Польові експедиції у
аномальні зони із
урахуванням заходів
безпеки
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Український науково-дослідний Центр вивчення
аномалій «Зонд» - організація при АКТУ, яка із 2004
року займається науковим вивченням аномальних явищ
на терені України. УНДЦА «Зонд» є інтелектуальним
наступником Комісії із вивчення аномальних явищ у
оточуючому середовищі, яка була створена за наказом
голови НАНУ Б.Є. Патона та діяла при НТТ РЕЗ ім.
Попова з 1981 по 1991 рік під керівництвом академіка
Г.С. Писаренко.
У 2019 році був підписаний меморандум із Товариством
«Знання»
Парадигма: дослідження аномальних явищ
науковими методами, апробація теорій, формування
нової наукової картини Світу.

Український науково-дослідний Центр
вивчення аномалій «Зонд» - організація
чіткої структури із розгалудженою структурою
та центром у Києві.
У більшості розвинених країн світу вивчення АЯ –
складає задачу військової аерокосмічної
контрозвідки

Основні АЯ, які вивчаються в
УНДЦА «Зонд»:
1. Взаємодія із природним
середовищем (АЯЗ, ГПЗ,
КНП…)
2. АЯ у штучному середовищі
(привиди, полтергейсти
тощо)
3. Аномальні аерокосмічні
явища
4. АЯ, досліджувані
лабораторно, відтворювані
експериментально
5. Можливості свідомості,
надздібності людини

Фактори аномальності, ФА –
це прояви феномену,
характеристики яких з високою
імовірністю не належать
масиву проявів явищ-гіпотез
відомої природи

НЛО, с.Рудики Київської
обл., серпень 2006 р.

Фото НЛО у Харкові
28.05.2010 р.

Фото феномену типу
«привид» очевидцями у
Підгірському замку

НЛО у вигляді трьох
джерел світла на Подолі,
Київ, жовтень 2006 р.

Важливість вивчення АЯ як задачі національної безпеки і
новітніх технологій
Дослідження АЯ мають два пріоритетні базисні цільові компоненти:
1) Національна безпека
Дана парадигма була оголошена
АЯ/ААЯ та інші об'єкти цілком можуть
УНДЦА «Зонд» ще при своєму
виявлятися літальними апаратами (ЛА)
заснуванні у 2004 році
противника
Явища самі по собі являють
потенційні об'єкти підвищеної
небезпеки!
2) Розвиток новітніх технологій
Технічні характеристики, які проявляють
об'єкти за спостереженнями, часто не
дозволяють їх ототожнити із відомими
явищами та апаратами, а також ставлять
питання принципу дії та внутрішньої будови.
Незалежно від джерела походження
об’єктів, реєстрація та отримання їх для
дослідницьких цілей становить неабияку
цінність для вивчення та синтезу новітніх
технологій, вироблення власних засобів і
програм безпеки

НЛО,
сфотографова
ний у м.
Бердянськ
3.07.2006 р.
Рухався за
висхідною
спіральною
траєкторією.
Фото НЛО,
Київ, серпень
2006 р. Кілька
об'єктів
злилися у
єдину кулю на
очах у
очевидців

УНДЦА «Зонд» – діяльність для
оборони Батьківщини
•
•
•
•
•
•

Від початку в суті УНДЦА була
закладена складова національної
безпеки
Розробки подвійного призначення
Співпраця із спецпідрозділами
Струкура оснащення, начання і
проведення місій в УНДЦА подібна до
військової
Спец навчання такмеду, психології,
РХБЗ…
Випущено дві книги

Проект «Щит» УНДЦА «Зонд»
Мета: Розробки із цивільного
захисту і оборони населення
Першочергові завдання:
Розробка цілісної концепції
моніторингових комплексів
Розробка та впровадження
елементів системи цивільного
захисту і оборони, інформаційного
та технічного забезпечення
Лекції і освітні заходи, підготовка
літератури
Очікуваний результат: підвищення
безпеки населення та особового
складу Центру.

