб нікого не вводили в 
оману слова «придбати» та 
«зберігати», згідно Постанови 
Пленуму Верховного Суду від 
26 квітня 2002 року N4:

«Незаконним придбанням 
наркотичних засобів, необхідно 
вважати їх купівлю, обмін на 
інші товари або речі, прийняття 
як плати за виконану роботу 
чи надані послуги, позики, 
подарунка або сплати боргу, 
привласнення знайденого. 
Під незаконним придбанням 
розуміється також збирання 
залишків наркотиковмісних рослин 
на пожнивних земельних площах 
після зняття з них охорони, на 
земельних ділянках громадян, а 
також збирання таких дикорослих 
рослин чи їх частин на пустирях. 
Під незаконним зберіганням 
потрібно розуміти будь-які умисні дії, 
пов'язані з фактичним незаконним 
перебуванням наркотичних засобів 
у володінні винної особи (вона 
може тримати їх при собі, у будь-
якому приміщенні, сховищі або 
в іншому місці). Відповідальність 
за незаконне зберігання 
наркотичних засобів настає 
незалежно від його тривалості».

Тобто легенда «йшов-знайшов-
скурив» не така вже небезпечна, як, 
можливо, декому здається. Тому що 
«знайшов-взяв» – то вже означає 
«придбав». А в проміжок часу між 
«взяв» і «скурив» здійснювалося 
«зберігання» того, що «знайшов». 

Крім того, існує ще ст. 316 КК, 
що передбачає кримінальну 
відповідальність за публічне або 
вчинене групою осіб незаконне 
вживання наркотичних засобів 
у місцях, що призначені для 
проведення навчальних, спортивних 
і культурних заходів та в інших 
місцях масового перебування 
громадян. Під незаконним 
публічним вживанням наркотичних 
засобів слід розуміти вживання їх 
відкритим (очевидним для інших 
осіб) способом. Відповідальність 
настає незалежно від того, 
вживає наркотики публічно 
одна особа чи група осіб.

Для відповідальності за вживання 
наркотичних засобів групою осіб не 
має значення, вживали її учасники 
наркотики при інших особах чи в 
їх відсутності. Важливим є те, що 
групове вживання наркотичних 
засобів здійснюється в таких 
місцях, як школи, училища, 
технікуми, коледжі, вищі навчальні 
заклади, стадіони, кінотеатри, 
театри, дискоклуби та інші подібні 

заклади. Під іншими місцями 
масового перебування громадян 
маються на увазі вокзали, пристані, 
пляжі, парки, дитячі майданчики, 
підземні переходи, вулиці, 
площі тощо. В даному випадку 
склад злочину, передбаченого 
ст. 316 КК, відсутній, оскільки 
наврядчи підніжжя Замкової гори 
можна визнати місцем масового 
перебування громадян.

Оскільки міліціонери інкримінували 
Даші з другом вчинення 
злочину, передбаченого ст. 
309, то керуватись вони повинні 
були нормами Кримінально-
процесуального кодексу 
(КПК).Згідно ст. 106 КПК для 
того, щоб затримати особу, 
підозрювану у вчиненні злочину, 
передбаченого ст. 309 КК, 
потрібна одна із таких підстав:

- особу застали при вчиненні 
злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

- очевидці, в тому числі й 
постраждалі, прямо вкажуть 
на дану особу, що саме 
вона вчинила злочин;

-  на підозрюваному або на його 
одязі, при ньому або в його житлі 
буде виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що 
дають підстави підозрювати особу 
у вчиненні злочину, її може бути 
затримано лише в тому разі, коли ця 
особа намагалася втекти, або коли 
її місце проживання чи перебування 
не зареєстровано, або коли не 
встановлено особи підозрюваного.
Проте в даному випадку, 
жодна із зазначених підстав 
відсутня. Оскільки навіть якщо 
міліціонери бачили, як наші герої 
курили марихуану, то це лише 
свідчить про ймовірне вчинення 
правопорушення, передбаченого 
ст. 44 КпАП. Оскільки жодних 
очевидних доказів того, що друзі 
«скурили» (і відповідно – придбали 
і зберігали) більше, ніж 5 граммів 
марихуиани (для утворення 
складу злочину), в даному 
випадку не було. При цьому особи 
«порушників» було встановлено 
на місці й опору вони не чинили.

Тому в даному випадку затримання 
героїв цієї історії як підозрюваних 
в злочині було незаконним. 
Чи були також підстави для 
адміністративного затримання?

Згідно ст. 260 та 262 КпАП 
адміністративне затримання 
особи, її особистий догляд, 
огляд речей чи вилучення речей 
(документів) допускається для :

1) припинення даного порушення, 
коли вичерпано інші заходи впливу; 

2) встановлення особи; 

3) складання протоколу про 
адміністративне правопорушення 
у разі неможливості складання 
його на місці вчинення 
правопорушення, якщо складення 
протоколу є обов'язковим;

4) забезпечення своєчасного і 
правильного розгляду справ та 
виконання постанов по справах про 
адміністративні правопорушення.
 
Проте в даному випадку жодна 
із зазначених цілей не могла 
переслідуватись, оскільки особу 
порушників було встановлено, 
правопорушення було припинено, 
перешкод для складання 
протоколу про адміністративне 
правопорушення на місці його 
ймовірного вчинення не було. Тобто 
підстав для адміністративного 
затримання (а також для особистого 
огляду та огляду речей) також 
не було. І в даному випадку 
працівники міліції повинні були 
на місці скласти протокол про 
адміністративне правопорушення, 
передбачене ст. 44 КпАП.
Відмова представитися з боку 
працівників міліції - це порушення 
ст. 5 закону «Про міліцію» - «при 
звертанні до громадянина працівник 
міліції зобов'язаний назвати своє 
прізвище, звання та пред'явити на 
його вимогу службове посвідчення. 
У взаємовідносинах з громадянами 
працівник міліції повинен виявляти 
високу культуру і такт.»

Євгенія Закревська, адвокат

КУРЦІ КОНОПЕЛЬ: 
ПРІОРИТЕТНА ЗАДАЧА МІЛІЦІЇ

коментар юриста:

МОВОЮ      ЗАКОНУ 

стаття 44. 
неЗаконні виробництво,  

придбання, Зберігання, перевеЗення, пересилання 
наркотичних Засобів або психотропних 

речовин беЗ мети ЗбУтУ в невеликих роЗмірах.

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання 
наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих 
розмірах - тягнуть за собою накладення штрафу від вісімнадцяти до сорока 
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний 
арешт терміном до п'ятнадцяти діб.

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

кодекс України про адміністративні правопорушення

примітка:  Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається 
спеціально уповноваженим  органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

НЕ ЗНАЄТЕ, ЧОМУ?



«конопляна правда» вже писала 
про небачений ентУЗіаЗм, яким ЗУ-
стрічають міліціонери директи-
вУ свого міністерства ЗбільшУва-
ти кількість кримінальних справ 
За ЗбУт нелегальних наркотиків, в 
той же час припинити переслідУ-
вання споживачів цих самих За-
боронених речовин. 

