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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 ААЯ – складає задачу
військової аерокосмічної контрозвідки

1. Важливість моніторингу НЛО як задач національної безпеки і
новітніх технологій
Дослідження ААЯ мають два пріоритетні базисні цільові компоненти:
1) Національна безпека
Дана парадигма була оголошена
ААЯ та інші об'єкти цілком можуть
УНДЦА «Зонд» ще при своєму
виявлятися розвідувальними літальними заснуванні у 2004 році
апаратами (ЛА) противника
Явища самі по собі являють потенційні
об'єкти підвищеної небезпеки!

2) Розвиток новітніх технологій
Технічні характеристики, які проявляють
об'єкти за візуальними та приладовими
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,
сфотографовани
й 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

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
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

Влучання у цистерну з азотною
кислотою

Ефекти зауску космічної ракети
(т.зв. «медуза» тощо)

Пуск ракет з РСЗВ

Спостереження пуску зенітної
ракети з дрона

Спостереження пожежі морської бурової
платформи за обрієм (м. Одеса)

Так звані «димові кільця» (солітонні
ефекти на місці вибухів)

2. Ситуація із НЛО під час чергової фази війни рф проти України
23.02.22 «БЕЗПІЛОТНИК? У НЕБІ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ ЗАФІКСУВАЛИ НЕВІДОМИЙ
ЛІТАЛЬНИЙ АППАРАТ. Неідентифікований апарат відображався у системі
flightradar24, - передає Depo.Дніпро Він чергував над Дніпропетровщиною вздовж
кордонів з Донецькою областю на висоті 16 км. Швидкість апарату становила 233
км/год, що характерно для безпілотників»
24.02.2022 «Біля Борисполя українські системи ППО вдарили по
невідомих БПЛА»

26 лютого, 2022. «На Волині активно
збивають невідомі дрони»
24.02.2022 «В одному з районів
Києва поряд із багатоповерхівкою
впали залишки літального апарату»

Повідомлення про НЛО наразі
у 2022 р. виявляються
здебільшого явищами
військового походження

«У хорватській столиці Загребі
в ніч проти 11 березня 2022р. з
неба впав невідомий об'єкт.
На місці фахівці виявили два
парашути та уламки літака.
Згодом виявилося, що це
російський безпілотник, що
впав у столиці Хорватії,
переносив авіабомбу вагою до
120 кг – HRT»
14.03.2022
«Безпілотний літальний апарат,
найімовірніше російського
походження, знайшли у румунському
муніципалітеті Думітра, трохи більше
ніж за 100 кілометрів на південь від
українського кордону».
22 березня 2022
«В Угорщині підняли бойові
винищувачі через вторгнення
невідомого літака з боку України»

13.05.2022
«В одному із закарпатських
районів помітили в небі літальний
апарат, який розпилював
невідому речовину, - Соцмережі
Про це написав у мережі
Фейсбук очевидець Як ідеться у
пості, літальний апарат, який щось
розпилює із повітря, помітили
нібито на Свалявщині» - Вірогідно
це маневрування реактивного
літаку на великій висоті.
В неділю, 12 червня 2022р., у небі над столицею
помітили об’єкт, схожий на ракету, що падає.
“Очевидці повідомляють, що над Києвом були
помічені два об’єкти, які, ймовірно, збили, офіційної
інформації на даний момент немає. Швидше за все,
це не крилата ракета, адже повітряної тривоги не
було“, – йдеться в одному з повідомлень. Попри те, що
повітряної тривоги в столиці не було, “невідомий
об’єкт” налякав деяких мешканців. Згодом з’явилися
повідомлення, що хтось запустив сигнальну ракету над
Дніпром. Поліція вже розшукує “жартівника”.

3. Різноманітні види дронів і ЛА – як виклик для моніторингу

Різноманітні види дронів і ЛА – як виклик для моніторингу

Warmate (ударний безпілотник /Польщі)

RQ-4 Global Hawk

Орион (ворожий)

Різноманітні види дронів і ЛА – як виклик для моніторингу

Різноманітні види дронів і ЛА – як виклик для моніторингу

Основні ЛА ворога:

Су-27

Су-30СМ

Су-35С

Міг-29

Уламки ОТР «Точка-У»

Уламки Су-34 (м.Ізюм)

ГСН ракети ЗРК «Оса»
Залишки Ка-52 та Мі-8 (СМТ
Гостомель)

