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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
 

1. Білик А. 

2. Кириченко О. 

3. Миронов  М. 

4. Проноза М. 

5. Зейкан М. 

6. Мирасова Л. 

7. Зубчук Р. 

8. Руденко І. 

9. Янчук В.І. 

 

1. СЛУХАЛИ: Експедиція у Житомирську область - останні приготування 
Наразі узгоджений склад експедиції (конфірмовано): 

- УНДЦА «Зонд» - 6 людей : Білик А., Кириченко О., Миронов  М., Проноза М., 

Зейкан М., Мирасова Л. 

- «НАДРА» (геологічний ф-т ун-та Шевченка) - 1 людина:  Козлов О. 

- ТОВ «Велес» - 2 людини : Андреєв О.,  Биков С. 

- ТОВ «Спінор» - 1 людина : Павленко А. 

- Провідники  - 2 людини:  провідник Олег, пошуковець Н. 

Приладове забезпечення також впорядковане і готове до роботи.  

У зв’язку з великою кількістю учасників, обладнання та віддаленістю об’єкта дослідження 

виникає потреба задіяти декілька автомобілів, бажано підвищеної прохідності, що суттєво 

підвищує складність заходу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Погодити склад експедиції, дату визначити додатково після розуміння транспортного 

забезпечення зі сторони колег.  

 

2. СЛУХАЛИ:  Приладове забезпечення Центру  
 

Для потреб організації закуплені портативні рації “Моторола”, а також радіометр 

“Припять”. 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:srcaa@zond.kiev.ua


 

 
Рис.1. Закуплені нові прилади Центру 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти на баланс Центру, застосувати у черговій експедиції в 

Житомирьску область.  

 

3. СЛУХАЛИ: Об'єкт Куб. Янчук В.І. представив об’єкт «Куб» (оптичний резонатор 

з гіпотетично нетривіальними властивостями) який є його авторською розробкою і 

начебто демонструє ефекти форми. Також він доповів про авторську ідею роботи 

такого пристрою.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Розробити програму можливих  прикладних досліджень (експериментально-

конструкторський відділ).  

 

4. СЛУХАЛИ:  Щодо спостереження ААЯ. 
Ряд повідомлень на сайтах (УФОДОС) та форумах свідчить про спостереження ААЯ 19 

вересня (пунктуація і стилістика оригіналу збережена): 

 

«19 сентября 2015 года: строевой полет НЛО над Украиной 
В субботний вечер 19.09.2015 года в разных частях Украины (преимущественно 

сообщения в уфологические центры поступают из Киева и Киевской области) 

многочисленные очевидцы наблюдали строевой полет необычных объектов (НЛО). В 

аналогичных ситуациях скептики склонны объяснять аналогичные рассказы "китайскими 

фонариками", но во всех этих рассказах есть нечто странное: НЛО наблюдались в 

разных частях Киева и даже в других областях Украины, в то время, как жизнь 

"китайских фонариков" ограничена десятками минут! 

А началось все с потока сообщений в проект мониторинга за НЛО над Украиной 

(UFOBUA). Удивительно, но во всех рассказах упоминались преимущественно одни и те 



же детали наблюдаемых в ночном небе необычных объектов, одна и та же дата, одно и 

то же время - 19 сентября, 21-23 час. 

"Моё внимание привлекла движущаяся точка в небе, более всего напоминающая спутник. 

Присмотревшись я обнаружил целое скопление точечных объектов, перемещавшихся с 

юга на север. Я успел найти бинокль и сделать ещё одно наблюдение - в рамках кластера 

светящиеся точки менялись местами, сохраняя при этом общее направление движения", 

- написал некто Дмитрий из Киева . 