Для поповнення статистики добрі всі методи, тому - геть 
формальності та упередження. Сьогодні для того, аби до-

вести в суді, що особа торгувала наркотиками, необов'язково 
здійснювати контрольну закупку. Оперативникам набридли 
всі ці мічені гроші (адже руки постійно у фарбі), морока з при-
хованими камерами, понятими та свідками. Прокуратура со-
лідаризується - підставою тримати людину під вартою може 
бути свідчення єдиної особи. Ще одне із ноу-хау транспорт-
ної міліції Дніпропетровська - обшук взагалі без санкції про-
курора чи постанови суду. Головне не забути потім примуси-
ти студента підписати папірець, що він їм сам дозволив огля-
дати своє житло.

П'ятикурсник Дніпропетровського національного універси-
тету залізничного транспорту Сергій Мойсеєнко вийшов 

з гуртожитку на кілька хвилин зустрітись із знайомим, назад 
повернувся у супроводі трьох оперів. Вахтер буцімто отрима-
ла дозвіл впустити міліцію від проректора телефоном.  Про-
ректор Олександр Распопов сьогодні каже, що нічого про це 
не чув: «У мене 10 тисяч студентів. Я не пам'ятаю кожного...». 
А саме цього студента проректор мав би знати. Сергій Мойсе-
єнко за успішність навчання був єдиним студентом, що виграв 
конкурс університету на безкоштовне навчання. Напередодні 
вуз повернув відміннику 4000 гривень, внесені за курс навчан-
ня. Про те, що Мойсеєнко при грошах, знали всі.

Міліціонери не приховують, що не мали ніяких санкцій на 
обшук. Мовляв, Сергій сам написав заяву, де дозволив 

операм здійснити огляд приміщення - після нетривалої поїздки 
машиною. «В матеріалах кримінальної справи написано влас-
норучно і без застосування фізичного чи психологічного впли-
ву», - ділиться секретами оперативник Д. Волошин. - Ми його 
спитали, чи можно оглянути кімнату? Він сказав - так. Він на-
писав цей папір. Коли ми зайшли, попросили видати заборо-
нені предмети. Він сказав - таких предметів у нього немає...»

Євген Б. (сусід по комнаті і понятий при «огляді» стверджує 
що в кімнаті «знайшли» три пакунки з марихуаною і скля-

ний бонг. Підкинули, чи вона там була справді, понятий сказа-
ти не може, коли завітали гості, понятий ... спав. «Серега ска-
зав операм, що бонг і трава належать йому для особистого 
споживання», каже Євген. Пізніше вилучене ідентифікували 
як коноплю вагою 9 грамів.  «Як ми могли підкинути йому нар-
котики? - дивується Волошин. «Ще й картонну коробку з буль-
булятором?». Після «огляду» оперативники Сердюк і Волошин 
відвозять Сергія в лінійне відділення міліції, де звинувачують у 
... збуті наркотиків, а сам звинувачуваний дізнається про при-
чини своїх проблем.

Напередодні  першокурсника того ж вузу Дмитра Матвієнко 
«прийняли» на вокзалі з травою співробітники БНОН лі-

нійної міліції. Сергія цей факт стривожив, «зальот» обговорю-
валось між сусідами в гуртожитку.  Звинувачення Сергію Мой-
сеєнко за ст. 307 ч 2 та 309 ч. 2 тепер базуються на факті ви-
лученої марихуани та пристрою для її вживання. І, звичайно ж, 
на показах Дмитра Матвієнко. Сам Діма тепер у статусі свід-
ка. Однак, на суд не з'являється, в університеті взяв академ-
відпустку. Мати Матвієнко працює слідчим в м. Апостолово.

За словами матері Мойсеєнко сину в лінійному відділенні 
відразу ж запропонували «угоду».  Перша ціна свободи та 

незалежності була астрономічною (навіть для Дніпропетров-
ська - ред.)  – 15.000 грн. Згодом вони були готові на 5000, 
але Сергій був впевнений в своїй правоті і вирішив іти шляхом 
закону - каже мати Сергія: «А вже коли справа закрутилась, 
слідчий А.Бичок сказав сину - якби він не нажалівся, то спра-
ву б вже «зам'яли». А Мойсеєнко написав заяву до відділу вну-
трішньої безпеки МВС про вимагання грошей, зникнення 900 
гривень при «огляді» та застосуванні фізичного тиску. Продо-
вжував ходити до слідчого за кожним викликом. Більше гро-
шей йому заплатити не пропонували, але кожного разу обшу-
кували на предмет «спецзасобів прослуховування».

«Викладачі ловили його з марихуаною в коридорі. Де-
кан його ловив» – стверджують міліціонери. «Ви віри-

те, що студент-відмінник буде в коридорах вузу палити коно-
плю?» - дивуються однокурсники. Роман Вернигора, замдека-
на факультету, де вчився Мойсеєнко, викладав у Сергія три 
семестри: «Нічого не можу сказати про Серьожу, ні хорошого, 
ні поганого. Він добре вчився, тримався окремо від групи...» 

                                                                                                                                  З 10 березня 2010 року Сергій Мойсеєнко перебуває в СІЗО. 
Зараз тривають судові засідання, їх постійно переносять з 

різних причин. У справі змінились три прокурори. Клопотання 
адвоката про зміну запобіжного заходу на підписку про неви-
їзд, щоб хлопець міг здати сесію і закінчив магістратуру, суд-
дею Жовтневого районного суду Пойдою відхилено. 

Світлана Шарамок

О: –...обнаружили 9 грамм распакованные 
и бульбулятор с остатками 
тетрагидроканабинола. Бонг. В этой комнате 
он курил марихуану. За это его исключили 
из общежития. Вы защищаете наркомана. 
Просто так ничего не бывает. Что еще?
Ж: –Как в этом деле участвует 
Дмитрий Матвиенко?
В: –В качестве свидетеля.
Ж: –А что он видел? Закупку?
В: –Это тайна следствия.
О: –Закупку не призводили.
Ж: –А это разве законно?
О: –Да, законно.
В: –В прокуратуре возбуждали дело. 
Есть на это контролирующий орган.
Ж: –А есть аудио видео, того, 
что Мойсеєнко торговал?
О: –Закупки не было, девушка.
О: –Скажите матери что она не тем 
путем пошла. Надо было сына нормально 
воспитывать чтоб он не торговал коноплею.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ж: –Я так понимаю что вы попали 
к нему в комнату без санкции?
О: –Санкція не нужна была.

В: –Жилье не его было. Государствнное.
О: –Он написал разрешение на проверку.
Ж: –Где?
О: –Сел. В машину написал.
Ж: –Вы же говорили он не 
садился в машину.
О: –В смысле? Садился он кажется 
в машину. Он написал заявление. 
Какая раз ница где он написал?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

О: –Журналисты защищают наркоманов. 
Куда мир катится? У вас есть дети? Вам 
было бы приязно чтобы ваш ребенок 
покупа у Мойсеєнко наркотики.
Я: –Думаю говорить что он продавал 
наркотики пока рано. Я лично 
разговаривала с Вернигорой (замдекана 
- ред.), он сказал что такого не было.
О: –А я по телефону с ним говорил. Ну 
и шо? Тяжелая у вас работа, Света.
В: –Ага. Защищать наркоманов. Я вот это 
смотрю. Света, ты – пиздец, защищать 
наркоманов. Куда оно все движется? 
Непонятно. Ни совести, ничего. Вам бы 
абы облить грязью. Накрутите, главное 
чтоб людям интересно читать.