4. Історичні паралелі – спостереження під час 2 світової війни, літописи,
хроніки..
«В 329 году до н. э. армия Александра Великого б
ыла напугана огненными щитами в небе.[1] В «Ис
тории Александра Великого» Джиованни Дройсе
на упоминается, что в 332 году до н. э. при осаде
македонцами финикийского города Тира над их л
агерем показалось 5 «летающих щитов», что не
слись треугольным строем. Покружив над Тиром,
они испустили «молнии», проломив стены, и прод
олжали кружить, пока город не был захвачен, пос
ле чего улетели вверх».[2]"
«Незадолго до падения Казани в 1552 г.
осажденные решили обратиться с мольбой к
некоему «бесу», который якобы обитал в особом
«городке», выстроенном на месте древнего
капища; там была воздвигнута мечеть, но
вообще-то это место пустовало — за «бесовскими
советами» туда являлись в особо торжественной
или, наоборот, критической обстановке, по
исключительным поводам. Молитва не помогла:
«По мале часе явися дым черн, велик, изнутри
градца, из мечети, на воздух идя, смрад зол. Из
дыма же излете змей велик, огнен, и на запад
полете, всем нам зрящим и чюдящимся, и не
видим бысть из очию нашею»…
«Сказанье о царстве Казанском»

Фу-винищувачі (англ. Foo fighters) — термін для
позначення загадкової появи непізнаних літаючих
об'єктів або незвичайних атмосферних явищ, що
спостерігалися на європейському та тихоокеанському
театрах військових дій під час Другої світової війни.
Термін Foo fighters (укр. Фу-винищувачі)
використовувався льотчиками країн антигітлерівської
коаліції у 1939-1945 роках (на них припав пік явища,
проте воно спотерігалося і в передвоєнні, і в
післявоєнні роки).

«26 августа 1943 года на участке Курской дуги в
секторе фронта - Романовка, Третий хутор, Поляна и
Хомутовка - мне пришлось наблюдать редкое
явление. Артподготовка началась после 9 часов утра.
Минут через 30 - 40, когда наша батарея перенесла
огонь в глубину вражеской обороны, я вышел из
наблюдательного пункта и после осмотра немецкой
передовой мой взгляд невольно упал на серповидный
предмет, мчавшийся с очень большой скоростью в
юго-западном направлении и вскоре исчезнувший из
поля зрения. Цвет предмета спереди и сзади был
синевато-темной окраски с переливами, к середине
переходящий в светло-оранжевый. Создавалось
впечатление, что это гигантский дельфин, так как
средняя часть объекта то уменьшалась, то
увеличивалась…» Дальше лейтенант перечисляет
фамилии участников этих незабываемых событий.

«25 февраля 1942 над Лос-Анджелесом
послышался вой сирен, предупреждающий
об атаке японских ВВС на город. Согласно
инструкции, напуганные горожане
потушили огни в своих домах.
Американские силы ПВО начали
обстреливать светящиеся объекты,
устремившиеся к Лос-Анджелесу со стороны
океана, однако снаряды не сумели задеть
ни один из них. Свидетели утверждали, что
видели маленькие НЛО красного или
серебряного окраса, летящие на большой
высоте в определенном порядке».

Під час війни:
• Дуже значна увага великої кількості
людей/систем моніторингу
приділена до навколишнього
середовища і до неба зокрема
(особливо після початку аероери)
• Приділяється велика роль знакам
(донауковий період)
• Ретельно ведуться записи/літописи
• Ведеться посилена аналітика щодо
розпізнавання явищ

«Бельгійська хвиля» НЛО 1989-1990: як все
прогавити?

Велика кількість свідків, фотовідеотехніка, застосування РЛС
ППО, перехоплення F-16…
безрезультатно?
Недоліки спостережень які
необхідно враховувати!

5. Новини із вивчення ААЯ
28.01.22 В космосі помітили дивний
об’єкт, який посилає сигнали . Об’єкт
чи джерело викидає величезну
кількість енергії з періодичністю
тричі на годину «Це було зовсім
несподівано і навіть трохи
моторошно, бо раніше нічого
подібного астрономи не бачили… І це
справді дуже близько — приблизно 4
тис. світлових років від нас. Як на
задньому дворі у масштабах
галактики», – сказала Наталя ХерліУокер.
15.06.2022 головний науковий
співробітник групи з пошуку
позаземних цивілізацій Чжан Тонцзе з
Китайської академії наук заявив, що
вузькосмугові електромагнітні
сигнали, виявлені Sky Eye,
відрізняються від раніше захоплених і
команда продовжує їхнє вивчення.

17 травня 2022 підгрупа Комітету з
розвідки Палати представників США
зустрілася, щоб перевірити роботу
оперативної групи з UAP. Це можна
назвати історичною подією – уперше за
понад 50 років Конгрес провів публічні
слухання на тему НЛО.
14.06.22 Пентагон, а згодом і NASA
вирішили зосередиться на вивченні НЛО
– вони вбачають у них загрозу, хоча й не
вірять в іншопланетян

F-18 «ловить» ААЯ тепловізором

Приклади реєстрації ААЯ
тепловізійними прицілами
сучасних літаків-винищувачів із
розшифровкою умовних
позначок (з публікацій світових
ЗМІ)

6. 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.