Об аналогичном явлении сообщила Марина Сергеевна Головач, но уже из Кировоградской 

области (а это не менее 200 км от первоначального наблюдения): 

- В 21:30 заметили три новые необычные скопления звезд, которые стали собираться в 

квадраты, летели с востока на запад, потом перестроились в вытянутый 

прямоугольник, продолжая двигаться вперед, затем вытянулись в длинную линию с 

севера на юг и стали удаляться на запад. Сотня звездочек разной яркости и разных 

размеров. Все длилось минуты четыре. Ничего подобного мы раньше не видели, было 

очень впечатляюще 

Удалось события того дня запечатлеть и на видео. Счастливчиком оказался Вячеслав 

Ющенко (IT-специалист из Киева). Рассказ закоренелого противника паранормальных 

явлений заслуживает особенного внимания: 

Вообще-то я очень жесткий скептик ко всему "паранормальному" и "мистическому" 

(хотя в существование внеземной жизни верю из-за уж очень большой "арифметической" 

вероятности данного возможного явления). Все, что я видел удивительного и необычного 

за 52 года своей бурной и насыщенной жизни до вчерашнего вечера легко объяснялось 

атмосферными, техногенным и другими понятными явлениями, а так же цепью ясных 

логических размышлений. Но! Вчера вечером 19-го сентября 2015 (суббота) вечер - 23.00 - 

23.45 я со своими ближайшими родственниками увидел НЕЧТО, - что ни как не могу 

объяснить. Если кто-то поможет это сделать, - буду искренне рад. И так: В субботу 

19-го вечером я был на даче за Вышгородом в сторону Осещины (сразу за киевской ГЭС) в 

дачном поселке "Сады Днепра". В 23.00 я со своими родственниками на открытой 

веранде пили легкое сухое вино и доедали приготовленное в мангале мясо, приятно и 

весело общались. Неожиданно моя мама отвлеклась от нашего разговора и сосредоточив 

взгляд на участке звездного неба, громко произнесла фразу: Посмотрите какой красивый 

самолет летит на нас! Кроме мамы и меня за столом была моя жена, моя родная сестра 

(режиссер СТБ) и моя тетя (из Житомирской области).  

Все не сразу среагировали на слова мамы, но мама еще раз сделала акцент на том, что 

она увидела что-то особенное и, чтобы лучше рассмотреть этот "красивый самолет", 

все присутствующие вышли из-за стола на открытую площадку перед верандой и 

устремили свои взгляды в темное, укрытое звездами небо. То, что мама назвала 

"красивым самолетом" повергло всех женщин в мгновенный шок... В мой мозг шок от 

увиденного вползал более постепенно, но не менее глубоко - я с первого мгновения 

пытался идентифицировать уведенное с любыми известными мне явлениями или 

предметами, - но все идеи мгновенно лопались как мыльные пузыри. Прямо над нашими 

головами с севера-востока на юго-запад (в сторону Киева) двигалось НЕЧТО. Данное 

НЕЧТО представляло собой серебристо-неоновую стаю из сотен птиц с размахом 

"крыльев"(по субъективным оценкам) от 1-го до 5-ти километров. Форма стаи была 

постоянно плавно меняющейся (от очень вытянутой вдоль направления движения (как у 

реактивного истребителя), - до формы обычного планера или самолета U-2 с широко 

расставленными крыльями. Но общая структура была стабильной, - в центре "Главный 

кластер", который включал в себя (по субъективным оценкам) от десяти, до возможно, 

2-х/3-х десятков ярко светящихся объектов. Главный (центральный) кластер был 

ограничен видимой яркой аурой/границей. Форма данной границы так же плавно 

морфировалась во время движения и объекты внутри Главного кластера так же были в 

постоянном движении. Центральный кластер был окружен целой "свитой 



сопровождения" ("крыльями"), которые состояли из сотен (от 100 до 500) светящихся 

ярких объектов. Светящиеся объекты внутри "свиты" активной двигались по 

собственной траектории и некоторые даже обгоняли "Главный Кластер" или ощутимо 

быстро уходили в хвост "Свиты", но в целом "Свита сопровождения" была похожа на 

стаю маленьких рыбок, сопровождающих большую "Акулу" ("Главный кластер"). Общий 

характер свечения объектов был серебристо-блестяще-неоновый, с различными 

оттенками холодных цветов(от бирюзовых до фиолетовых и даже до красноватых. 

Скорость движения была довольно высокой, - за 10-15 минут наблюдения полета в одну 

сторону объект пролетел 50-60 километров (от района примерно над Пуховкой (начало 

наблюдений) - до центра Киева (где объект "завис" на 5-10 минут и уменьшился в 

размерах (видимо он поднялся на большую высоту. После того, как объект "повисел" 

несколько минут над Киевом, - он начал движение строго в обратном направлении 

Высота полета объекта в сторону Киева была (возможно) около 1 километра, - на 

обратном пути он превратился просто в очень яркую огромную звезду вокруг которого 

уже не видно было "свиты сопровождения" и по всем видимым параметрам на 

"обратном пути" объект двигался на гораздо большей высоте, - более 7-ми километров. 

