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1. СЛУХАЛИ: Результати виїзного дослідження у Камінне село
7-6-2014 УНДЦА "Зонд" було здійснено виїзне експедиційне дослідження у геологічний
заказник "Камінне село" у Житомирській області - унікальне природне утворення, доволі
відомий осередок сакральності, у якому ніби присутні такі аномалії, як «сліди бога» та
нерівномірне випромінення теплової енергії.
Склад експедиції:
1. Білик А.
2. Кириченко О.
3. Миронов М.
4. Андрос О. (зовнішній учасник, еколог)
5. Зейкан М.
6. Шишка Д.
Довідка:
Камінне Село (урочище)
) — геологічний заказник місцевого значення. Розташований
на схід від села Рудня-Замисловицька Олевського району Житомирської області. Являє
собою скупчення великих валунів.
Площа 15 га. Розташований у лісовому масиві на території Замисловецького лісництва.
Існують дві гіпотези виникнення урочища. Згідно з однією, 20 тис. років тому валуни були
принесені льодовиком, за іншою — вони являють собою залишки підніжжя древніх
повністю зниклих гір, оголені льодовиком від ґрунтових нашарувань.
З урочищем пов'язані численні легенди та повір'я місцевих жителів.

Назва «Камінне Село» виникла з однієї такої легенди, що розповідає про те, як колись у
лісі було багате село. Одного разу через нього проходив старий в убогому одязі і попросив
хліба у господаря багатого двору. Той махнув на нього рукою: «Іди собі, чоловіче, ніколи
мені». Старий, яким виявився сам Господь, що спустився на землю, вийшов з села,
озирнувся і село враз скам'яніло. На одному з каменів, де він відпочивав, залишився
величезний слід босої ноги.
Інша легенда розповідає про битву, що відбувалася на цьому місці між Богом (у варіанті
— Ісус) і темними силами. Після довгої битви Сатана був переможений, на камінні
залишилися глибокі подряпини від його пазурів. Бог же, повертаючись на небо, ступив
кілька кроків по каменю і залишив відбитки.
Багато каменів дійсно обрисами нагадують сільські будинки, тут є свій «майдан» зі
«школою», і навіть «церква». Найчастіше туристи відвідують камінь зі «слідами Бога», до
нього спеціально приставлена драбина. За повір'ям, «слід» цей дає паломникам здоров'я і
здійснення бажань.
Багато хто думає, що епіцентром місцевості є камінь, на якому видно природний слід від
людської ступні. Називають цей слід "Божим слідом". Цим слідом вдало користуються ті,
хто сюди приїжджає, стаючи в нього босою ногою і благаючи у Бога самого важливого. В
любу пору року цей "слід" віддає теплом, хоча нічого особливого в цьому камені зовсім не
має.

Рис.1
Місцеві мешканці вірять у легенди та вважають утворення аномальною зоною:
«Є дві гіпотези освіти рельєфу місцевості. За однією, валуни приніс льодовик, після чого
їх форма змінювалася під впливом вивітрювання. Інша версія - валуни - це залишки
підніжжя стародавніх гір, що сформувалися від руху того ж льодовика, а потім змінюють
свою форму під впливом вітру протягом 20 000 років. Я віддаю перевагу другій більш
правдоподібній версії. Валуни - це піщаник у складі якого, так само як і на Богатиря, і на
Кам’яної могили, та в інших місцях Сили, присутній кварцовий пісок, що є гарним
енергоінформаційним накопичувачем і провідником. Але, на деяких каменях можна
розгледіти не лише складову піщанику, а й гребені кварциту, що тягнуться вздовж
багатьох каменів.