ЧОРНА  СКРИНЬКА
роЗшифровка ЗаписУ роЗмови в кабінеті оперУповноважених 
лінійного відділення транспортної міліції м. дніпропетровськ. 
о.- оперативник, що не наЗиває ім'я. 
в. - оперУповноважений дмитро волошин.
ж. - жУрналістка
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КОНТРОЛЬНА ЗАКУПКА
ЯКА щЕ КОНТРОЛЬНА ЗАКУПКА?

Ситуація, в якій опинився Сергій Мойсеєнко, на жаль, краще за все ілюструє вираз «Один в 
полі не воїн». Логіка дій жертви несправедливого і незаконного обвинувачення зрозуміла: якщо 

лише за вибитими «свідченнями» однієї сумнівної особи мене можуть звинувачувати у торгівлі 
наркотиками, то може за заява до управління внутрішньої безпеки матиме рівноцінну вагу?

В українських реаліях це - помилка. Бо погроза відкриттям кримінальної справи за збут людині, 
чия вина - лише в зберіганні, явище поширене.  А відкриття таких справ і є невід'ємною частиною 

тиску на «підозрюваних-у-бозна-чому», і не з метою розкриття злочинів, а лише задля отримання 
вічнозелених одиниць. УВБ ж часто працює в режимі корпоративної етики, адже операція проти 
наркорекетирів була б цілком реальною - запис розмов про викуп і передача мічених купюр 
поселили би спраглих до студентських грошей міліціонерів туди, де зараз перебуває їх жертва. 
Натомість суто формальна імітація перевірки за заявою і «злив» інформації безпосередньо 
фігурантам його заяви, виразно свідчать про справжній рівень зацікавленості УВБ в подоланні 
наркокорупції в міліції. 

Суми, що фігурують в «переговорному процесі» теж не є чимось незвичайним. Остаточна - 
цілком підкорегована під «оперативну інформацію» щодо реальних статків студента.
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2010  №410 КОНОПЛЯНА ПОЛІТИКА

конопляна правда ЗвернУлася 
до дмитра гайдУка З проханням 
Запровадити лікнеп, а Заодно щось 
порадити Українським Законодавцям 
на євроаЗійськомУ роЗдоріжжі.

В Украіні чимало наркотиків завжди були легальними. Кокаін, 
морфін, кодеін, амфетамін, метамфетамін та ще кількадесят 
популярних наркотиків та психотропів можна придбати в аптеках 
за наявності відповідного рецепта. Така форма легалізації 
називається медичною. Канабіс українці придбати в аптеках не 
можуть. На сьогодні канабіс реалізується через аптеки 14 штатів 
США, Канади, Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, 
Португалії, Індії і багато ще де.

В Україні, на жаль, медично легальним є лише один синтетичний 
каннабіноід - дронабінол, але і той - американського виробництва. 
Всі решта доступні лише на чорному ринку.

«А чим декриміналізаціяи відрізняється від легалізації?»
Ігор, Київ

Існує також комерційна модель легалізації, найчастіше 
застосовувана до таких популярних наркотиків, як алкоголь 
та тютюн. Комерційна легалізація передбачає обмежений 
безрецептурний продаж у спеціально відведених місцях. 
Обмеження зазвичай пов'язані із віком покупців, часом роботи, 
наявністю реклами та супутніх товарів. Наприклад, у Індії, алко-шопи 
працюють лише до восьмої вечора, не продають неповнолітнім та 
не містять ніяких товарів, крім високоградусного алкоголю та пива. 
Із такими ж обмеженнями працюють в Індії і державні крамнички з 
продажу конопляного порошку - бханг-шопи. Могли б працювати і 
в нас, наша конопля теж добра. Але не працюють, бо комерційну 
модель легалізації дехто вважає неприпустимою.

«декриміналізація наркозлочинів» - не фантазія наркомана, 
а реальна політика багатьох європейських країн, в тому числі 
і України. Насьогодні у нас декриміналізовані «виробництво, 
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи 
пересилання» марихуани без мети збуту, якщо вага її не 
перевищує 5 грамів. Законодавці вважають такі масштаби 
надто дрібними для кримінального провадження, з ними має 
розбиратись адміністративний суд за ст. 44 КУАП («штраф від 
вісімнадцяти до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або адміністративний арешт на строк 
до п'ятнадцяти діб». В інших країнах інакше: наприклад, в 
Нідерландах «великий розмір» починається з 30 г, а в Індії - з 1 
кг марихуани. Але принцип той самий: поліцейським наказуть не 
відволікатися на дрібниці і займатися більшими партіями.

Форми декриміналізації бувають різні: у низці випадків вони 
прямо прописуються в законі, але частіше - у вигляді 
поправок до підзаконних актів. Наприклад, можна вивести 
якусь речовину із списку «особливо небезпечних» чи збільшити 
цифру в графі «великий розмір». Перший метод застосувала 
Англія: марихуану там посели у списку С, до легких снодійних та 
стимуляторів. Другим методом діяв свого часу уряд Російської 
Федерації.  Встановивши «великий розмір» по марихуані на 
межі 20 грамів, він зміг одномоментно випустити з в'язниць 40 
000 людей, що сиділи там за менші кількості. Щоправда, пізніше 
Держнаркоконтроль «попрохав» встановити поріг у 6 грамів.

«Вы там в своей «Объективной реальности» определитесь 
наконец: вы против ментовского беспредела или хотите, 
чтобы у нас тут в киосках торговали травой, как пивом?»

Иван

«депеналізація наркозлочинів» – це коли наркозлочинця взагалі 
не судять, а відпускають, з конфіскацією наркотика або навіть 
без конфіскації. В тій чи іншій мірі цим має займатися будь-
який порядний поліцейський, інакше суди та в'язниці в момент 
задихнуться від «наркозлочинців». Українська міліція, наприклад, 
охоче депеналізує «зберігання в невеликому розмірі» і навіть 
«збут у великому розмірі» - але не  безкорисливо і, звісно, не 

завжди. Показово, що розпорядження керівництва МВС ловити 
лише наркозбутчиків і фактично депеналізувати «зберігання 
в невеликому розмірі» (але безкорисливо і завжди) особовий 
склад урочисто проігнорував.

У Нідерландах зараз депеналізована торгівля канабісом у 
спеціальних закладах - тобто, за законом за це можна сісти на два 
роки, а на практиці сам Генеральний Прокурор не рекомендував 
за це саджати. Поліція Великобританії має право арештувати 
наркомана, але не може віддати його під суд: вживання хоч і 
вважається кримінальним злочином, але ніякого покарання за 
це не передбачено. Останній випадок є красивим прикладом 
юридично оформленої депеналізації.