Проходя снова точно над нашими головами (Сады Днепра за Вышгородом) уже с юго-

запада на северо-восток все участники нашей компании (в том числе и я) отметили, что 

при общем устойчивом направлении движения, - объект совершает резкие движения 

внутри основной траектории. Перемещаясь по небосклону в северо-восточном 

направлении объект поднимался все выше и примерно через 20 минут обратного полета 

превратился в звезду по яркости сравнимой с самыми яркими звездами, которые 

присутствовали в это время на небосклоне. Далее, с каждой минутой свечение объекта-

звезды начало падать и постепенно окончательно исчезло в северо-восточной стороне 

небосклона ориентировочно на высоте, 45 градусов от горизонта. Всего общее время 

наблюдения данного объекта составило примерно от 35 до 45 минут. Общая облачность 

во время наблюдения составила - 10% - 15% от чистого звездного неба. Высота облаков 

была ориентировочно от 1-го до 3-х километров. Во время наблюдения объекта, - я 

пытался определить направления ветра по облакам, - и отметил, что ветер на высоте 

облаков был довольно сильным, - облака двигались с юга на север с ощутимой скоростью 

(возможно 10-15 метров в секунду). Стоит так же отметить, что у самой земли весь 

вечер был "полный штиль" (очень тихий и приятный вечер).  

Но, примерно, за 20 минут до первого появления объекта, - к нам на веранду прилетел 

очень сильный и короткий порыв ветра (кстати с северо-восточной стороны). Хотя, - я 

думаю, что данный порыв ветра вряд ли связан с наблюдаемым объектом (хотя все 

может быть). Так же следует отметить, что наблюдаемый объект не издавал ни 

одного звука (в отличие от пролетающих на Борисполь самолетов). После данного 

события вся наша компания до поздней ночи обсуждала увиденное, и пришла к 

коллегиальному выводу, - То, что мы видели можно смело идентифицировать 

единственно адекватным и конкретным названием: "Какая-то необъяснимая, очень 

загадочная и красивая хрень". Буду крайне признателен всем, кто поможет разъяснить, - 

"ЩО ЦЕ БУЛО?"... А то, как-то вопрос без ответа - не комфортно... Не люблю не 

разгаданных загадок, мистики и паранормальных явлений... 

Нашлись и очевидцы, которые наряду с удивлением от увиденного 19 сентября в киевском 

небе, предложили свои варианты объяснения загадочных объектов. Среди них и Наталия 

Сергеевна Онищенко: 

19.09.2015 года в городе Киеве над Святошинским районом наблюдали следующее 

явление. Около десяти часов вечера в ночном небе пролетели удлиненно треугольной 

формы, мерцающе-светящиеся объекты в ключевом порядке, летящие со скоростью 

предположительно похожую на полет стаи гусей, объекты периодически отдалялись 

друг от друга, через некоторое время возвращались в прежний порядок. Предполагаем, 

что ранней осенью заболоченные водоёмы выделяют фосфорный газ и многочисленные 



формы фосфатных бактерий, которых водяные птицы накапливают в своем перьевом 

покрове (утки, гуси и др.), любой вид водоплавающих птиц. Во время ночной миграции 

пролетая над городами и населёнными пунктами улавливая их свечение отражаются и 

мерцают в тёмном небе. Что мы и наблюдаем... К тем комментариям, что они резко 

пропадают с поля зрения, объяснение простое. Птицы отдаляются от зоны свечения 

города». 

 

Заслухані експертні думки учасників Центру.  

Відмічено, що за своїми параметрами і масштабністю спостережене явище схоже на 

входження у атмосферу із руйнуванням ШСЗ. В той же час замала кількість інформації у 

повідомленнях недостатня для остаточного ототожнення.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Провести моніторинг відомостей щодо контрольованого спуску з 

орбіти ШСЗ у вказану дату або аварій на орбіті; а також пошук імовірних інших свідків 

подібного явища.  

 

5. СЛУХАЛИ:  Запити до Центру. 
 