ТИПИ І ОЗНАКИ НАЗЕМНИХ АНОМАЛІЙ
Геопатогенна зона, ГПЗ – тип АЯЗ, зона прояву аномальних
негативних впливів на людей, тварин і рослини, обумовлених
особливостями геологічного середовища / ДБН А.2.1-1-2014
Прямі ознаки і фактори аномальності
ГПЗ:
• вказівки, свідчення населення
• стійкі, зовні ніби безпричинні порушення
роботи приладів, підвищена
зношуваність і аварійність механізмів,
різних інженерних комунікацій, будівель
• погіршення самопочуття, приладовофіксовані зміни показників кров'яного
тиску, пульсу, електроенцефалографії
без видимих на те причин після
перебування людини.
• руйнування кладки будівель і споруд,
намокання стін, тріщинуватість
конструкцій;
• поява цвілі, іржі, деформацій, мох,
рослинність на конструкціях;
Знаки попередження
• осідання входів, цоколів будівель і
про ГПЗ
споруд, просадка будівель;
• наявність ділянок доріг з підвищеною
аварійністю
Лимонад М. Ю., Цыганов А. ЖИВЫЕ ПОЛЯ АРХИТЕКТУРЫ: Учебное
пособие.— Обнинск: Титул, 1997.—288с.:ил.

Опосередковані ознаки і фактори
аномальності ГПЗ:
•

•
•
•
•

•

раптові безпричинні психоемоційні зміни,,
спонтанна активізація і пригнічення різних
функцій організму, які виникають у людини, що
опинилася в певному місці (паніка, тривога,
страх, злість, параноя, дратівливість або навпаки
безпричинна в’ялість, сонливість, сильна втома,
падає працездатність)
біоіндикація – реєстровані на біоіндикаторах
негативні впливи
довільне входження в змінений або особливий
стан свідомості
Харківська область/С.Петров,
порушення сну, сновидіння із вираженим
УНДЦА
негативним або тривожним змістом
наявність на ділянці викривлених, деформованих
дерев, западин мікрорельєфу, постійних калюж
на нехарактерних для них ділянках рельєфу,
кругових, еліпсоподібної, спіралеподібних,
зіркоподібних масивів рослинності, що
відрізняється від фонової.
підвищена або знижена стійкість рослинності до
дії комах-шкідників або шкідниками рослинами,
бактеріями, цвілем, комахами тощо; особливості
видового складу рослинного покриву; ураження
дерев омелою тощо.
Експедиція «Яблунівка/Грузьке-2018»

Опосередковані ознаки і фактори
аномальності ГПЗ:
•
•

•
•
•

•

•

виявлення біолокацією
медична статистика, підвищена
захворюваність рослин, тварин і людей,
особливо епідемії; локалізоване в межах дуже
обмеженою території різке і стійке зростання
числа захворювань і розладів
наявність в даній місцевості культових споруд
(їх руїн), об'єктів поклоніння (джерело, дерево,
гай і т. д.) різних епох і релігій
історичні джерела, легенди, перекази,
місцевості, які славляться (славилися)
«благими» або «згубними» місцями, «поголос»
наявність прихованих або з виходами на
поверхню розломів ґрунту, відкритих і
підземних вод, пустот, покладів різних руд і
мінералів, ділянок з яскраво вираженою
неоднорідністю рельєфу
наявність множинних структурних,
горизонтальних і вертикальних деформацій
рослинності на досліджуваній території
наявність специфічного мікроклімату, осередків
формування клімату на великих територіях,
місць зародження смерчів, тайфунів, ураганів
АБУ Збірник «Проектант» №4/2012 - С.16-25/
Голяркін В.Ф., УНДЦА