Рис.2
Легенда розповідає про те, що на цьому місці Ісус бився з темними силами. Після довгого
битви нечистий дух був скинутий в пекло, а Христос, піднімаючись на небо, зробив кілька
кроків по камінню, і на одному з них залишилися відбитки Своїх ніг. На камені дійсно
залишилися три чіткі сліди, що нагадують відбитки людських ніг, один з котрих найбільш
схожий.
Якщо врахувати той факт, що Кам'яне село є аномальною зоною, то стає зрозумілим,
чому вони хотіли захопити його. Це точка доступу до всіх світів і якщо вона буде
знаходитися під контролем у істот з низькочастотними вібраціями, то природно, в наш
світ через неї може прийти багато недоброго. Ось Бог, і не дає їм оволодіти місцем,
залишивши його у своїй юрисдикції. А це означає, що місце "працює" на
високочастотному вібраційному рівні, що дозволяє вийти на зв'язок з Творцем хай і не на
довго, але повноцінно.»

Рис.3 Мапа розташування Камінного села, GPS координати
51°31'07" пн. ш. 27°97'26" сх. д."

Також є повідомлення про термоаномалії:
«Якщо босоніж ступити в скам'янілий Божий слід, завжди можна відчути тепло, що
виходить від нього, навіть у прохолодну погоду. Кажуть, якщо хто-то стане босим в
Божий слід - зцілиться, а загадане бажання обов'язково збудеться».
(джерело - http://www.polissya.eu/2010/02/kaminne-selo-kamyane-foto-stounhendj.html)
Видозміни версій: «Легенди про Камінне Село:
Як то й властиво Поліссю, історія говориться надвоє... За переказами одних поліщуків,
колись дуже давно, "ще за древлян", до глибокого заболоченого лісу посеред непролазних
хащ Надуборття забрів дивний бідний чоловік, який попросив у першому ж подвір'ї
багатого села трохи хліба... Проте підозрілий господар йому відмовив, тож чоловік
подався до другої хати – так само, нарешті з третьої хати викинули йому окраєць хліба.
Вкусив його чоловік і мало зуби не зламав, такий твердий був той хліб. Тож розлютився
він і пішов собі далі у ліс, та й присів там спочити й з'їсти хоча б папороті трохи. У ту ж
мить усе село перетворилося на камінь, і таким стоїть воно досі, оточене величезною
солодкою папороттю, бо то був сам Білобог (він же Дажбог, бог Сонця, батько Перуна й
всього руського народу), або ж прийшов Білобог на заклик того чоловіка, що й насправді
був бідняком із сусіднього села. Так чи інакше, а на тому місці де він спочивав, лишився
скам'янілий "Божий слід" Камінного села, святе місце краю, справді найдивніший із
дивних валун із зрізаною частиною, із неоднорідного каменю, наче скріплений швом, яке
ніколи не буває гарячим – ступивши на нього босоніж, людина враз наповнюється
здоров'ям, а її замовлені при цьому потаємні бажання мають доладно справдитися…
Глибша ж правда легенди є в тому, що шов той – зовсім і не шов, а магічне провалля, що
утворилося через те, що на цьому самому камені за часів стародавніх "до Христа" билися
Білобог із Чорнобогом (він же Кощій) за володарювання над усіма поліськими землями... І
так билися сильно, що аж сліди їх полишалися на камені, одна частина якого зрізалася в
Морок, а де Білобог здолав нарешті свого супротивника, там камінь аж розколовся майже
навпіл, утворивши вузеньку щілину. А той, хто пройде цією щілиною, є великим Воїном
Пралісу, що здатен буде стати на прю із ким завгодно…
Інша ж, альтернативна, легенда говорить, що "колись за литовців" у цьому лісі чорти
вирішили побудувати собі млин. І була то погана ідея, бо колись на цьому місці стояв
древлянський жертовник. І так напилися чорти місцевих пиво-медів, що поснули й не
встигли скінчити роботу до світанку, коли заспівав перший півень – тож із першими
променями сонця чортів млин розпався на друзки, перетворившись на окремі кам'яні
брили. З того часу й кояться тут різні дива, особливо ж довкола каменя Божа ступня чи то
чортової ступи, куди неодмінно варто кинути хоч одну монетку, хоч з орлом, хоч з
серпом, хоч з тризубом - так, на всяк випадок…
При цьому варто зазначити, що зазвичай чужинцям на глибокому Поліссі розказують ту
версію місцевих легенд, яка корегується з уявленням оповідача про те, чи є ці гості зараз
тут бажаними, чи ні…» (джерело http://www.polissya.eu/2010/02/kaminne-selo-kamyanefoto-stounhendj.html#ixzz32zSmSrBg).
Таким чином під час дослідження було виконано наступні роботи:
Перевірка термічної аномалії сліду (обладнання - тепловізор)
Перевірка ознак штучної обробки (форма – візуальний огляд)
Перевірка місцевих легенд (форма - опитування).
У ході дослідження було також проведено рекогносціровку, комплексне визначення
електромагнітної, радіаційної обстановки, інші приладові вимірювання а також
відпрацьовано роботу зі спеціалізованим обладнанням та взаємодію структурних
підрозділів в умовах, максимально наближених до екстремальних.