Співробітники системно-аналітичного відділу І.Калитюк та С.Петров надіслали ряд 

запитів до Центру: 

 

5.1.  Запит ДСК І.Калитюка про кадровий довідник. Запропонована оновлена форма 

реєстрації членів Центру.  
10.11.2014 

 

НТУУ «КПІ», ФАКС, 28 корп. 

Голові УНДЦА «Зонд» 

Білику А.С. 

 

Шановний Артем Сергійович і колеги, пропоную створити внутрішній кадровий довідник з ціллю: 

 

1.Щоби кожен із нас знав хто є хто і чим займається в УНДЦА «Зонд» 

2.Щоб ми розвивали внутрішні комунікації та спілкування 

3.Виключити випадки дублювання в дослідженнях та щоби ми об’єднались по науковим проектам 

4.Для того щоб знати хто і які прилади та спорядження може надати для наукових досліджень 

 

Додатки на стор. 2-3: 

1.Зразок інформації про члена УНДЦА «Зонд» 

2.Зразок переліку приладів та спорядження які можу позичити для користування під час 

проведення науково-дослідницьких робіт  

 

Прошу надати мені письмову відповідь на мою паперову поштову адресу (вказано в додатку 1) 

 

 

Із повагою представник  

системно-аналітичного відділу                                  _______                                 І.М.Калитюк 



Додаток 1 

ЗРАЗОК 

 

Відділ: системно-аналітичний; Прийнятий: 12.07.2014; 

 

Калитюк Ігор Михайлович 
П.І.Б. 

Kalytyuk Igor 

25.10.1987 р.н. 
Дата народження 

[Вилучено] 
Мобільний номер телефону 

kontaktkoordinator@gmail.com 
Електронна пошта 

м.Рівне, вул.Костромська,                        ,  

інд.33027 
Поштова адреса 

ufology-news.com 
Web-сайти 

Вища освіта: 2006 РДТЕП «Бухгалтерський облік» - мол. спец.; 2010 НУВГП «Облік і аудит» - 

магістр; 2013 ЄУ «Інженер-програміст» - спеціаліст. 

Наукова ступінь: магістр економічних наук, спеціаліст кібернетичних наук 

Стаж роботи: 2010 ПриватБанк - ДАП; 2010-2011 ПрАТ пивзавод «Рівень» - бухгалтер-ревізор; з 

2012 НБУ - інженер-програміст. 

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» (НБС), розвідувальні 

поїздки: «Київ-Гідропарк-2011» (приземлення ААЯ), «Київ-Підгірці-2012» (приземлення ААЯ), 

«Рівне-2013» (навчальна), операції: «Малий екран-1» (моніторинг неба), «Суб’єктивна призма» 

(експериментальна). 

Національність де-факто: космополіт 

Національність де-юре: поляк 

Громадянство: українське 

Релігійні погляди: відсутні, агностик 

Політичні погляди: технократ, РОЕ 

Вільне володіння мовами: українська, російська 

Що на вашу думку є явищем що підлягає 

вивченню?: аномальні аерокосмічні явища, 

викрадення прибульцями, полтергейсти, 

змінений стан свідомості (поза тілесний досвід), 

ясновидіння, реінкарнація 

Що на вашу думку є явною містифікацією?: 

круги на полях, чупакабра, біолокація, 

астрологія, пророцтва, гомеопатія 

 

 

 



Додаток 2 

Перелік  

приладів та спорядження які можу позичити для користування  

під час проведення науково-дослідницьких робіт: 

 

Строком 1-4 тижні: 

1. Метеостанція La Crosse WS1600IT-S-ALU (прогноз погоди, атмосферний тиск, анемометр, 

термометр, вологість, рівень опадів, годинник, сигнал, запис в пам'ять) 

2. Лічильник Гейгера GQ GMC-300 (мР/ч, мк.Зв/ч, част./см
2
 в хв., графічний режим роботи, 

USB-зарядка, стаціонарна і автомобільна зарядка, запис лоґа в внутрішню пам'ять з 

можливістю скидання замірів на комп’ютер, ПЗ для аналізу та моніторингу) 

3. Мультиметр DT-838; вольтметр Sunma YX-1000A 

4. Компас інженерний Ace Camp; компас-лінійка 

5. Бінокль Tasco 22x32 

6. Ультразвуковий дальномір з LCD та лазерною указкою 

7. Рулетка Vago-tools на 50м; рулетка 5м 

8. Рухома карта зоряного неба для визначення сходу та заходу зірок для широти φ≈50°±5° 