Зона проявів аномальних явищ, АЯЗ –
визначена у просторі і часі зона стійкої або
періодичної реєстрації факторів
аномальності, характеризується аномальним
перебігом фізичних процесів, що
характеризуються комплексністю і
мультизалежностями, обумовленість яких на
первинному етапі дослідження складно
відслідкувати.
Прямі ознаки і фактори аномальності АЯЗ:
• поза фонові покази приладів, вплив на покази
приладової реєстрації аномалій природних
фізичних полів (гравіметрія, магнітометрія,
електрометрія, акустичне зондування,
сейсмоакустика тощо).
• спостереження неоотожнених об’єктів у небі та на
землі, численні прояви на обмеженій території і в
просторі над нею різноманітних аномальних явищ
(полтергейстів, привидів тощо)
• спостереження викривлення простору або
візуальне викривлення предметів, розмиття їх
абрисів
• фіксовані часові аномалії
• переміщення, телепортації, зникнення предметів
тощо або сліди що такі події мали місце

Дослідження у АЯЗ Яблунівка (1989-2018)
і АЯЗ Грузьке (2011-2018)

Прямі ознаки і фактори аномальності
АЯЗ:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

наявність, поява дивних предметів
наявність хімічних елементів або
забруднення місцевості, не пов'язаних з
місцями виробництва і т. д.
спонтанний прояв у людей паранормальних
здібностей, а також різке безпричинна зміна
поведінки і стану тварин
звуки, запахи невідомого походження, явища
що не піддаються на перший погляд
логічному поясненню
при знаходженні в зоні або поблизу неї
виникають незвичайні психофізіологічні
відчуття
виникаючі персональні та колективні видіння
і картини
поява дивних тварин, істот тощо
виникнення не ототожнених слідів, впливів
на землі, у флорі і фауні
підвищена синхронічність, зміни
імовірностей настання подій
водить на одному місці, виникають зорові
образи

Полтергейстний феномен у квартирі,
м. Київ, 2010: термографія

Дослідження «кругів на полях» у
с. Кордишівка 2011-2012

Опосередковані:
• випадкові параметричні порушення
функціонування електричних, механічних та
інших технічних систем свідоцтва літописів
та інших історичних документів про
неймовірні, із загальноприйнятої точки зору,
події (з людьми, тваринами, рослинами,
неживими предметами), що мали місце в
межах даної території епізодично,
періодично або систематично.
• втрата людьми орієнтації в просторі,
порушення вестибулярного апарату
• сновидіння із направленими сюжетами,
Експ.Підгірці/2018 Згорілий від
прояви сомнамбулізму, порушення сну тощо блискавки (?) дуб у зоні досліджень
• неадекватна, нехарактерна поведінка
тварин
• відсутність всілякої живності в певних
місцях
• “притягування” погляду, мимоволі погляд
чіпляється за певну область. Бажання
кудись підійти, здійснити певні дії
• “дивна” рослинність, яка відрізняється від
тієї, що знаходиться поруч із зоною (має
виразно інше забарвлення, структуру,
стадію розвитку, розміри, нехарактерні
відхилення у розвитку, полегла в одному
Імовірна АЯЗ біля Кривого Рогу/2017
напрямку тощо).

Концептуальна схема проведення експедиції (приклад)

УНДЦА «ЗОНД»

Статті, мережі, ЗМІ…

Повідомлення про АЯ

Сайт

Опрацювання первинної інформації

Затвердження
Засідання
координаційно
ї ради

Заявка проведення експедиції

Звіт

Результати

Програма проведення вишукувальнодослідницьких заходів

Склад експедиції

технічне
забезпечення

Проведення експедиції

Польові експедиції характеризуються
комплексними заходами, що
передбачають ретельне вивчення
місцевості!

Тепер до аномальної
небезпеки додалася
військова!

Досвід експедицій у АЯЗ допомагає під час
бойових дій і навпаки, але характер небезпеки –
різний!