Попередні висновки:
1) Термографічна зйомка однозначно показала нерівномірність тепловиділення на
поверхні каменів. Ця нерівномірність пояснюється високою теплоємністю
гранітних виходів а також власне нерівномірністю нагріву сонячним промінням
через листя. Внаслідок цього навіть вже не освітлені сонцем ділянки ще якийсь час
продовжують виділяти тепло, приходячи у баланс із зовнішнім середовищем.

Рис.4 Термограми «слідів» та загальних видів комплексу

2) Ознак штучної обробки внаслідок візуального огляду не виявлено, «сліди» являють
собою скоріш за все наслідки ерозійних та компресійних процесів при утворенні
комплексу.
3) Повноцінного опитування із місцевими мешканцями провести не вдалося
внаслідок відносної віддаленості комплексу від поселень.
Виступив М.Миронов. Відзначено що місцевість «Камінне село» не фігурує на
картах топонімів України старої доби.
Виступила М.Зейкан. За суб’єктивними відчуттями сакральність місця є швидше
набутою аніж первинною.
Загальний висновок: на даному етапі дослідження факторів аномальності у
об’єкті дослідження не виявлено. Первинні фактори аномальності - виділення
теплоти зі "слідів бога" на гранітних виходах - за даними термографії не
підтвердилися.
ПОСТАНОВИЛИ: Вважати експедиційне виїзне дослідження успішним.
Наголосити, що фактично у дослідженні конгрегаційних справ із встановлення
дивовижності подій із релігійним аспектом тепловізор застосовано вперше.
За висновками експедиції Зейкан М.
та Шишка Д. перевести у ранг
співробітники Центру (Зейкан М. достроково із випробувальним терміном 1
місяць).
2. СЛУХАЛИ: Відносно можливої участі у конференціях
2.1. Альфа фестиваль. До нашого Центру звернулися організатори «Альфафестивалю», із пропозицією виступити щодо діяльності та результатів нашої
організації.
Інформація про фестиваль:

http://alfa-fest.com.ua/index.php/k2-categories/ideya-festu
Фестиваль пройде 27.06.2014 - 30.06.2014.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти участь, направити виступити на фестивалі А.Білика
та М.Миронова.

В Ужгороді буде проходити Конференція із космічних досліджень,
реєстрація до 23 червня.
Інформація: http://space-conf.ikd.kiev.ua/index.php?r=pages/view&id=6
2.2.

14-ТА УКРАЇНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
З КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ,
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ,
ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН ТА ДКА УКРАЇНИ,
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

Перше інформаційне повідомлення

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі 14-ї Української конференції з космічних
досліджень, яка відбудеться з 8 до 12 вересня 2014 року на базі Інституту Електронної Фізики
НАН України, м. Ужгород, Україна.