9. Автономний світлодіодний динамо-ліхтарик з механічною підзарядкою Dr. Max, 1 нажим 

гарантує роботу близько години (Дальність 10м); ліхтарики різної дальності 

10. Кишеньковий годинник Победа 

11. Комп’ютерна периферія: Canon CanoScan Lide 110 (сканер знаходиться в А.С.Білика) 

12. Інструменти: дирокол; степлери; будівельний степлер; антистеплер; лінійка офіцерська; 

креслярський набір; ножиці; ножі розкладні; універсальні ножі; розкладні столові прибори; 

лінзи; червоний фільтр; дуговий паяльник, молот; пасатижі; кусачки; круглогубці зігнуті; 

викрутки набір; міні лопата-кірка; автоген запальнички; штатив; електролізер; пробірки; 

колби; піпетки; трубки 

Строком 1-7 днів: 

1. Комп’ютерна периферія: ASUS A9RP (1,86GHz, 2Gb) б/у; Genius SlimStar i220; Microsoft 

COM 500; SanDisk Cruzer Edge 8Gb; CR USB (MicroSD, M2, MS,SD HC); DeTech DE-V1 

2. Калькулятор Optima 75521 

3. Засоби індивідуального захисту: фільтр протигазу комбінований ФК-5Б А2В3Е3АХР3; 

маска до протигаза ППМ-88; распіратор Тополь; KRAL mini-starter cal. 8mm K.; Walter 

PPK/S cal. 4,5 mm .177BB; WS-800t 1900K; Терен-4; Перець-1М 

4. Аптечка автомобільна повної комплектації (доукомплектована) 

5. Тепла одежа; зонти; барбік’ю; шомпора; решітки 

6. Посібники: по надаванню першої допомоги; громадянської оборони; діловодства; хімії; 

психоаналізу; психосоматики; жестознавства 

Власний супровід: 

1. Комп’ютерна периферія: Lenovo IdeaPad S10-3 (1,66GHz, 2Gb); A4tech N-250X; Panasonic 

RP-HT223; Ligitech Dialog-320; F&D A510; Verbatim 32Gb; Transcend StoreJet 1Tb; ASUS 

Blu-ray BW-12D1S-U (BD/DVD/CD) до 250Gb на 1 диск. 

2. Палатка; спальні мішки; надувні човни 

Витратні матеріали (можу подарувати): 

1. Дифракційні решітки UFO-Science 

2. Канцелярія: ручки; коректори ручки/стрічки; олівці; маркери перманентні; скотчі відривні; 

ізоляційні стрічки чорна/зелена/синя/червона; клеї ПВА; клеї холодної сварки; суперклеї; 

папір офсетний; папір офісний; блокноти відривні; бланки бухгалтерські; ластики; біндери; 

кліпборди; скріпки; файли; CD/DVD/BD диски; лінійки; ніж канцелярський; сухий спирт, 

розпалювачі, баночки скляні; мала пластикова тара; коробки картонні; пакети; рукавиці 

будівельні; рукавиці нестерильні; бахіли 

3. Програмне забезпечення в залежності від поставлених завдань 



ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Підтримати форму за основу. Оновлений кадровий переоблік здійснити при 

установчому засіданні (звітно-виборчих зборах) 2016 року.  

 

Оформити і надати для С.Петрова витяг із протоколу засідання по даному рішенню. 

 

5.2. Запит С.Петрова: В наступних розвідувальних поїздках представляти УНДЦА «Зонд» 

на Харківщині видавати візитівки нового зразка, де буде вказано зворотний зв'язок з 

С.О.Петровим та А.С.Біликом, коротка інформація про організацію 
 

 

10.11.2014 

 

НТУУ «КПІ», ФАКС, 28 корп. 

Голові УНДЦА «Зонд» 

Білику А.С. 

 

Шановний Артем Сергійович і колеги, прошу виготовити мені макет візитівок та бейджа 

представника УНДЦА «Зонд» для друку власним коштом, з ціллю: 

 

1.В наступних розвідувальних поїздках представляти УНДЦА «Зонд» на Харківщині 

2.Видавати візитівки нового зразка, де буде вказано зворотний зв'язок з С.О.Петровим та 

А.С.Біликом, коротка інформація про організацію 

 

Прошу надати мені відповідь на мою електронну адресу moon-cafe@mail.ru 

 

Із повагою представник  

системно-аналітичного відділу                                  _______                                 С.О.Петров 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2. Погодити. Бланки візиток та робоча форма члена вже надані С.Петрову раніше.  