Кадри із експедицій
УНДЦА

Кадр із фільму
«Анігіляція»

Основні навички, необхідні
досліднику:
•
•
•
•
•
•
•

Основні знання:
• Фізика, хімія, біологія
• Техніка
Неупередженість
• Топографія
Основність знань
• Виживання у диких умовах
Алертність (уважінсть і готовність
• Медицина
діяти)
• Застосування приладів
Спостережливість
• Біолокація..
Розвинена інтуїція
Сенситивність
Медитативність

Техніка безпеки при проведенні дослідницьких робіт у АЯЗ потребує
(скорочено):
• дотримуватися плану і графіку, дотримуватися субординації, та погоджених
домовленостей і правил на час експедиції
• узгоджувати по можливості дати проведення робіт у АЯЗ із космофізичними
чинниками та погодними умовами
• не створювати гучних звуків, користуватися рацією та мовою жестів згідно
інструкцій, узгодити ареал досліджень із можливими місцями полювання,
риболовлі, вирубки лісів, проведення іншої людської діяльності, враховувати межі
приватних володінь
• під час перебігу експедиції/виїзного дослідження не вживати важкої тваринної їжі
(м’ясні, рибні вироби і похідні продукти), не вживати алкоголю, наркотичних і сильно
діючих медичних засобів, не палити, не мати статевих стосунків, пити на день
потрібну кількість води (із розрахунку 40 мілілітрів води/кг тіла на добу), жінки в
період критичних днів не допускаються.
• використовувати тільки продукти із оголошеним складом інгредієнтів, з метою
уникнення алергії тощо. Всі учасники завчасно надають медичні довідки про
наявність у них алергії, хронічних хвороб тощо із описаними симптомами,
відповідно цього має бути закомплектована аптечка при проведенні експедиції і
розроблено порядок дій із надання допомоги/евакуації, не використовувати
парфуми із феромонами або яскраві, блискучі абощо кольори одягу, що можуть
подразнювати тварин у зоні їх можливого зустрічання, окрім оголошених засобів
(перелік засобів погоджується окремо до початку експедиції).
• не використовувати ароматичні речовини з сильним, особливо різким запахом у
великих кількостях (більше 1 краплі), з метою забезпечення чистоти сприйняття
запахів у місцевості АЯЗ, уникнення заблокування рецепторів і інших можливих
впливів на учасників, фауну і флору у АЯЗ
• не торкатися невідомих та отруйних рослин та уникати контакту із тваринами в АЯЗ,
не вживати рослини тощо, котрі ростуть в АЯЗ, та прилеглій території, оскільки ці
продукти можуть містити сліди аномального впливу, або шкідливих речовин
антропогенного походження. Також не допускати потрапляння в організм інших
мікро об`єктів АЯЗ (пил, бруд з землі тощо). Вживати в їжу тільки продукти,
привезені із собою. Магазинні овочі, фрукти тощо мити перед вживанням чи
приготуванням. Будь які продукти куплені, отримані чи взяті під час або у
проведенні експедиції/виїзного дослідження повинні мати тільки оголошений склад,
етикетки, написи тощо, при відсутності вживання у їжу не допускається.
Максимально зберігати об'єкти флори під час проведення робіт, заборонено для
господарчих потреб ламання гілок живих дерев, рвання трави тощо