В Україні вживання наркотиків не те, що депеналізовано, а взагалі не 
містить складу злочину. В цьому випадку ми трохи прогресивніші за 
Великобританію і точно значно кращі за Іран, де за вживання можна 
отримати рік за гратами. Але не хотілося б, або наші законодавці 
та правоохоронці зупинялись на досягнутому і дивилися у бік Ірану. 
Все-таки Україна - європейська держава і нам є куди рости. Ми 
ще можемо легалізувати медичні коноплі, декриміналізувати 
зберігання до 30 грамів та депеналізувати торгівлю в спеціально 
відведених місцях. Потрібно для цього зовсім небагато:

1 в «переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів» перенести позиції «канабіс, 

смола канабісу, екстракти і настойки канабісу» та «тетра-
гідроканнабінол» з «списку 1» в «список 2» (а краще і 
взагалі в третій).

2 в таблиці «невеликі, великі та особливо великі розміри 
наркотичних засобів, що перебувають у незаконному 

обігу» внести в графу «невеликі розміри»:

канабісу смола (гашиш) до 3 г

канабісу олія, настоянки та екстракти до 2 г

марихуана висушена до 30 г

марихуана невисушена до 150 г

3 наказати міліції не чіпати офіційно зареєстрованих 
ділерів, чиї заклади відповідають наступним вимогам:

  не більше 5 грамів в одні руки за один раз;
  ніяких важких наркотиків;
  ніякої реклами наркотиків;
  ніяких порушень громадського порядку;
  ніякої торгівлі алкоголем;
  ніякого продажу неповнолітнім 

    та ніяких неповнолітніх у закладі.

Нічого складного, як бачите. 
Навіть Кримінальний Кодекс міняти не треба.

Дм. Гайдук
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Всього осіб, засуджених за скоєння злочинів З них за скоєння наркозлочинів

кількість осіб, ЗасУджених За скоєння Злочинів в Україні 
(статистика Верховного Суду України)

кримінальна відповідальність 
За Зберігання канабісУ
Україна від 5 г

Росія від 6 г

Німеччина від 6 - 30 г

Нідерланди від 30 г

Австрія від 20 г

Португалія від 25 г

Фінляндія від 15 г

МОВОЮ ЦИФР

ЛЕгАЛІЗАЦІЯ - НЕ АНАРХІСТСЬКЕ 
гАСЛО, А ОБ'ЄКТИВНА РЕАЛЬНІСТЬ

легалізація – це визначення законодавчих умов, за якими 
має виконуватися те чи інше діяння. «Легалізувати» значить 
не «дозволити», а «регламентувати»: встановити правила, 
налагодити контроль, оподаткувати. Так, наприклад, одностатеві 
шлюби в Україні не легалізовані – але це не значить, що вони не 
дозволені. Це означає тільки те, що держава не бажає втручатися 
у справи одностатевих сімей - реєструвати їх, розводити, ділити 
майно, призначати аліменти. Хай собі живуть як хочуть.

Так само було в Україні і з канабісом – аж до 1960 року, коли 
хвилі американської антимарихуанової істерії врешті-решт 
докотилися і до наших берегів. 
Курити чи не курити коноплі, 
кожен вирішував сам для себе; 
вони не були легальні, але й не 
були заборонені. Зараз ситуація 
інша: ми вже маємо абсолютну 
заборону, котра може бути 
частково знята у разі легалізації. 
Але це не єдиний, і навіть не 
не найліпший спосіб полегшити 
життя любителям канабісу.

                   Дмитро Гайдук

слово - експерту
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історія Заборони коноплі пахне 
надЗвичайно Зле. це спонУкає 
до підоЗри. навколо абсолютно 
природнього 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.

1800-ті рр. Наполеон забороняє своїй 
єгипетській армії курити гашиш, але заборона 
не дуже діє. Австралійці переживають два 
тривалих голоди, рятуючись тільки тим, що у 

якості джерела білку вживають насіння коноплі, а листя 
- пускають на корм худобі. У західній культурі починає 
широко поширюватись використання екстрактів коноплі, 
як м'яких стимуляторів, письменники-романтики говорять 
про канабіс, як про шлях до особистої свободи і людської 
гідності («Граф Монте-Крісто», «Три мушкетера», «Аліса в 
країні чудес», «Аліса у Задзеркаллі»).  

1835 р. Створено клуб курців гашишу в 
Парижі  (Club de Hashishines). Серед постійних 
відвідувачів - паризька і європейська богема.

1837-1901 рр. Королева Вікторія використовує 
смоли канабісу для зняття менструальних 
спазмів, через що у всьому англомовному 
світі з`являеться інтерес до канабіса як до 

лікарського засобу. 

1841 р. Авраам Лінкольн заправляє конопляною 
олією  лампи у себе вдома, при світлі яких 
пише, зокрема: «Заборона... виходить за рамки 
здорового глузду вже тим, що намагається 

контролювати апетити особистості, робить злочином те, 
що злочином не є...»

1841 р. Доктор О`Шогнессі (O`Shaughnessy) 
представляє канабіс західній науці у праці «Про 
приготування индійської коноплі, або ганжа».

1842-1890 рр. Екстракти та похідні конопель - 
другі та треті за популярністю лікарські засоби, 
які виписують лікарі США.

1848 р. Під час Паризького повстання студенти 
вийшли на вулиці з плакатами, вимагаючи 
вільного продажу конопель.

1850 р. Перепис населення США відзначає 
8327 плантацій конопель загальною площею 
більше 2000 акрів.

1860 р. Перше офіційне урядове дослідження 
гашишу в Державній медичній спільноті Огайо. 
Канабіс визнається корисним при невралгії, 

ревматизмі, астмі, хронічному бронхіті, епілепсії, запої 
тощо. Компанія «Ганджа Хашиш Кенді» виробляє один із 
найпопулярніших у США льодяників - з похідних канабісу та 
кленового цукру, продаються без рецепту. 40 років поспіль 
льодяник вважатиметься абсолютно нешкідливим.

1868 р. Емір Єгипту забороняє гашиш під 
страхом сметної кари.

1870-ті рр. У Вест-Індії отримує популярність 
паління суцвітть жіночих рослин канабісу, 
щоб пом'якшити тягар праці на плантаціях 
цукрової тростини, легше зносити спеку і 
уникнути алкогольного похмілля. Звичку на 

острови привозять вихідці з Індії, яких тут вважають 
дешевою робочою силою. Поступово мода через Сент-Луіс 
поширюється в США.

1877 р. Турецький султан оголошує канабіс 
поза законом.

1883 р. В кожному великому американському 
місті відкриваються салони для паління гашишу 
(лише в Нью-Йорку таких закладів було біля 
500).

1890-ті рр. Популярні американські довідники 
«сімейного життя» рекомендують екстракти 
канабісу для «посилення шлюбних задоволень». 
Групи жінок-тверезниць, що виступають за 

заборону алкоголю, пропонують канабіс, як гідну заміну 
«пекельному зіллю».