 

Оформити і надати для С.Петрова витяг із протоколу засідання по даному рішенню. 

 

5.3. Запит І.Калитюка щодо універсального типу анкети. 

 

17.12.2014 

 

НТУУ «КПІ», ФАКС, 28 корп. 

Голові УНДЦА «Зонд» 

Білику А.С. 

 

Шановний Артем Сергійович і колеги, пропоную розглянути мій проект бланку анкети 

про спостереження невпізнаних об’єктів або явищ (роздати екземпляри анкети всім 

присутнім) і оцінити її вказавши на переваги і недоліки. Прошу повідомити мене про 

результати. 

 

Із повагою представник  

системно-аналітичного відділу                                  _______                                 

І.М.Калитюк 

 



Форма А-7  

№_________ 

Анкета про спостереження невпізнаних об’єктів або явищ 
Ця анкета заповнюється з метою документального підтвердження спостереження об’єкта або явища, яке не вдається ідентифікувати як 

природне чи техногенне явище. Анкета заповнюється максимально цілісно друкованими буквами. Якщо дані по якомусь із питань відсутні 

– у відповідному пункті проставляється прочерк. А якщо для повної відповіді не достатньо місця – додаткові дані можна вказати на 
окремих листах, доповнених до анкети, або на зворотній стороні анкети. Вкажіть обов’язково номер пункту, який доповнюється.  
1.Дані про особистість, що спостерігала невпізнанний об’єкт чи явище (якщо особистостей 

декілька – то заповнюється декілька анкет) 

Фамілія______________________________________ Ім’я______________________________________ 

Дата, місяць, рік народження ____________________Вид діяльності_____________________________ 

Поштова адреса_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Моб. тел._____________________________________ Ел. пошта_________________________________ 

Чи були інші очевидці, що спостерігали цей об’єкт або явище?              (Так/Ні) _________ 

Вкажіть, як саме з ними звязатись__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Дані про спостереження 

При необхідності всю історію, максимально цілісно, на скільки це можливо, а також малюнки до неї, 

можна вказати на окремому чистому листі! 

Дата спостереження __.__.20__г Район виявлення_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Де саме ви знаходились в момент спостереження (вкажіть з прив’язкою до місцевості)_____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Якщо переміщувались в момент спостереження, вкажіть приблизну швидкість переміщення, 

напрямок та присутність зупинок___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Погодні умови: 

Хмарність Чисте небо  Легкі хмари  Хмарно  Пітьма    

Температура Холодно  Прохолодно  Тепло  Жарко  

Вітер Штиль  Легкий бриз  Помірний  Сильний  

Опади Сухо  Туман  Дощ  Сніг  

На небі Зорі  Місяць  Планети  Сонце  

3.Технічні характеристики спостереження 

Спостережуваний невпізнаний об’єкт або явище: Кількість явищ або об’єктів____________________ 

Форма__________________________________ Чи спостерігалася зміна форми         (Так/Ні)_________ 

Колір___________________________________ Чи спостерігалися зміни в кольорі   (Так/Ні)_________ 

Шум____________________________________Запах__________________________________________ 

Світлові ефекти __________________________Фактура________________________________________ 

Час початку спостереження       __:__ Ви бачили момент появи об’єкта або явища? (Так/Ні) _________ 

Час закінчення спостереження  __:__ Ви бачили коли об’єкт зник?                             (Так/Ні) ________ 

Опишіть, чи хорошою була видимість в районі спостереження (вкажіть, що обмежувало огляд, або 

наприклад ви знаходились в приміщенні)____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Якщо спостерігалися зміни в швидкості руху об’єкту, вкажіть які саме___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Перетин хмар___________________________________________________________________________ 

БАНВ літаків спостерігались в небі в під час прояву?                                                   (Так/Ні) _________  

Якщо так, то опишіть, траєкторію його руху_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Відбиття сонячного світла на ШСЗ спостерігались під час прояву?                            (Так/Ні) _________ 

Якщо так, то опишіть, траєкторію його руху_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________



Траєкторія: 

Проставте літеру «А» на діаграмі (1), позначив висоту об’єкта(ів) або явища над горизонтом спочатку 

спостереження і «Б» – в кінці спостереження. Аналогічно позначте літерою «А» на зовнішньому 

крузі компасу (2) напрям, в якому ви бачили об’єкти спочатку, і «Б» – в кінці спостереження. 