З питань організації і проведення Конференції звертайтесь до вченого секретаря
Конференції Скороход Тетяни за поштовою скринькою та телефонами, вказаними на
сайті: +38 044 526 15 83 і +38 063 451 82 70, ukrainianspaceconf@gmail.com.
ПОСТАНОВИЛИ: направити публікації-тези щодо реєстрації нетривіальних
випромінень та застосування малооб’ємних стратостатів.
3. СЛУХАЛИ: Організаційна та мобілізаційна робота Центру
Діючи в умовах нагальної необхідності, з метою консолідації зусиль, за згодою сторін
16.06.2014 до наших колег ГО «Міжнародний науково-дослідний Центр EIBC»
А.С.Біликом було направлено звернення наступного змісту:

18.06.2014 надійшла відповідь від І.М.Калитюка наступного змісту:

4-ри детально заповнені анкети-заявки на вступ в УНДЦА «Зонд»:
-1Прізвище
Ім’я
По-батькові
Калитюк
Ігор
Михайлович
Псевдо (-а):
Igor-EIBC, Phantom199, Iolanta Tiberium
Дата народження: 25.10.1987
Місце проживання, поштова адреса:
/Вилучено/
моб.
/Вилучено/
електр.
kontaktkoordinator@gmail.com ; веб-сайт:
ufologyтел:
пошта
news.com ,
kpi-rasp.org
Освіта:
Магістр «Облік і аудит» НУВГП,
спеціаліст «Інженер-програміст» ЄУ при ЮНЕСКО
Основне місце роботи:
;
Посада:
Національний Банк
Інженер-програміст
України
Основна спеціалізація і професійні досягнення:
Організатор, міжнародник, розробник, аналітик, професійна верстка і конвертування; Створення і
керівництво стратегічними напрямками Міжнародного науково-дослідницького Центру EIBC;
Реалізація проекту «Просвітництво» - «Новини уфології» як альтеративні ЗМІ по популяризації
наукового підходу в середовищі субкультури людей що цікавляться НЛО і ААЯ; Реалізація проекту
«Глобальний архів» сотні тисяч каталогізованих електронних матеріалів по тематиці: НЛО, ААЯ,
SETI, «викрадень», пошук позаземного життя і т.п.; Реалізація проекту «Об’єднання» по допомозі
соціально відторгнутим людям які мали досвід «викрадень» або «контактів», з умовою проходження
цими людьми тестування.
Зацікавлення у сфері вивчення аномальних явищ:
Історія уфологічної субкультури, дослідження і методологія ААЯ, аналітика суб’єктивного
викривлення побаченого та жести людей
Перелік публікацій, наукових матеріалів у сфері вивчення АЯ:
Участь при написанні збірки Методологія і практика дослідження аномальних явищ/ Збірник наукових праць
під заг. ред. Білика А.С.. Видавництво "Науковий світ"; Редакція «Ювілейного бюлетеню EIBC». Саміздат;
близько сотні різних матеріалів на сайті «Новини уфології» і спеціалізовані бюлетені до них, в т.ч. бюлетенів
розсекречення матеріалів: УССР, РСФСР, України. Протоколи EIBC. Захист дисертації інженера-програміста
по розробці науково-дослідницького сайту тематики ААЯ.

Участь у експедиціях і виїзних дослідженнях
Експедиція «Орестів-2010», розвідувальні поїздки: «Київ-Гідропарк-2011», «Київ-Підгірці-2012», «Рівне2013», операції: «Малий екран-1», «Суб’єктивна призма».