7. Перспективи глобальних систем моніторингу для дослідження,
ідентифікації та ААЯ
Світові системи космомоніторингу:
Системи моніторингу в Україні:
1) Глобальні
• Супутникові дані
• Метеорологічні станції
• Радари
Системи Контролю
Космічного Простору

Зони покриття ППО

Гідрометеостанції України

2) Локальні
• Відомчі і приватні системи
• Авіація
• Агромоніторинг
• Військові

3) Індивідуальні електронно-механічні
системи
• Мобільні пристрої
• Смартфони
• Камери спостереження
• Мінірадари…

Автоматична система
реєстрації ААЯ
(Норвегія)

Наразі збирається
величезна кількість
даних, більшість
яких не аналізується
і знищується!

Перспектива систем моніторингу:

• Супутникові дані
• Метеостанції
• Радари
• Відомчі і приватні
системи
• Авіація
• Агромоніторинг
•
•
•
•

Мобільні пристрої
Смартфони
Камери
спостереження
Мінірадари…

Консолідовані дані
(Big Data)
Глобальна система
систем спостереження
Землі (GEOSS) Real time
Системи
УНДЦА «ЗОНД»
Приватні і громадські

• АЯ, ААЯ, АЯЗ, ГПЗ
• Контррозвідка,
цивільний захист
• Екологічні,
геологічні дані
• Зонування
територій
• Попередження і
виявлення
стихійних лих,
аварій
• Локалізація подій
• Безпека польотів
• Прогнози..

ПЕРСПЕКТИВИ МОНІТОРИНГУ АЕРОКОСМІЧНИХ ЯВИЩ:
•
•
•
•
•
•

Розгортання на всіх рівнях
Об’єднання у глобальну мережу
Центри обробки і накопичення даних
Громадський доступ
Ефективні алгоритми ототожнення
Системи дії швидкого реагування

Вже у цьому етапі війні активно
використовуються наземні станції+дрони+літакирозвідники+супутникові знімки+онлайн
супутникові сервіси (НАСА-файрс) !!!

Вітчизняний комплект
Дозор

Унікальна розробка УНДЦА «Зонд» - моніторинговий
комплекс МА-1

4К камера

Мікрокомп’ютер із
жорстким диском

Інтернет

«Хмарний»
сервер з телеграм-ботом

Користувачі

Встановлене у очевидця

Окрім моніторингу ААЯ може бути використаний для моніторингу можливих
прольотів ворожої авіатехніки та безпілотників.

Робота алгоритму відслідковування

Результати роботи комплексу

Поточна версія наземного вимірювального комплексу МФ-2.1
Два рази на секунду проводяться вимірювання:
• Температури (2 датчики)
• Тиску
• Вологості
• Магнітного поля
• Гравітаційного поля (прискорення)
• Геоелектричних потенціалів
Запис даних проводиться на картку microSD.
Автономність приладу – до 2 місяців.
Прилад планується дооснастити сонячною
батареєю, камерою, 4G-модемом та GPSприймачем. Це дозволить окрім моніторингу
геофізичних аномалій використовувати його
для прихованого спостереження за діями
ворога із автоматичною активацією запису та
передачею фото/відео.

Встановлення приладів МФ

Огляд отриманих даних (магнетометр, акселерометр, гіроскоп)

Французькою групою GEIPAN була вперше описана система класифікації
повідомлень щодо ААЯ за їх рівнем незвичайності (étrangeté) та
інформаційної наповненості (consistance) із поділом на п’ять категорій
ототожнення
Категорія А: зареєстрований феномен є
абсолютно ототожненим, як явище природного
або антропогенного походження. У результаті
досліджень встановлені однозначні докази щодо
походження явища.
Категорія В: зареєстрований феномен в цілому є
ототожненим, як явище природного або
антропогенного походження. Проте через
недостатність кількісних або/та якісних даних;
встановлених у результаті дослідження доказів
щодо походження явища не має.
Категорія С: зареєстрований феномен не може бути ототожнений через
недостатність кількісних або/та якісних даних.
Категорія D1: зареєстрований феномен є не ототожненим, але рівень
незвичайності і інформаційної наповненості повідомлення – середній.
Категорія D2: зареєстрований феномен є не ототожненим, рівень незвичайності
і інформаційної наповненості повідомлення – високий
GEIPAN запропонована кількісна методика ототожнення
ААЯ. У ній незвичайність позначається Е, а інформаційна
наповненість С