ПАПЕРОВІ гЕКТАРИ
«кабінет міністрів збільшив квоту на вирощування конопель (Cannabis) на 
809,1%, або на 8,9 тис. га до 10 тис. га в 2010 році порівняно з 2009 роком. 
про це сказано в постанові уряду №454 від 16 червня. що саме змусило 
український уряд істотно збільшити посіви конопель, не повідомляється...»

ТСН

На жаль і Конопляна правда на момент верстки номера не отримала відповіді від прес-
служби Кабінету Міністрів України. Щоправда, цікавились ми трохи іншим аспектом цієї 
шаради. А саме - хто ж буде засівати ці безкраї лани, що автоматично проступають після 
прочитання такої новини в уяві необізнаного у темі журналіста? І головне, хто це сіятиме 
коноплі у червні?

Правдою є те, що означені 10 000 гектарів, «дозволених» урядом Азарова для 
вирощування конопель, до наступного року залишаться лише цифрами на папері. 
«Квоти», про які йдеться, є обмеженням також дуже сумнівним. Адже формуються ці 
квоти із заявок фермерів, що подаються восени попереднього року - на рік наступний. 
Наприклад, на 2009 рік таких заявок подали на 1100 гектарів, відповідною цифрою 
затвердили і «квоти»-2009. Але обмеження насправді не в квотах. Пригнічує (якщо не 
вбиває) легальний конопляний бізнес законодавство, яке і промислові коноплі (вміст 
тетрогідроканабінолу - менше 0,02 %) вважає наркотиком. Фермери або відмовляються 
від вирощування цієї культури, або зменшують площі посівів через надмірні видатки на їх 
охорону та абсурдні норми ліцензіювання. Тож минулого року під реальними коноплями 
була заледве половина, означених квотою гектарів.

Цього року легальні конопляні посіви в Україні складають рівно 780 гектарів. Їх посіяли 
навесні, задовго до затвердження «квот», у результаті нелегких і тривалих комунікацій 
з чиновниками, які фермери позаочі називають «усне погодження». Причиною ж 
«затримки» постанови Кабміну опитані нами експерти називають чиновницьку плутанину 
при зміні уряду (співпала з посівною) та бюрократизованість Державного комітету з 
контролю за наркотиками. Мовляв, стільки різноманітних субстанцій взялося ліцензіювати 
це відомство, що і місяця не вистачило, аби формалізувати «конопляне питання». Мотиви 
цьогорічної гри у цифри для експертів - загадка. Що посієш - те і пожнеш, а більше, ніж 
є - не посієш. Наступного року писатимуться нові квоти, тож для кого - ці? Що насправді 
стоїть за  10 000 паперовими гектарами уряду Азарова, можливо, покаже лише час. 

ІгРИ У ЦИФРИ

ІСТОРІЯ 

К О Н О П Л Я Н И Х

В О Є Н
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КОНОПЛЯНА ПРАВДА 
ПОПИТАЛА У СВОЇХ ЧИТАЧІВ, 
ЧИ ВИКОНУЮТЬ ВОНИ 
ЗАПОВІТИ ЛЮДИНИ, ЯКА 
ЗА 5 РОКІВ СИДІННЯ У 
МІНІСТЕРСЬКОМУ КРІСЛІ 
ТАК І НЕ СПРОМОГЛАСЯ 
ДІЗНАТИСЯ, ЩО ТАКЕ 
НАРКОКОРУПЦІЯ МВС 
І НА ЧИЮ КИШЕНЮ 
НАСПРАВДІ ПРАЦЮЮТЬ 
АНТИНАРКОТИЧНІ 
ЗАКОНИ НАШОЇ КРАЇНИ.

Якось вирішили ми так по-йогічному серйозно 

заліпитися. На столі лежала книга відомого 

сходознавця Е. А. Торчінова «Даосизм». 

Раптом вона впала і розкрилася на сторінці, 

де описувався хунь-дунь - хаос, центральне 

поняття даосизму. Ми зрозуміли, що це 

ЗНАК, і відтоді виник шифр ХУНЬ-ДУНЬ.

давиденко

Оскільки ми з друзями є людьми значно 

патріотичнішими за Тягнибока та Ющенка, 

ми вирішили, що «Mary Jane» чудово 

перекладається українською як «Марійка 

Іванюк». «Берем Марічку з собов?», «Марічка 

Іванюк чекає на тебе», «Ми з Марічкою втрьох 

пішли гулять».

данило

Трава - как деньги. ее очень трудно хранить 

дома в тумбочке, почти невозможно. она 

сразу расходуется, это факт. не только у 

меня - все так говорят. пардон, поправка: все 

одинокие пиплы. да, когда ты живешь один 

или временно лишен присутствия любимого 

человека, это нормально, если у тебя лежит 

на шифре пакаванчик, и ты, придя домой 

с работы, достаешь его и занимаешь у джа 

кусочек радости

crazy_serge

Скайпился с другом-моряком. Видел огни 

Латакии, узнал, что на судне гашиш курят 

в унитаз с вакуумной системой всоса: один 

выдох - один всос.

denis_clear

Теперь это уже общепринятый шифр - 

«пошли книжки/сказки читать» значит пошли 

курить траву

shenkama

Ездили в район за травой. по дороге туда застопорил 

нас молодой и весь ответственный. ну и началось... 

с собой нихрена нету, но мы напаленные, как черти 

полосатые, и вот пошло крутиться кино - а права, 

а аптечка, а то, а сё, а багажник... а тогда в ходу 

была пидарача «Поле Чудес». ну и водитель, Вадик, 

начинает торжок: так, 10 баксов - и не открываю. - не. 

- 50 баксов - и не открываю. - не, открывай. кароче, 

торг дошел до штуки, вадик открыл багажник, а там 

не то шо чисто, а даже пропылевысосано. мент такой 

спрашивает: а собссно, чо?? - Вадик, с интонацией 

Якубовича , захлопывая багажник, - ВЫ ПРОИГРАЛИ!»
matilbda

Длительное время в кругу одних моих 

знакомых (не из нашего района) существовал 

надежный и понятный шифр - «литература» 

(другой вариант - «полиграфия»), коллективно 

созданный для конспирации при телефонном 

общении.

- Але, привет, есть ли у тебя что-то почитать?

- Привет, да, как раз поступила свежая 

литература, очень рекомендую.

- Что нибудь из классиков или свежачок?

- Свежачок.

- А ты уже читал?

- Да, дважды.

- И как?

- Бомба! Сюжет захватывает с первых страниц, 

держит плотно и не отпускает долго. Очень 

свежо, новое слово в литературе.

- Солько стоит один том?

- Семьдесят. Но если брать полное собрание 

сочинений - то всё за пятьсот.

- Это десять томов?

- Да, и еще толстую брошюрку сверху.

- Отлично, сейчас заеду.

- Ждемс.

