ЗАКОН ПЕРЕХРЕСТЯ
Эріка Вітер (Івано‐Франківськ)
ВЕСНА 2015
З «Протоколу №1» патрульного Загортайко М.М.
«… Перехожий, Осташенко Омелян Михайлович, переходив вулицю на червоне світло і, зі слів
очевидців, потрапив під невидимий «коток». На місці трагедії залишився червоний відбиток тіла з
речами загиблого …».
Дата розмазана невизначеним червоним.
Із Записки OZ.UA.IFX456/II III I
«… Я, Юстим‐7, пілот суб‐Станції OZ‐3, проводив черговий транзит в 1‐му ешелоні траси UA.IF45. На
перехресті з трасою 56 попереду раптово з’явився квадрокоптер. Щоб уникнути з ним зіткнення над
транспортним потоком я зробив маневр у 0‐ешелон, де на дві хвилини загорілось червоне світло (для
повільних об’єктів) достатні для маневру суб‐Станції, і зіткнувся з об’єктом інд.№234 …».
До Записки додано:
1. Копія «Протоколу №1» Загортайка М.М.
2. Дані сканеру суб‐Станції OZ‐3. Дата геліозодіакальна, час хвильовий.
3. Скрін об’єкту інд.№234… на момент II III I:
біологічна стиглість – 76, ноосферна – 13, VR ‐ ТБ/80;
автоскрін: біологічна стиглість – 49, ноосферна – відсутня, VR – 20.
Виписка з Рішення №44 виконавчого комітету міськради IF
«п.17 Встановити на перехресті вулиць X і Y світлофори з таймером часу
на червоне і зелене світло».
Дата переправлена і затерта.
ОСІНЬ 2016
З «Протоколу №2» патрульного Загортайко М.М.
«… На перехресті вулиць X і Y на моїх очах стався непояснимий випадок. Студент перебігав дорогу на
червоне світло, і хоча на даний момент проїзна частина дороги була порожньою, хлопця збила і
перекинула невідома сила. Постраждалий загинув на місці від забою голови ...».
Дата відсутня.
Із Записки OZ.UA.IFX456/II III II
«… Я, Юстим‐7, пілот суб‐Станції OZ‐3, роблячи необхідний маневр з 1‐го в 0‐ешелон, передбачений
Протоколом про свобідний 2‐х хвилинний 0‐ешелон і Рішенням №44 виконкому міськради IF про
«червоний‐таймер», збив об’єкт інд.№123 …».
До Записки додано:
1. Копія «Протоколу №2» Загортайка М.М.

2. Дані сканеру суб‐Станції OZ‐3. Дата геліозодіакальна, час хвильовий.
3. Скрін об’єкту інд.№123… на момент ІІ ІІІ ІІ: біологічна стиглість – 20, ноосферна – 14, VR –
80(fb/40,і/40);
автоскрін: біологічна стиглість – 20, ноосферна – 40, VR – 40.
Виписка з Рішення №325 виконкому міськради IF
«п.11 На перехресті вулиць X і Y встановити відеоспостереження та поновити розмітку пішохідних
переходів».
Дата 03.11.2016.
Підпис ‐ Ябетка Я.
ЛІТО 2017
З «Протоколу №3» патрульного Загортайко М.М.
«… Жінку з дитиною в колясці збила з ніг невідома сила. Жінка в лікарні, дитина здорова. Очевидцями
події були і група школярів на екскурсії …»
Дата не визначена.
Із Записки OZ.UA.IFX456/II III III
«… Я, Юстим‐7, пілотував вантажну СУб‐Станцію OZ‐5 в 2‐му ешелоні траси 45. Щоб уникнути зіткнення зі
стрілою будівельного крану, який робив розворот на 90o в сектор другого ешелону, і падіння конструкції
на групу дитячих осіб (5 + 1), інд. №…, №…,№…,№…, №… + №345… я зробив маневр з 2‐го в 1‐й ешелон,
і ударною хвилею збив 2 об’єкти інд. №12 і №21, що знаходились в 0‐ешелоні, в регламентованому 2‐х
хвилинному свобідному проході UA Закону Перехрестя …».