Неототожненість аерокосмічного феномена
набуває значення від 0 (цілком ототожнене
явище) до 1 (цілком не ототожнене)
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В 2013-2015 була введена міра кількості інформації К-того повідомлення про
реєстрацію аномального аерокосмічного явища у вигляді шенонівської
інформації за експоненціальним джерелом, що оскільки виключно позитивно
адитивна, взята із додатнім знаком
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Фактори аномальності можуть бути як проявами із підмножини кожної
конкретної групи (класу ототожнення) досліджуваного явища, що знаходиться
поза межами сукупної області визначення всіх гіпотез у цій підмножини
(наприклад швидкість набагато більша за граничну для найшвидшого відомого
літака), так і взагалі проявами поза класами ототожнення (наприклад промені
скінченної довжини, раптове зникнення або поява феномену).

На основі розробленої методики створена спеціалізована
експертна система ототожнення феноменів за 9-ма
кількісними характеристиками (2019): висота,
діаметральний та кутовий розмір, кутова та лінійна
швидкість, мінімальний радіус та кутова швидкість
розвороту, максимальний час зависання, і гранична
яскравість (кд/м.кв.)

Рисунок очевидця
Дослідження об’єкту знятого
біля Кривого Рогу 2012 р.
(2017-2018рр)

Діаграма ототожнення із точками що
відповідають гіпотезам із найбільшою
застосовністю (зведений середній
план) по об’єкту, що розглядається
Висновок : Категорія D1

Кадри із відео очевидця

Можливі результати спостережень?

1. Ідентифікація ЛА
2. Новітні технології
3. Розуміння структури Всесвіту

8. Цивілізаційний рівень та астрономічна циклічність війн
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повідомлень у первинних масивах

Коефіцієнт кореляції між числом Вольфа
та первинним масивом повідомлень про
НЛО в Україні за дослідний період склав
0,386, а t-критерій рівний -1,425довірча
імовірність рівна 0,85
КК між ч.Вольфа та ВВП України за 20002018 роки склав -0,575, а t-критерій
рівний -3,541, що відповідає довірчій
імовірності 0,997. Для порівняння,
відповідний КК між ч.Вольфа та ВВП Світу
за 2000-2018 роки склав -0,533 а tкритерій рівний -3,283, що відповідає
довірчій імовірності 0,996
КК між ч.Вольфа та кількістю НС в Україні
2000-2018 роки склав 0,367, а t-критерій
рівний 1,747, що відповідає довірчій
імовірності 0,91. для НС техногенного
характеру, КК за відповідний термін
2015
2020 складає 0,434, а t-критерій = 2,2, що
Вольфа) та кількості
відповідає ще більшій довірчій
імовірності 0,97
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Кореляція втрачених рф в Україні ББМ із
числом Вольфа: t критерій = 3,254 отже
є кореляція із довірчою імовірністю
0,9985!
Кореляція втрачених рф в Україні
танків із фазами Місяця: t критерій =
1,526 отже є кореляція із довірчою
імовірністю 0,87!
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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 месте битвы при
Геттисберге водитель снял
двух призраков

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 обнаружена поисковиками.
Говорит о том, что "какая-то «мара» водит
людей вокруг да около объекта (болото)
опытных поисковиков". Зникло більше
взводу солдат в 1941році (речі і зброя
лишилися)

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

Проект Глобальна Свідомість
Event

Timeframe

Probability

Nigeria
Bombing

20141110

0.909

russian
Bombing

20031205

0.932

russian war
in Ukraine
Свідомість – є функція вибору, однією з безлічі
альтернативних класичних реальностей, проекцій єдиного
квантового світу, вона здатна розпізнавати та реалізовувати
окремі допустимі для неї стани

?

?
По суті можна
говорити про
ознаки Квантової
соціодинаміки

Коротка Пам’ятка «Якщо бачите
невідомий апарат у небі»:
1) Зберігати спокій
2) Знайти безпечне укриття
3) Ретельно зафільмувати об’єкт із
укриття на фото та відео, так щоби у
кадр попадали також орієнтири та
лінія обрію
4) Привернути увагу інших людей, вони
можуть помітити або зазняти
додаткові деталі
5) Відмітити напрям, кут до обрію та
кутовий розмір об’єкта на відстані
витягнутої руки, його швидкість
6) Повідомити 102 а також дослідникам
невідомих об’єктів
7) Якщо об’єкт впав або з нього щось
випало: укритися, не чіпати падлі
предмети, огородити від людей і
тварин, далі за п.6

Дякуємо за увагу!

WWW.ZOND.KIEV.UA