Этот красивый шифр я смело палю, поскольку 

мы уже давно перешли на новый код, более 

туманный и недоступный для бдительных ушей 

Старшего Брата. И вообще - шифры нужно 

менять часто. Особенно в наше интересное и 

тревожное время.
sergio_azenberg, дизайнер

Я ввечері люльку люблю «приправити» 

п'яткою. От наприправлявся, і сусідка-

сходознавець розповіла, як складала 

географію Китаю, а там є такі два гірських 

хребта - великий і малий Хіндан. Відтоді 

народився мем «нахінданитись».

женя, оператор

Симеиз. Бархатный сезон-2000. 

Полупустые пляжи, человеческие цены, 

мягкое жаркое солнце. И, конечно, свежий 

урожай. Надо сказать, что со свежим урожаем 

местные не особо напрягались - в пакет 

были аккуратно заштампованы верхушки. 

Целые и влажные. Отдыхали мы развесёлой 

компанией. Днём на пляже писали пулю, 

пили пиво, ели рыбу и арбузы. А по вечерам 

наслаждались климатом и запасами 

вдохновения. Но чтобы насладиться новым 

урожаем, надо же порезать его да подсушить. 

В один прекрасный день сидим на пляже, 

пишем пулю, а на лежащем рядышком 

большом камушке я под южным солнышком 

сушу и заодно измельчаю урожай. Ножиком 

охотничьим. И тут идет наряд. За предыдущие 

дни я милиции на пляже не видала, потому и 

разложилась так открыто. И, конечно, прямым 

ходом ко мне. Я приготовилась расстаться 

с урожаем и сделать морду чайником. Но 

претензии у наряда вызвал нож. 

15 минут препирательств, назубок озвученные 

параметры ножа и четкое описание, почему 

именно он холодным оружием не является, но 

можем пойти и сделать замеры в отделении. 

В общем, ребята поняли, что с ножом не 

обломится - он действительно сделан так, 

чтобы не попадать в категорию, но совсем 

чуть-чуть, - и ушли. За траву на камушке так 

никто ни слова и не сказал. Что это было - так 

никто и не понял.

анна

«А растаманам (що з них «Беркут» вибиває гроші - ред.) я можу порадити одне. Змінюйте закони або маскуйтеся тщатєльнєє...»
(заявив у 2006 році юрій луценко,тоді голова мвс)
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порожняк відкрив америкУ

Всього 300 тисяч сувенірних папіросних гільз «ПОРОЖНЯК» 

(ТМ) було реалізовано компанією протягом першого року 

комерційної діяльності. 100 тисяч «порожняків» склали експорт 

2009 року, в тому числі перша експериментальна партія 

надійшла до США. В першому кварталі цього року американські 

продажі перевалили загальний показник минулого року: 

півмільйона українських гільз, які споживачі встигли охрестити 

як «бронебійні», було реалізовано в американських містах. В 

промо-кампанії відбуваються яскраві ностальгійні вечірки під 

назвою «Час просувати порожняк!».

КОНТРОЛЬНІ ЦИФРИ

ПРАВИЛЬНЕ МАСКУВАННЯ

НЕПРАВИЛЬНЕ МАСКУВАННЯ
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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 хоактивними речовинами.

КОНОПЛЯНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ

«А вы знаете, за что на самом 
деле свергли афганского шаха, 
почему война в Кашмире, за 
что убили президента Кеннеди и 
как это всё связано с коноплёй? 
Если не знаете, то дальше чи-
тайте.

Вот. А в «Конопляной энцикло-
педии» еще не меньше тысячи 
таких приколов. Описано со-
рок стран, и везде - про коно-
плю. И какая она там, и где её 
выращивают, и как готовят, и где 

продают, и сколько она стоит, и у 
кого о ней спросить, и какие там 
менты, за какие количества вин-
тят, что могут сделать, сколько 
берут – короче, всё! Только адре-
са и телефоны не указаны – для 
конспирации, наверно. Но если 
на место приедешь – найдешь 
без труда.

А еще такую книжку хорошо ро-
дителям показывать, или всяким 
необкуренным людям. Произво-
дит впечатление! – сам видел. 
Просто положить на журнальный 
столик, и пусть себе лежит. А то, 
что на обложке конопляный лис-
тик – так это можно и в бумаж-
ку завернуть. Плохие люди ведь 
в книгу не заглядывают, только 
на обложку смотрят. Или, в край-

нем случае, заголовки читают. 
А хороший человек книжечку в 
руки возьмет, развернет, почита-
ет оттуда, почитает отсюда, кар-
тинки посмотрит – и задумается. 
А потом скажет: а дай почитать? 
Или нет – если он вежливый, он 
такое не скажет. Он скажет: а где 
такую купить можно? Ну вот.»

Дм. Гайдук

«дякую за «правду" україн-
ською, яку тепер можна діс-
тати і в містах євроспільноти. 
чи вам відомо, що в брюсселі 
мешкає один із «наших» - олег 
віді, і він вже опублікував дру-
ге видання конопляної енци-
клопедії. на жаль, російською 
і вкрай обмеженим накладом. 
то чи не було б вам цікаво опу-

блікувати бодай стисло розді-
ли звідти у вашій газеті, а зго-
дом, можливо, і видати енци-
клопедію віді українською? 
наша берлінська громада го-
това сприяти і друком, і поши-
ренням...»

Антон
 
«Конопляную энциклопедию я 
взяла с собой в поезд, залезла 
на верхнюю полку и стала чи-
тать. Со мной в купе ехала мо-
лодая пара, увидели обложку и 
попросили почитать. Я сказала, 
что я читаю. Тогда парень пред-
ложил читать вместе. Мы чита-
ли вслух втроем, по очереди. 
А дядька на соседней верхней 
полке лежал и слушал...»

miss_wrong

20092009

Конопляная
энциклопедия
справочное издание

2010

Конопляная
энциклопедия
справочное издание

прикол прикола в том, что крым - это такое место, что если ты 
туда едешь один, то там ты точно будешь не один...

 niidiot

еще пару раз съезжу на мистерику и стану совсем 
другим человеком.

@ ezrahnomarch

МІСТЕРИКА
www.misterikafestival.com

фестиваль цього року 
відбуватиметься  з 6 по 
12 серпня. в долину N* 
запрошуються магічні створіння, 
зацікавлені у зануренні 
вглиб власної свідомості та 
дослідженні нових граней 
свого «я» у безлічі вимірів, 
де організатори беруться 
створити реальність казки!

RECORDS STUDIO
Aboriginal Records (France),
Arkona Creation (UK),
Bomshanka Music (UK),
Space Baby Records (Ukraine),
Сlocktail Records (Ukraine),
Peak Records (Switzerland),
Spiral Trax Records (Sweden),
Nuclear Force Rec (Russia)

PROMO & FAMILY
Swamp Tales (Lithuania),
Sun Spirit Lab (Russia),
Trancepole (Russia),
Tripaganka (Ukraine),
JANCO promotion (Ukraine),
Spirit Medicine promo (Ukraine),
Syntex Lab (Moscow).
Сlocktail Monks (Ukraine),
Euphoria promo (Ukraine).