• не розводити надмірне багаття, особливо під деревами або поблизу мурашників, нірок або гнізд тварин, чи інших виділених
об’єктів флори та фауни, враховувати троянду вітрів, не направляючи дим у напрямку АЯЗ чи населених пунктів, автошляхів,
берегти Природу, не смітити і прибирати за собою повністю сміття, відновлювати порушення ландшафту перед згортанням
табору
• розпалювати багаття тільки із зібраних сухих гілок, хмизу, шишок тощо. Ламання гілок живих дерев неприпустимо. В кінці
використання або перед згортанням табору, багаття має бути повністю загашене, а місце його розташування максимально
рекультивоване (засипане землею, за необхідності масковане)
• не приступати до робіт протягом 1 години після прийому їжі, максимальна тривалість робіт при проведенні досліджень 35…45
хв., після чого робиться перерва 10…15 хв. При необхідності та урахуванні погодних умов, тривалість коригується
• перед початком ведення робіт, перед входженням у АЯЗ, і після кожного етапу ведення робіт а також по закінченню робіт для
всіх учасників експедиції/виїзному дослідженні здійснюється біомоніторинг - вимірювання пульсу, тиску, а також біоенергетичні
вимірювання. При виявленні на будь якому етапі істотних відхилень від нормативних і початкових показників, застосуються
заходи із евакуювання учасника із ареалу АЯЗ, із убезпеченням від наступного ведення робіт, а при необхідності – надання
медичної допомоги та/чи евакуювання до закладів медичної допомоги
• дотримуватися чіткого добового розпорядку, чергуючи робочий час із відпочинком, прийманням їжі, вмиванням та сном
• проводити чергування в таборі не менш ніж двома особами, висування також групами у складі не менше ніж 2 особи. групи
висування у імовірні осередки АЯЗ мають бути оснащені засобами оперативного зв’язку, засобами реєстрації імовірних ФА,
фіксації місцеположення та індивідуального захисту
• проявляти при знаходженні в осередку АЯЗ максимальну алертність та стежити за показами приладів та власним
самопочуттям. Пильнувати свій внутрішній стан, зберігати психоемоційну стійкість, не залучатися емоційно у будь-які події і
ситуації у АЯЗ, при відчутті будь яких змін звернутися до безпосереднього керівника. Вести ретельний запис сновидінь при
ночівлі у базовому таборі з метою подальшої звірки із іншими учасниками
• проявляти взаємоповагу, ввічливість, толерантність, виваженість до всіх учасників експедиції
• при виявленні невідомих симптомів терміново застосувати наявні засоби безпеки, покинути небезпечну зону, попередити
навколишніх осіб та прямого керівника. Симптоми діагностує медик при експедиції/виїзному дослідженні або людина що має
відповідну підготовку та досвід.

• при отриманні патогенних впливів, незалежно від їх природи, має бути здійснений первинний огляд, надана перша медична
допомога, при необхідності особу має бути доправлено в найкоротший час до лікаря
• відбирати зразки рослинності або ґрунту тільки у мінімальній кількості, що передбачена планом дослідницьких заходів, і у місцях,
що не є критичними для місцевої флори та фауни, в спосіб, який передбачений нормативними документами, із уникненням
безпосереднього контакту
• мінімізувати користування електронними приладами із активним випромінюванням, світлотехнічними засобами
• не користуватися плеєром, навушниками, гарнітурою тощо, не використовувати окуляри, що сильно звужують огляд
• максимально зберігати об'єкти фауни під час проведення робіт, заборонена будь-яка взаємодія із ними. У крайніх випадках
небезпеки – слід користуватися засобами індивідуального захисту і озброєння, порядок застосування яких оголошується окремо
безпосереднім керівником. При зустрічі із дикими тваринами – слід діяти згідно проведеного інструктажу, не робити різких рухів і
звуків, віддалятися у безпечному напрямку до табору базування
• при зустрічі із незнайомими людьми, істотами – діяти згідно проведеного інструктажу
• розміщувати базовий табір із урахуванням зручності розташування, сторін світу, троянди вітрів а також рельєфу, гідрогеологічної
обстановки, питань безпеки та узгоджених узагальнених рекомендацій всіх працівників загально-фізичного відділу (дозиметристів,
біоенергетиків). При цьому береться до уваги думка всіх без виключення спеціалістів, яка узагальнюється і подається керівнику
експедиції їх внутрішньо уповноваженим представником (або їх безпосереднім керівником в експедиції).
• передбачити у базовому таборі шляхи висування і шляхи евакуації, а також сценарії дії на випадок надзвичайних подій. Місце
розташування табору і шляхи висування не можуть бути обрані тільки за зовнішніми ознаками флори і фауни або рельєфу
(мурашники, рослини, яри тощо), так як вони можуть бути видозміненими первинними чи вторинними впливами АЯЗ, а також
внаслідок антропогенної діяльності.

