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1. СЛУХАЛИ: Взаємодія із ФАКС та дружніми організаціями 

1.1. Поступила пропозиція розмістити інформацію про УНДЦА «Зонд» на сайті 

факультету.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

Попередньо погодити розміщення інформації із керівництвом ФАКС, сформувати запит 

для того. 

 

1.2. Нашими добрими білоруськими колегами (Гайдучик В. Н.) був переданий 

збірник «Таинственная Беларусь: материалы конференции» (г. Минск, 25 января 

2015 года). – Минск: Регистр, 2015. 108 с.. Зміст збірника: 

Бутов И. С. Перунова топонимика 

Дучиц А. В. Места явления Богоматери (Иисуса Христа, святых) и чудодейственных 

икон на территории Беларуси 

Климкович И. Е. Инфернальные явления на местах, где по легендам спрятаны 

«проклятые» сокровища (пер. с бел. Анны Шамрук) 

Гарбуль А. Таинственные Лынтупы (пер. с бел. Анны Шамрук) 

Зайковский Э. М. Камни на сакральных памятниках Беларуси (пер. с бел. Анны 

Шамрук) 

Гайдучик В. Н. Этнографический проект: «Белорусские вампиры» 

Зайцев А. П. Итоги исследования камней с ямками в 2010–2014 годах 

Романенко Г. Г. Неизвестный радон 

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


 
Рис. 1. Обкладинка наданого збірника. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подякувати за надісланий збірник, побажати плідних студій та справжніх наукових 

відкриттів нашим колегам. Відмітити важливість взаємодій та обміну досвідом у 

дусі кооперації та істинного наукового служіння. 

  

2. СЛУХАЛИ: Протоколи за 2015 рік.  
Підготовлені протоколи Засідань Координаційної Ради УНДЦА за 2015 рік (версія для 

інтернету).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Попередньо погодити. Направити у інформаційно-технічний відділ та на кінцеве 

опрацювання і подальшу процедуру розміщення на сайті Центру.  

 

3. СЛУХАЛИ: Повідомлення щодо спостереження аномальних явищ 
Анонімний користувач імовірний очевидець Володимир (volodymyr887) звернувся із 

повідомленням щодо спостереження імовірного ААЯ. Стилістика та орфографія 

збережені: 

 

«Доброго дня!!!  

Приблизно 6років назад, в мене сталась така історія.  

Живу я в маленькому селі в карпатах.. Частина села де я проживаю відокремлена від 

іншої подібно хутіра. Приблизно 6хат на відокремленій тереторії села. Вот і одного разу 

в ночі, мені довелось наблюдати одне незвичайне явище. Намагаючись заснути я дивився в 

вікно, це було холодної пори року. Лежав я й дивився, раптом в вікно блимнуло не 

зрозуміле світло, чому я сильно здивувався(адже ні машин ні доріг там нема, тому це 

явно не проїжджаючий автомобіль) потім за пара секунд світло повторилось і з 

цікавості вирішив підійти до вікна, не вдов3і за вікном я побачив світящий шар який завис 

в просторі на відстані приблизно 10-12м від вікна, шар завис нерухомо немов вивчаючи 

мене, смілості вийти на вулицю в мене забракло тому що це було для мене лишилось 

таємницею, через 25с.д шар почав віддалятись і вже через 1хв зник. Що це ? НЛО чи 

може якесь Божество: невідомо! Хотів би дізнатись що це.. Тепер наблюдав подібне 

явище в 2014р.» 



 

Очевидцю було направлено базові питання : 

1. Точне місце де відбувалося спостереження 

2. Уточніть погодні умови спостереження 

3. Чи були інші очевидці подібного явища 

4. Чи лишилися матеріальні сліди на ґрунті, рослинах тощо від явища 

5. Чи були Вами спостережені звукові ефекти, зміни свого психофізіологічного 

стану? 

6. чи вдалося Вам сфотографувати явище, зняти на відео? 

7. Чи є свідчення від інших людей з вашого села про подібні феномени, в інших 

обставинах та в інший час? 

8. Чи задокументовані десь ці свідчення - як то в місцевих газетах, топонімах, 

краєзнавчих книжках тощо? 

Отримані відповіді 

1. с. Завадка Сколівський р-н Львівська обл 

2. Хмарно без опадів. З великою швидкістю вітра. В період ночі) 

3. Так. Батько, у другому випадку! 

4. Не перевіряв! 

5. Відчувалось не звучне гудіння(подібне до токо коли звенить у вухах) а так то ні.. 

Відчував велику зацікавленість до світящого об'єкта. З невеликою тривожністю.  

6. Нажаль ні. Бо в перший раз то було для мене чиміс незвичайним. Ну і не було поряд ні 

фотоапарата ні телевона) але це би получились геніальні карди, оскільки об'єкт був на 

відстані від 8 до 12метр 

А в другий раз це було на більшій відстані , в період ночі то треба було професійної 

камери, якої в мене немає 

7.Так є! Але це більшість із них люди пояснюють як паранормальні явища. А не НЛО. 

Місце де я бачив кружляючі шари в небі , це шось подібне до аномальної зони. Це подібне 

пропасті) не подалеко від місця йде сільська дорога. Й туда часто засасує вантажні 

автомобілі. Трактори і т.д по свідченню свідків, техніка перестає слухатись. І сама 

собою повертає в сторону цього місця, багато людей загинуло тому причина залишаєтся 

не виясненою. Схожі історій були й вурманами. Іхаючи дорогою біля цього місця, коні 

сами по собі звертали в це провальля. Що встигали фурмани то тільки вистрибнути з 

воза, щоб не розбитись разом з конями. Є історії від свідків що коли йшли дорогою то 

побачили перед собою стіну. Також місце постійно втягує зп'янілих людей. Це проходило 

майже одночасно, короткий термін.. Близько 5людей періодом 3-4роки казали що й 

раніше були випадки але я їх не знаю. 

8. Можливо) не знаю точно. Ну раз , воно приводило до загибелі людей то напевно! Знаю, 

що щось подібне опобліковувалось в газеті, але ні змісту ні назви газети я не бачив і не 

читав 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Подякувати очевидцю за небайдужість та надане повідомлення. Відзначити, що 

повідомлення про подібні явища багатокомпонентні але за браком інформації та браком 

матеріальних свідчень і можливих суб’єктивних викривлень – не дають можливості для 

повноцінного дослідження, особливо через спотворення вербальних даних за давністю.  

Дослідити даний випадок більш ретельно, якщо очевидцю  вдасться визначити більш 

точні дати, обставини, свідчення . Звернути очевидцю  увагу на зміну рослинності, 

історичний бекграунд (капища, кладовища, вівтарі на цьому місці, назви серед людей...), 

здійснити детальний опис, зібрати більше історичних даних і звернутися повторно у 

Центр.  

 

 



4. СЛУХАЛИ: Плани та проекти у 2016 році 
Заслухано пропозиції та ремарки учасників Центру щодо планів на 2016 рік . 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Підготувати реліз щодо проектів Центру відповідно до поданих 

пропозицій і розглянути на наступних засіданнях. Питання експедиційних виїздів та 

участі у наукових та інших заходах  вирішити окремо, з урахуванням поточних ситуацій.  

Окремо скласти план культурно-масових та просвітницьких заходів.  

 

      5. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 10.02.2016. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

10.02.2016. 

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 

 