 
Якщо це занадто складно, вкажіть розташування відносно відомих вам об’єктів. 

Розмір: 

Якщо об’єкти тримати в витягнутій руці, то який із них міг мав би такий же видимий розмір? 

 
Кутовий розмір явища або об’єкта ______° або вказати в порівнянні з Місяцем чи іншими об’єктами 

_______________________________________________________________________________________ 

Якщо є можливість вказати лінійний (діаметральний) розмір, то вкажіть_________________________ 

Якщо є бажання зробити рисунок або описати спостереження більш детально – зробіть це на 

окремому листі, а якщо є фото чи відео, необхідно надати їх копію в оригіналі з EXIF! 

Вкажіть тип камери______________________________________________________________________ 

Фокусна відстань___________________________ Чи використовувалась діафрагма (Так/Ні) ________ 

Які фільтри використовувались_______________ Чи використовувалась витримка  (Так/Ні) ________ 

Камера знаходилась на штативі (Так/Ні) ________ 

4.Материальний вплив 

Чи бачили ви об’єкт або явище низько над поверхнею землі?___________________________________ 

Якщо ви помітили якісь матеріальні сліди після зникнення явища в місці появи низько над 

поверхнею, опишіть це__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Якщо ви помітили незвичайні ефекти в поведінці людей, тварин, електроприладів, інших 

навколишніх предметі, опишіть це_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Чи зостались сліди впливу об’єкта або явища на вашому тілі___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Ваш психологічний стан на момент спостереження___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

5.Думка очевидця 

Яким саме чином ви помітили присутність об’єкта або явища?__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Чим саме ви були заняті в момент початку вашого спостереження?_____________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Що саме заставило вас припинити спостереження?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Чи проявляли ви інтерес до подібних явищ раніше? Якщо так, то якого характеру? Наскільки 

сильний?_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Чи змінилась ваша думка після спостереження? Якщо так, то сформулюйте її сьогодні? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Хто були першими, кому ви повідомили про спостережене? Яка була реакція на вашу 

розповідь?______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Що ви думаєте про спостережуваний об’єкт або явище? Що саме це могло бути?__________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Заповнив цю анкету, Ви бажаєте, щоб особисті дані із анкети були конфіденційними чи публічними? 

Конфіденційні __ Публічні __ Дата заповнення ______________________________________________ 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

5.3. Універсальні типи анкет не зарекомендували себе добре у практичній діяльності 

УНДЦА «Зонд», оскільки, як правило, не містять всіх питань що стосуються 

специфічних спостережень (фактори аномальності неординарні та складно 

формалізовані), особливо групових форм зі складними перебудовами, 

метаморфозами тощо. З іншої сторони, надмірна кількість зайвих та пропонуючих 

до вибору питань присипають очевидця,  складають «формуюче опитування», 

спотворюючи результат. Тому в УНДЦА «Зонд» немає стандартизованої анкети, а є 

двохстадійний процес, у якому на першому рівні визначаються ключові 

характеристики  спостереження за описом (що описано в методичних матеріалах 

Центру), а на другому етапі – складається опитувальний лист під конкретний 

випадок. Індивідуально кожен дослідник вправі використовувати засоби 

анкетування, які він вважає за ефективні. Надіслана анкета є прийнятною для 

анкетування першого рівня і не суперечить методологічним засадам Центру.  

 

Оформити і надати для І. Калитюка витяг із протоколу засідання по даному рішенню. 

 

5.4. Запит І.Калитюка створити широкий асортимент розвивальних відео по тематиці 

наших досліджень, на які оформивши авторські права пропонувати телеканалам. 

 
 

28.01.2015 

 

НТУУ «КПІ», ФАКС, 28 корп. 

Голові УНДЦА «Зонд» 

Білику А.С. 

 

Шановний Артем Сергійович і колеги, пропоную створити широкий асортимент розвивальних 

відео по тематиці наших досліджень, на які оформивши авторські права пропонувати телеканалам 

за договірними цінами. 