Приклад вигляду розгорнутих позицій моторизованого табору
УНДЦА “Зонд” під час експедиції в с.Грузьке

• не торкатися предметів та об`єктів у АЯЗ незахищеними руками та іншими частинами тіла (рослини, дерева, земля, бруд
тощо), використовувати засоби індивідуального захисту - одноразові рукавички, пов’язки, респіратори, протигази, захисні
костюми, накидки, бахіли, чоботи тощо відповідно до задач і умов ведення робіт, див. також визначення). Прямий контакт із
будь-якими об’єктами в АЯЗ заборонений. Забруднені або використані одноразові засоби захисту мають бути утилізовані
(див. п.7), їх контакт із одягом або частинами тіла, спорядження – заборонений
• не переносити пил та бруд з об`єктів у АЯЗ за межі АЯЗ. Для відбору зразків користуватися відповідними засобами та
методикою (див. дану інструкцію)
• не торкатися і не активувати незнайомі предмети, або знайомі але чужі предмети у АЯЗ, без погодження із прямим
керівником
• уникати контакту елементів одягу із об’єктами або пилом у АЯЗ та навколо неї, використовувати засоби індивідуального
захисту і гігієни, у необхідних випадках підкладаючи одноразові елементи захисту із поліетилену або інших ізолюючих
матеріалів для проведення робіт в сидячому або лежачому положенні. Забруднені або використані одноразові засоби
захисту мають бути утилізовані, їх контакт із одягом або частинами тіла, спорядження – заборонений
• бути відповідно оснащеним при висуванні із табору і мати засоби зв’язку
• дотримуватися відповідної безпеки на воді, мати і вміти використовувати рятувальні жилети, засоби
• дотримуватися відповідної безпеки при роботі на висоті, в горах, у будівлях тощо
• до пагорбів підходити по можливості розділеними групами із протилежних сторін нахилу. До імовірної АЯЗ та об'єктів
підходити так, щоби вітер був у сторону дослідницької групи, перевіряючи покази приладів згідно встановленого регламенту
(з метою заздалегідь виявити ознаки можливого хімічного забруднення повітря)

Техніка безпеки і правила поведінки після проведення
робіт у АЯЗ, яка розроблена і застосовується в УНДЦА
«Зонд», включає наступні послідовні етапи:
1. Пересвідчитися у виході із АЯЗ та відсутності дії імовірних
небезпечних факторів
2. Утилізувати забруднені або використані засоби безпеки
(рукавички, респіратори, плащі тощо) у визначений окремо,
екологічний спосіб, уникаючи їх контакту із одягом або іншими
предметами
3. Перевести прилади і засоби у нейтральний стан, очистити їх та
здати безпосередньому керівнику за реєстром
4. Оглянути видимі ділянки тіла та одяг на предмет можливих
уражень та забруднень
5. Приїхавши до дому – прийняти душ, ретельно оглянути тіло,
при змінах повідомляючи свого безпосереднього керівника
6. Відслідковувати свій фізіологічний та психоемоційний стан
протягом мінімум трьох днів, звертаючи увагу та фіксуючи
можливі зміни у сприйнятті, повідомляючи свого
безпосереднього керівника. По можливості протягом мінімум
трьох днів утриматися від виснажливої емоційної діяльності,
важкої, тваринної їжі (м’ясні, рибні вироби і похідні продукти),
від надмірних соціальних контактів. Вести ретельний запис
сновидінь після проведення робіт у АЯЗ з метою подальшої
звірки із іншими учасниками
7. У випадку погіршення самопочуття терміново повідомити
безпосереднього керівника та звернутися до відповідних
медичних установ.

Рекомендований індивідуальний набір
засобів учасника експедиційного
дослідження УНДЦА “Зонд” включає в
себе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

індивідуальні медикаменти і засоби гігієни;
запас питної води із розрахунку 40 мілілітрів
води/кг тіла на добу;
блокнот, олівці та кулькові ручки;
спальник, каримат, намет (опціонально);
змінне водонепроникне взуття з високою
халявою;
куртка-вітровка з високим комірцем, капелюх
із козирком, змінні штани та спідній одяг,
термобілизна, шкарпетки тощо;
завжди заряджений і готовий цифровий або
плівковий фотоапарат;
відеокамеру (опціонально);
камеру в мобільному телефоні на по готові
про запас;
ліхтарик та запас батарейок до нього;
компас;
бінокль/збільшувальне скло (опціонально);
затемнені окуляри;
набір рукавичок одноразового використання,
бахіли, респіратор або пов’язку, пакети для
сміття;
інші засоби згідно рекомендацій керівника та
методичних матеріалів.