До Записки додано:
1. Копія «Протоколу №3» Загортайка М.М.
2. Дані патрульної камери відеоспостереження вул. Х і Y IF. Дата 10.06.2017.
3. Дані сканеру СУб‐Станції OZ‐5. Дата геліозодіакальна, час хвильовий.
4. Скрін на момент ІІ ІІІ ІІІ по об’єктам:
(5+) інд.№№№№№: біологічна стиглість – 13‐14, ноосферна – 20, VR – vip контроль; автоскріни –
формуються.
(+1) інд.№345…: біологічна стиглість – 30, ноосферна – 33, VR ‐28(ТБ/3,fb/10,і/15);
автоскрін: біологічна стиглість – 30, ноосферна – 35, VR – 27(ТБ/2,fb/6,і/19);
об’єкт інд.№12… в стадії часткової реплікації;
об’єкт інд.№21… в стадії рецепції.
З Протоколу дільниці №18 поліції IF.
«… Справи по «Протоколам №1,2,3» об’єднати в одну ‐ «Перехрестя».
За відсутності винних у скоєні ДТП справу «Перехрестя» закрити.
Патрульного Загортайко М.М. перевести на інший пост».
Дата розмита.
Підпис нерозбірливий.

Рішення №1 міськради IF.
«На перехресті вулиць X і Y побудувати дорожній роз’їзд».
14 сесія міськради 22 скликання.
Дата 25.07.2017
За підписом мера ‐ Ябетка Я.
РІШЕННЯ OR.OZ. по серії випадків UA.IFX456/0 YII V
1. Перевести повітряний простір UA. в категорію Т‐турбулентного.
2. Розробити методику маневру в ешелонах UA.‐Т:
Е1 ‐> Е2; Е2 ‐> Е3; n ‐> n+1.
3. Знищені об’єкти інд.№234… і №123... інкарнувати для перездачі Закону «Перехрестя». Об’єкту
інд.№12… створити соціоінженерний повтор ситуації Х456.
4. Об’єкт інд.№21… додати до групи об’єктів (5+1) і занести в категорію OZ.+S (спостерігаємих). В скрін
«стиглість» даних об’єктів відкрити функцію – «космосферна», автоскрін доповнити функцією «+s».
5. Пілота Юстим‐7 перевести на технологічну трасу OZ.UA.‐Т.34.
6. п.3 синхронізувати з UA.‐Т згідно календарів «хааб» і «тцолкін».
Дата галактична/0 YII V
OR.OZ. – Опікунська Рада. Охорона Землі.
PS
РІК 2020/версія 5
Записка в OZ.UA.‐Т.DybцevoХ345/I II III/5
Я, Юстим‐7, пілотував одномісну суб‐Станцію на трасі 34, в Е2. По незрозумілій мені причині змушений
був здійснити маневр ‐> Е3, і зіткнувся з СУ‐UA, який здійснював одиночний прохід по трасі 45. Загинув
пілот СУ‐UA. Інших постраждалих і відповідальних, на жаль, немає. Прошу OR.OZ. мене ‐> відділ
дослідження гео/топо/етно/еко/полі/емо/лого‐графії об’єкту UA.
Підпис – Юстим, чіп№0000000005
До Записки додано:
1. Дані сканеру суб‐Станції. В Е2 зафіксовано об’єкт, метафорою UA ‐ «повітряний змій».
Дата за календарем Майя/«тцолкін» 13.20, час хвильовий.
2. Копія розпорядження голови Dybцevо.
«Обмежити довжину нитки «повітряного змія» до 16 м».
Дата/І ІІ ІІІ
За підписом Ябетка Я.
(Я Альфа і Омега Я).