маршрут
Долина N*, біля селища Красний Мак, 
Бахчисарайського району. Дістатися 
можливо громадським транспортом з 
Сімферополя, автостанція Західна у на-
прямах Холмовка, Хмельницьке, Род-
ноє - до зупинки «Красний Мак» та з 
Севастополя, No. 45 «Північна - Крас-
ний Мак». Великим групам магічних іс-
тот рекомендують орендувати мікроав-
тобус в Бахчисараї, всією ватагою - пря-
мо до фестивалю.

  Зв'язок:
izerd2k2@yahoo.com
+38 098 394 90

+3 8 098 394 90

GOA GIL
http://www.mangupa.net

вчетверте гуру трансу  
шрі махарадж гоа гіл 
порадує адептів опен-ейрів 
25-ти годинним сетом у 
рамках світового турне KALI 
YUGA TOUR. в просторій 
мальовничій долині N* поблизу 
печерного міста ескі-кермен 
свято трансу триватиме три 
дні: з 30 липня до 1 серпня.

30 липня TRIBAL. Намети та спальники, 
барабани та варгани, диджеріду та дуд-
ки, ніч біля багаття, печерне місто, ку-
пання в місцевих озерах, а також Живий 
Виступ Що Будить Дух Шаманства, Яко-
му Мільярди Років, від THOPAGA BAUL.

31 липня MAGIC. на заході сонця Гоа Гіл 
наповнить долину чарами, і триватиме 
це всю ніч та весь день.

1 серпня RITUAL. Коли сонце схова-
ється за скулями, Гоа Гіл скінчить своє 
послання. Долина досягне остаточного 
умиротворення, а над головою розки-
неться килим з мільярдів зірок та галак-
тик. Квиток радять купувати заздале-
гідь (до 27 липня - 150 гривень, на міс-
ці - 200 гривень).

ЗУСТРІНЕМОСЬ 

У КРИМУ
-----------------

книга в добрУ пУть
олег віді - з донецька, кілька років вже, як мешкає в брюсселі. автор книги «конопляна енци-
клопедія», яка цього року дочекалася до першого офіційного перевидання. більше двох років 
автор багато мандрував, збираючи нову інформацію про найрізноманітніші аспекти конопля-
ного життя різних краін. огляд стану справ 24 держав світу тепер - у пухкенькому, але дово-
лі компактному, кольоровому виданні. конопляна правда стикнулася з проблемою знайти ви-
дання на прилавках київських тематичних магазинів. читання «конопляної енциклопедіі» по-
значене легким, але відчутним, психоактивним ефектом, стверджують дописувачі.

Пошив штанів зазвичай — тема до-
вга. Як недооціниш розміри «гідності» 
(коли штани — на хлопчика), будеш 
неточним у виборі висоти сідла, ризи-
куєш стати тенором. Тому перші шта-
ни з конопляної тканини було виріше-
но робити широкими, з просторими 
кишенями для ніштяків, мобілки, пле-
єра і книжечки акурат розміру «Коно-
пляної енциклопедії».

Особливості тканини та її відмінність 
від льняної — у розмірі складок. Ко-
нопляна тканина мнеться крупною 
складкою, льняна — дрібною. Є ще 

морока — забарвлення полотна з ко-
нопель — чисто тобі мішок. Хоча ба-
гато хто саме це в ньому і цінує. По-
фарбувати — акція трудомістка, тех-
нологічно непроста та нерівномірна, 
як п‘яний далматинець. Фарбування 
акриловими барвниками — не нату-
ральний звісно спосіб, але при грамот-
ному підході до справи дарує кольори 
та відтінки, подібні до вибуху в фарбу-
вальному цеху. Але фарбування — на 
потім, поки колір буде натуральний.

Головна технологічна проблема — 
жаба звичайна, українська. Жаба реве 

і стогне, коли доводиться платити 30-
50 гривень за погонний метр домот-
канки. Але, фіг їй, зеленій, нехай ви-
дихає. Ці штани — по приколу штани.
І нічогенький вийшов перший мли-
нець, нехай трохи я рагульнувся із об-
хватом. Розмір до потрібного доведе-
мо, немає перепон художникам — по-
ставити на бокові шви шнурівочку. За 
допомогу та співпрацю окрема подя-
ка Тарасу Ратушному та Олегу Земну-
хову.

Олексій Trank, вільний художник, 
творча група «Единорог» 

www.cg-unicorn.com

                                   ЗРОБИВ!

МОЇ ПЕРшІ шТАНИ З КОНОПЕЛЬ

ШУКАЄМО ПАРТНЕРІВ ДЛЯ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

САМАЯ ПОДРОБНАЯ
КНИГА О КОНОПЛЕ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

продажи онлайн,
пересылка на 
Украину включена
в стоимость

400 ЦВЕТНЫХ СТРАНИЦ, ФОТО,
КАРТЫ, РИСУНКИ, АДРЕСА ...

* Точні координати місця події шукай на сайті фестивалю з 20 липня.
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в австралії початкУ 
нового тисячоліття 
конопля переживає 
дрУге народження. 
повної легаліЗації 
поки не відбУлось, але 
рослинУ ЗастосовУють 
і в промисловості, і як 
психотропнУ речовинУ.

Промисловий бум почався після 2004 року: 
19 травня уряд приймає постанову, що 
дозволяє культивацію промислових сортів із 
вмістом ТГК менше ніж 0,35 %. Починаючи 
з цього дня інтерес до каннафермерства 
лише зростає. Рослину висаджують не 
лише прості фермери, але і дослідницькі 
інститути в різних кінцях країни. Деякі з них, 
наприклад Southern Cross University мають 
постійні ділянки в 1-2 гектари, урожаї з яких 
досліджуються на вміст целюлози та інших 
елементів.

Весь конопляно-фермерський колектив 
країни об'єднався в кооператив LCDA 
(нараховує 350 членів). Загальна площа 
посівів - близько 12 000 гектарів, що 
еквівалентне 20 млн. євро річних продажів 
фібри та насіння.

G.R.E.E.N Hemp Aust Pty Ltd.
Це справжній індустріальний гігант повного 
циклу: коноплю висівають та обробляють, 
отримуючи харчові продукти, фібру та 
тканини. Виробництво масла та ткацька 
фабрика входять до концерну.

Конопляне масло тут вижимають лише 
з місцевої сировини - методом холодної 
пресовки. Масло фасується в пляшечки 125 
мл. та продається до магазинів біо-продуктів 
та екологічних супермаркетів за ціною в 
12 євро. Крім масла корпорація виробляє 

тканини та одяг: від сорочок з коротким 
рукавом до грубих джинсів та дитячого одягу. 
Ціни - від 20 євро за сорочку до 55 євро за 
джинси. Всі товари можна придбати он-лайн. 
Центральний офіс фірми розташований в 
містечку Сант-Андрюс.

Ecofibre Industrial Limited
Фермерське господарство, що виробляє 
виключно фібру для потреб легкої 
промисловості. Це підприємство - лідер свого 
профілю. Реєструючи фірму її власники 
враховували  європейський бум екологічного 
будівництва, більша частина продукції 
призначалась для експорту. Передбачається, 
що на австралійській фібрі працюватимуть 
французські та німецькі пенькозаводи, які 
стикаються з дефіцитом сировини. 