Дата заповнення: «10» червня 2014 р.
Прізвище
Псевдо (-а):

Миколишин

Ім’я
malina777

Місце проживання, поштова
адреса:
моб.
/Вилучено/
; ел.
тел:
пошта

/Підпис/
-2Аліна

По-батькові
Дата
народження:
/Вилучено/

malina777@gmail.com

Ігорівна
21.12.1985

;
https://sites.google.com
веб/site/instituteanalysts
сайт:
Освіта: Магістр «Геодезія, картографія, землеустрій» НУ «Львівська політехніка», кадастр і
землевпорядкування, аналітик, «Інститут аналітики та експертизи» при
Міжнародному Центрі впровадження програм та проектів ЮНЕСКО, КГУ м.
Ялта, АШ АСПН акад. Яценко Т.С. з психоаналітики та аналізу
Основн
;
Посада: викладач (інформатика),
Національний університет «Львівська
е місце
політехніка», Відділення міжнародної
асистент (фізика)
роботи
інформації, Підготовче відділення для
методист, аналітик
іноземних громадян «Компіс»

Основна спеціалізація і професійні досягнення:
Кореспондентська та журналістська діяльність у сфері культурної дипломатії та міжнародних відносин:
- Кореспондент міжнародного видання «Форум Інтернаціональний» (м. Рим, Республіка Італія);
- аналітик, кореспондент в ГО «Заможність»

- Керівник проекту «Інститут аналітики та експертизи при МЦ ВПП ЮНЕСКО» (в рамках 10-го
Міжнародного форуму, присвяченого проблемам демократії, світової економіки, державного
розвитку та освіти під егідою ООН в присутності представників близько 60 країн - Доха (Катар)31.05-02.06.2010);
- Асоційований член Міжнародного центру впровадження програм та проектів ЮНЕСКО;
Громадська діяльність:
- ГО «Заможність», м. Львів,
- ВОО «Народна рада України», м. Київ
- Член Правління з питань аналітики, експертизи та прогнозування проектів та програм
ЮНЕСКО ГО «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у Львівській
області»
- делегований представник, член ради, Міністерство культури та туризму України, Громадська
рада, комісія з охорони історико-культурної спадщини,
- аналітик, Львівська обласна державна адміністрація (ЛОДА), Громадська рада, комісія з
питань освіти та науки.
-Аналітик, дослідник по Методології системних факторів у соціо-інформаційних системах,
проведення експертизи - суб’єктно-орієнтованого аналізу респондентів (суб’єктів соціоінформаційних систем) на замовлення МНДЦ ЕІВС, вивчення комунікаційних факторів системної
взаємодії.
Зацікавлення у сфері вивчення аномальних явищ:
Дослідження:
1. Методології системних факторів у соціо-інформаційних системах.
2. Проведення експертизи - суб’єктно-орієнтованого аналізу респондентів (суб’єктів соціоінформаційних систем) на замовлення Міжнародного науково-дослідницького Центру EIBC,
3. Вивчення комунікаційних факторів системної взаємодії (в тому числі похибок взаємодій у
соціо-інформаційних системах, взаємодій з факторами та феноменами, включаючи соціальні та
природні фактори).
4. Підготовка статистичних та графічних даних відображення суб’єктно-орієнтованих взаємодій, їх
параметрів і похибок).
5. Вибіркове дослідження природніх феноменів у аспекті їх суб’єктного відображення, факторів
взаємодії, абстрактно-асоціативне та методологічне обгрунтування.
6. Постановка методології дослідження.
Перелік публікацій, наукових матеріалів у сфері вивчення АЯ:
Участь при написанні «Ювілейного бюлетеню EIBC». Саміздат., Протоколів EIBC

Участь у експедиціях і виїзних дослідженнях
Виїзне дослідження по програмі «Тілесно-зорієнтована психометрія, фактори взаємодії у
соціальних системах та природному середовищі» під кер. викладачів ІАЕ - Максюти О. та
Солдатенка К. проекту «Інститут аналітики та експертизи при МЦ ВПП ЮНЕСКО»
Підготовлені експертизи по СОА, файли статистичних та графічних даних відображення
суб’єктно-орієнтованих взаємодій, їх параметрів і похибок)
Дата заповнення: «12» червня 2014 р.
Анкету заповнив: Миколишин А.І.
/Підпис/