У разі потрапляння у несприятливі
умови в АЯЗ можливі два основних
імперативи дій, які мають бути
передбачені заздалегідь:
Термінова евакуація усіма
доступними засобами – пішки, на
автотранспорті, виклик рятувальної
служби тощо
Тимчасова схованка в укритті –
якщо несприятливі погодні умови,
поєднання темряви із складним
рельєфом місцевості, знесилення,
травма абощо – утруднюють
евакуацію

Аерокосмічні явища антропогенного
військового походження:
1) Прольоти літаків, гелікоптерів, в т.ч. на низьких
висотах
2) Пуски ракет із літаків і гелікоптерів, пуски теплових
пасток
3) Пуски і прольоти ракет наземного, наводного
базування
4) Незвичні вогні у морі/міни
5) Прольоти і зависання БПЛА
6) Світлові бомби, міни, сигнальні ракети
7) Заграви від вибухів, стовпи диму, нетривіальні
хмари
8) Повітряні вибухи, РСЗО
9) Робота ППО, повітряні вибухи
10) Аеростати, повітряні змії (рідко)

Відстріл «теплових пасток»

Фосфорні
заряди
Градів рф

Робота систем ППО

Класифікація військових наземних небезпек
при дослідженні АЯЗ:
• У полі: міни, нерозірвані стрільни, заряджена
зброя, хімічні речовини, техніка
• У лісі, насадженнях: укріплення ворога,
пастки, нерозірвані стрільни, склади БК,
заряджена зброя, хімічні речовини, техніка
• У будинках: пастки, нерозірвані стрільни,
склади БК, заряджена зброя, хімічні речовини

•
•
•
•

Руйнуються природні ландшафти,
рельєф, внаслідок чого природнє
виглядає неприроднім
З’являються невідомі предмети
які можуть бути небезпечними
Знайомі предмети можуть стати
непізнаваними
Знайомі безпечні предмети
можуть стати небезпечними..

Характерні місця можливої небезпеки:

Місця боїв,
рештки техніки

Основні типи військової небезпеки на місцевості:
- Вибухонебезпечні предмети (нерозірвані стрільна, ракети або їх
деталі, касети, зброя, набої..)
- Інженерні боєприпаси (міни, кумулятиви…)
- Саморобні вибухові пристрої (фугаси, пастки, заміновані об’єкти..)
- Колючий дріт, путанка, механічні пастки
- Руїни, знависнілі частини споруд…
Також небезпечними можуть бути
рештки дронів!

При виявленні слід завжди викликати фахівців –
ДСНС, військових саперів, поліцію…

Характеристики ознак небезпеки на місцевості
• Правильність форм
• Прим’ятість/вдавленість
• Сліди від іншого середовища
• Зміна кольору
• Позначення
• Відходи/сміття, зрихлення/зрушення
Перенесення – це сліди речовин/матеріалів з
одного середовища в іншому
Відмінність у кольорі або текстурі від кольорової
гамми або текстури довкола
Відходи/сміття, будь-які
речовини/матеріали/об’єкти, про які з
впевненістю можна сказати, що вони належать
противнику
Найкращий детектор - ваші очі!!

Правильність форм - це наслідок
діяльності людини або діяльності штучного
характеру
• Прямі лінії
• Дуги
• Інші фігури правильної геометричної форми
Прим’ятість / вдавленість – це загальна
відмінність у рівнях або сліди від впливу тиску
на місцевості, що розпізнається порівнянням із
безпосереднім оточенням.
Зрихлення/зрушення
• Будь-які ознаки змін або порушення
структури у природному стані/вигляді
• Переміщення ґрунту, зірване листя
та розміщення
матеріалів/речовин/об’єктів у
штучний спосіб з метою спроб
приховати ознаки.