Автралійська фібра цілком конкуренто-
спроможна з китайською - не лише за ціною, 
але і за якістю. Штаб фірми - в місті Брісбен, 
провінція Квінсланд. Загальна кількість 
робочих місць - 55.

Hemp Wholesale Australia
Виробляє не так і багато продукції, але 
активно нею торгує. На 2009 рік це 
найбільший оптовий гравець на каннабіс-
ринку країни. Крім продаж вітчизняних 
хемп та канабіс-товарів фірма імпортує з-за 
кордону більше 300 найменувань. Товари 
власного виробництва - одяг та косметика. 
Крім них реалізується кілька видів конопляної 
тканини, як чисто з волокон коноплі, так і 
напівповстяних або навпіл з бавовною.

Головний офіс розташований у Сіднеї, 
персонал фірми складається з 10 осіб.  
Загалом внесок Австралії у світовий 
«конопляний товарообіг» не є значним, 

але слід враховувати, що початок росту 
індустрії було закладено зовсім нещодавно і 
перспективи відкриваються великі.

фестиваль Mardi Grass
Проводиться в крихітному містечку Німбін. 
Поселення, сховане в глибині тропічного лісу, 
ще на початку 90-х років минулого століття 
занепадало. Фестиваль стартував тут в 1993 
році, тоді з'явились перші готелі, а населення 
Німбіна виросло до 10 000 чоловік. Для 
вирішення організаційних питань була 
створена Конопляне Посольство Німбіна. 
Час проведення свята - перші вихідні травня. 
Починаючи з року заснування Марді Грасс 
відбувається щорічно.

Для розваг туристів передбачено ряд заходів: 
виступи музикантів та артистів всіх жанрів, 
конопляна ярмарка, виставка фермерів 
промислової коноплі, фірмовий ринок Mardi 
Grass Market. 

Також гості Марді Грасс можуть побувати 
на конкурсі конопляної поезії, подивитись 
і придбати картини в Конопляній галереї. 
В центральній залі Німбіна на Конопляних 
Зборах виступають почесні гості: 
письменники та бізнесмени. 

Кульмінацією свята є Конопляний Кубок з 
дегустацією різноманітних сортів конопель. 
На відміну від голандського одноіменного 
заходу тут представлені не гідропонічні, а 
виключно натуральні «шишки» від різних 
аргрономів. Переможець оголошується жюрі 
з 10 членів, приз агроному - пам'ятний кубок.

Більша частина учасників  фестивалю - 
громадяни Австралії та Нової Зеландії, але 
чимало туристів прибуває з США та Канади, 
останні роки Німбін також приваблює японців.
Туристів селять в кемпінгах, караван-парках 
або готелях. Всього в містечку близько 10 
обладнаних для прийому гостей приміщень. 
Адепти дикої природи можуть розміститися у 
наметі серед евкаліптів або ж у будь-якому 
місці, що сподобалося.

Білет-пропуск на фестиваль (включає оплату 
парковки та кемпінгу) коштує 50 доларів, 
власники без авто сплачують лише 10.

територія: 7686850 кв.км
столиця: Канберра
мова: англійська
населення: 21,5 млн
Застосування: харчова та 
текстильна промисловість

назва: канабіс, хемп, 
пот, грасс, маріхуана
курців: 0,5-1 млн
ціна 1 гр. коноплі: Є3-12
річний оборот нелегальної 
торгівлі: від 600 млн. євро

Законодавство

КРАЇНА РОЗДІЛЕНА НА ВІСІМ ПРОВІНЦІЙ, ЇХ СТАВЛЕННЯ ДО 
КОНОПЕЛЬ СИЛЬНО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ.

аделаіда: штраф за дрібне правопорушення без фіксації  
 в особову справу.
канберра:  зберігання до 25 грамів та вирощування до 2 кущів  
 дозволено.
квінсланд:  все дуже серйозно.
сідней:  штраф - за перше затримання, повторне порушення 
 закону наказують жорсткіше. Поліція проводить  
 рейди з собаками в центрі міста.
тасманія:  зберігання до 50 грамів не переслідується.
мельбурн:  2-3 грами караються невеликим штрафом, більші  
 кількості загрожують судовим процесом.
перт:  декриміналізація вживання вдома, але жорсткий  
 контроль на дорогах. Полювання на водіїв, що  
 вживали протягом чотирьох годин до керма -  
 їх чекають суворі штрафи.

вживання

Вирощування канабісу для паління в Австралії, як і в будь-якій іншій 
країні, цілком вигідний бізнес. Більше частина конопель зростає 
на Сході та Півдні країни - там складний рельєф, гарний клімат та 
малодоступні для контролю ліси. Рослини висаджують на значній 
відстані одне від одного в лісах, на схилах гір, в місцях, віддалених 
від поселень та доріг.

Вздовж східного узбережжя тягнуться гірські хребти висотою 
до 2000 метрів. На півдні - найбільш помітні австралійські Альпи. 
Хребти густо покриті лісом. Посіви конопель зустрічаються на всій 
протяжності гірських масивів.

Групки у 5-10 кущів вважаються найбільш життєздатними. Такі 
заходи безпеки виправдані, адже австралійська поліція чудово 
оснащена. Агенти не лише регілярно прочісують ліси, але і 
здійснюють рейди на гелікоптерах. Знайдені рослини вириваються 
з коренем і транспортуються до вигрібних ям.

Машканці частини континента, позбавленої рослинності, є 
ентузіастами тепличного господарства. Домашні теплиці непросто 
помітити з повітря і у господаря більше шансів зібрати урожай. 
Вирощування конопель під лампами затруднюється жарким 
кліматом, але широко поширюється. Часто температура на вулиці 
перевищує тепличну і для захисту рослин від перегріву доводиться 
встановлювати кондиціонери. Необхідну для вирощування 
апаратуру, добрива та техніку можна придбати в спеціальних 
магазинах. Насіння виписуються через інтернет.

В країні продається багато потентної гідропоніки. Середня ціна в 
Сіднеї - 100-150 євро за унцію або 40 євро за чверть. Вдвічі дорожче 
- на острові Тасманія. Коноплю тут вимірюють унціями (біля 28 
грамів). Бізнесом займаються здебільшого емігранти з країн 
Африки та Азії. В багатьох містах є усталені райони продаж.

Крім місцевого продукту на чорному ринку присутній ще і імпортний. 
Вантажі пресованої коноплі переважно таіландського походження 
періодично викриваються митними службами. Рекордною була 
здобич вагою в 1700 кг. в порту міста Аделаіда восени 1997 року.

АВСТРАЛІЯ

Дарвин

Перт
Аделаида

Алис-Спрингс

Маунт-Айза

Канберра

Сидней

Нимбин

Брисбен

МЕЛЬБУРН

остров Тасмания

ЗНАю, ДЕ ВЗЯТИ!

ШУКАЙ НАЛІПКИ 
У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТОЧКАХ ПРОДАЖУ

з питань розповсюження звертатись drugpolicy.ua@gmail.com
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