 

Що саме я пропоную: 

1.Хороший асортимент якісно знятого відео надасть нам змогу складати як конструктор фільми 

різних тематик; 

2.Можна знімати німе відео, яке потім озвучити на англійській чи українській мові, спокійним 

приємним жіночим, або впевненим чоловічим голосом; 

3.Можна наймати лабораторії, в яких присутній сучасний дизайн, новітні прилади і 

кваліфікований персонал, де будуть проводитись демонстративні експертизи на камеру, 

попередньо заплативши для них за це; 

4.Можливо є бажаючі зніматись в якості акторів чи статистів; 

5.Можна залучити до цього і художніх спеціалістів по створенні якісних анімацій, рисунків, 

реконструкцій і т.д.; 

6.Можна залучити до цього і професійних операторів та режисерів, конкретно узгодивши з ними 

всі мілкі деталі конкретного відео; 

7.Всі хто приймає участь в створенні конкретного відео, отримують прибуток з кожного 

замовлення конкретних відео телеканалами, а 10% йде в фонд «Зонд»-а. 

 

Прошу надати мені відповідь 

 

Із повагою представник  

системно-аналітичного відділу                                  _______                                 І.М.Калитюк 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

5.4. Запит підтримати за основу. В якійсь мірі співпраця зі ЗМІ відбувається шляхом 

зйомки спільних фільмів та програм при запрошенні та участі представників ЗМІ в 

дослідженнях. Проте власне фільмування (що є слушним) наразі виконується з 

метою наукової фіксації і не відповідає форматам шоу та ТВ. Для перетворення або 

суміщення формату при збереженні наукового рівня слід мати власних операторів 

та відповідну апаратуру, що є подальшими напрямками розвитку Центру.  

 

Оформити і надати для І. Калитюка витяг із протоколу засідання по даному рішенню. 

 

5.5. Запит І.Калитюка: 

 

29.01.2015 

 

НТУУ «КПІ», ФАКС, 28 корп. 

Голові УНДЦА «Зонд» 

Білику А.С. 

 

 

Шановний Артем Сергійович і колеги, пропоную дозволити дистанційним членам нашої 

організації проводити власні регіональні засідання під егідою УНДЦА «Зонд», за умов: 

  

1. Кількість присутніх не менше 3 чоловік; 

2. Обов’язкове фотографування присутніх; 

3. Вказати адресу і дату засідання; 

4. Засідання можна проводити не частіше 1 разу за 2 місяці; 

5. Обов’язково мають бути матеріали, що отримані з першоджерел; 

6. Матеріалів що розглядаються має бути не менше 5; 

7. Дотримання науковості і неупередженості в висвітлених матеріалах має бути 

обов’язковим; 

8. На регіональних засіданнях не можуть прийматись будь які організаційні рішення 

без погодження з Координаційною радою УНДЦА «Зонд», це також стосується 

експедицій, розвідувальних поїздок, співпраці з представниками ЗМІ; 

9. Оформлення результатів засідання в вигляді протоколу за стандартами діловодства 

на українській мові в термін не більше 2 місяці від проведення; 

 

У випадку недотримання вищенаведених умов – засідання вважати недійсним. 

 

Прошу надати мені відповідь 

 

Із повагою представник  

системно-аналітичного відділу                                  _______                                 

І.М.Калитюк 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.5. Погодити. Попередня програма засідання має бути узгоджена із координаційною 

радою УНДЦА та першим відділом у робочому порядку. Протокол засідання для масового 

ознайомлення також має бути затверджений першим відділом у робочому порядку перед 

опублікуванням. 

 

Оформити і надати для І. Калитюка витяг із протоколу засідання по даному рішенню. 



 

 

5.6. Запит І.Калитюка щодо звіту по експедиції у с.Цеперів Львівської області.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.6. Закінчення Звіту по експедиції у Цеперів вже включено у загальну програму 

виконання робіт на 2016 рік. Основні результати також вже наведені у протоколах 

Центру. Кінцевість результату досліджень як відомо була зпроблематизована 

нищівною пожежею в НУБІП, куди були віддані зразки рослин на вивчення. 

 

6. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру після експедиції, яка має поки не призначену дату. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Підтримати. Організаційно підготувати експедицію, мобілізувавши на 

це всі ресурси Центру. 

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу 

Кириченко О. 