Розтяжки, зачіпки тощо –
можуть бути не тільки в рівні
ніг/пояса, а і вище, на деревах,
у приміщеннях..

СВП віджимної дії у «пакунку» під
дверима/ Залісся

Ось такі пастки залишили російські
вбивці у Бучі. Якщо підняти стілець,
спрацює граната

Розтяжка до відра з водою на
причепному фургоні/ Залісся

СВП із гранати у обрізаній
пляшці, в купі щебеню біля
приватного будинку/ Залісся

СВП під фанерою, із
розтяжкою до ведучого
колеса/ Залісся

Протитранспортна міна ТМ-62

МОН 90, яка
виявлена у
приватному
секторі Ірпеня

ОТВІР 1М
ГЛИБИНОЮ ІЗ
120ММ МІНОЮ,
КОЗАРОВИЧИ

КАСЕТНІ
БОЄПРИПАСИ

НУРС,
КОЗАРОВИЧИ

Багато мін можуть лежати у землі
роками та зберігати справність!
Деякі міни встановлюються
дистанційно і мають сейсмічні
датчики
Мінування орками території України
мінами ПОМ-3 «Медальйон»

МІНА ПМФ-1/ПМФ-1С
“ПЕЛЮСТКА”

ПРИКЛАДИ ПОЗНАЧЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК МІСЦЕВОСТІ:

Війна:
-

-

-

Повертає значну кількість людей в
момент «тут і зараз»
Синхронізує значну кількість людей
у думках, намірах і відчуттях , в т.ч.
за рахунок глобалізації мас-медіа та
дій по площі (наприклад сирени
авіатривоги)
Вивільняє істотну кількість психічної
енергії
Активуються і загострюються
По суті можна говорити про ознаки
відчуття
Квантової соціодинаміки
Можуть проявлятися спонтанно
надзвичайні здібності

Свідомість – є функція вибору, однією з безлічі
альтернативних класичних реальностей,
проекцій єдиного квантового світу, вона здатна
розпізнавати та реалізовувати окремі допустимі
для неї стани
Детальніше:
https://noetic.org/science/experiments/
https://noosphere.princeton.edu/
https://global-mind.org/data/eggsummary/

Глобальна свідомість, ноосфера – реагує на
світові події!
Квантові генератори випадкових
подій (EGG)

1

Проект Глобальна Свідомість та загиблі окупанти рф в Україні
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28.02.2022

20.03.2022

09.04.2022
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Кореляція втраченого рф в Україні ОС із
проектом Global Consciousness Project: t
критерій = -1,634 отже є кореляція із
довірчою імовірністю 0,894
Event

Timeframe

Probability

Nigeria
Bombing

2014-11-10

0.909

russian
Bombing

2003-12-05

0.932

russian war in
Ukraine

2.3.2022..27.6.
2022

0,894

19.05.2022

08.06.2022

28.06.2022

18.07.2022

Інші явища під час і
після війни:
- Передбачення
- Синхронізми
- Передчуття і
аномальна
поведінка тварин
- Дивні явища у
Природі
- Спонтанні
переміщення
- Зникнення
- Поява артефактів
- Малоймовірні події,
дива
- Фантоми…

На місці битви при
Геттисберзі водій зняв
двох привидів

Фото Г.Сіланова

При вивченні УНДЦА полтергейста у
Кривому Розі – 2010 була виявлена
військова сорочка зеленого кольору з
нашитими знаками по типу рун (солдата
2 св.війни)
Аномальна зона біля с.Улянівка
Денишівського району Житомирської
області: Зона виявлена пошуковиками.
Говорить про те, що «якась «мара»
водить людей коло об’єкта (болото)
досвідчених пошуковиков". Зникло
більше взводу солдат в 1941році (речі і
зброя лишилися)

WWW.ZOND.KIEV.UA
Дякую за
увагу!