-3Сергей

Прізвище
Ім’я
По-батькові
Петров
Олегович
Псевдо (-а):
matrix
Дата народження: 15.01.1978
Місце проживання, поштова адреса:
/Вилучено/
моб. тел:
/Вилучено/
; ел. пошта moon-cafe@mail.ru
; веб-сайт:
Освіта:
Училище ПТУ-37(автослесарь)
Основне місце роботи:
;
Посада:
ТЭЦ-5
электрослесарь
вчене звання
наукова ступінь:
; Дом. тел.
/Вилучено/
Основна спеціалізація і професійні досягнення:
Координатор Харьковской оперативной группы по аномальным явлениям (ХОГАЯ) при
Международном научно-исследовательском Центре EIBC, организую разведывательные поездки,
веду заседания и протоколирование, занимаюсь архивированием материалов
Зацікавлення у сфері вивчення аномальних явищ:
ААЯ и их отождествления, неустановленные животные, разрушение мифов, древние артефакты и
архитектуры
Перелік публікацій, наукових матеріалів у сфері вивчення АЯ:
Протоколы EIBC

Участь у експедиціях і виїзних дослідженнях
Экспедиции: «Харьков-2010». Разведывательные поездки: «Окружная-2009», «Основа-2010», «Судак2010», «Масютина гора-2010», «Богодухов-2010», «Должик-2011», «Мжа-2011», «Хорошево-2011»,
«Манилы-2011», «Партенит-2011», «Русские тишки-2011», «Куряжанка-2012», «Харьков-2012», «Знамянка2013», «Новоберецкое-2013», «Панютино-2013», «Харьков-2014».

Дата заповнення: «12» июня 2014 р.
Анкету заповнив: Петров С.О.
Прізвище
Приставко
Псевдо (-а):
Місце проживання, поштова адреса:
моб. тел:

/Вилучено/

;

Ім’я

ел. пошта

Освіта:

/Підпис/
-4Иван

/Вилучено/

По-батькові
Леонидович
Дата народження: 11.06.1993
/Вилучено/
; веб-сайт:

-

Техник-экономист

Основне місце роботи:
;
Посада:
БГУ истфак
Основна спеціалізація і професійні досягнення:
Почерковедение, тестирование в проекте «Объединение»
Зацікавлення у сфері вивчення аномальних явищ:
ААЯ, АЯ, изучение предполагаемого очевидца по почерку
Перелік публікацій, наукових матеріалів у сфері вивчення АЯ:

студент

Протоколы EIBC

Дата заповнення: «11» июня 2014 р.
Анкету заповнив: Приставко И.Л.

/Підпис/

ПОСТАНОВИЛИ:
Прийняти оголошених осіб із присвоєнням наступних рангів та відділ:
1. Калитюк І. (дистанційний член м.Рівне) – Експерт
2. Миколишин А. (дистанційний член м. Львів) – Експерт
3. Петров С. (дистанційний член м. Харків) – Експерт (за погодженням директиви)
4. Приставко І. (асоційований дистанційний член м.Мінськ, Білорусь) – Співробітник
Випробувальний термін призначити 3 місяці.

4. СЛУХАЛИ: Щодо спостережень імовірних ААЯ.
У Центр надійшло повідомлення щодо спостереження імовірного ААЯ.
Вчора був в родичів, кажуть що над селом велика активність НЛО ( червоні кулі )
в одному місці постійно їх бачать селяни . Очевидно що є потреба влаштувати
секрет з відеоспостереженням . Кулі з"являються регулярно і незалежно від
погодних умов - тож
варіанти з шаровими блискавками відпадають . Місце
активності : село Моринці Черкаська обл. Андрій .
ПОСТАНОВИЛИ: Зв’язатися із очевидцем для уточнюючого анкетування
(відповідальний Кириченко О.).
СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру після літньої перерви у дослідженнях 03.09.2014.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
після літньої перерви у дослідженнях 03.09.2014.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

