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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
 

1. Білик А. 

2. Ведерник Т. 

3. Кириченко О. 

4. Кириченко А. 

5. Руденко І. 

6. Проноза М. 

7. Миронов  М. 

 

1. СЛУХАЛИ: Щодо запитів для Архіву Центру 

Сформовано запити для відповідних установ з приводу архіву Центру.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Текст запиту погодити. Направити запити у відповідні установ з приводу архіву Центру 

 

2. СЛУХАЛИ: Результати експедиції із пошуку імовірного аномального 

метеорита у Київській області 11.06.2016 

11.06.2016 силами групи швидкого реагування УНДЦА було проведено експедицію на 

місце падіння імовірного метеорита. 

 Первинне повідомлення було розміщене 5 червня за тематичними ресурсами: 

http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?PHPSESSID=j57u88rdt91p9ht7k7aqv6evf1&top

ic=41015.0 

https://www.facebook.com/astronomy.in.ua/photos/a.1780714142160428.1073741828.17790668

08991828/1780989728799536/?type=3&theater  

Проте відоме УНДЦА стало тільки 10 червня.  

З групи Astronomy in UA - https://www.facebook.com/astronomy.in.ua/ 

«Метеорит, який впав нам під ноги (у порівнянні зі Всесвітом 200-300 метрів - це не 

відстань)! Вчора, в ніч з 4 на 5 червня 2016 року ми ( Б. Боровик та І. Крячко) виїхали 

познімати черговий таймлепс. Камера зафіксувала падіння одного з уламків, саме того 

який впав поряд з нами (в правій верхній частині кадру)!  
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Фактично атмосфера повністю погасила його швидкість. Всього ми побачили два 

уламки. Один був більший і впав десь за посадкою, яка була позаду камери. А цей таки 

потрапив у кадр. Впав практично без звуку.» 

 

 
Рис. 1. Фото падаючого об'єкта зроблене астрономами (обведено) 

 

 



 
Рис. 2. Місце падіння  і  зйомки, визначене астрономами 

 

Інші вагома характеристика  від очевидців із форуму (цитата за текстом): 

«Швидкість була така, що він після удару відскочив від ґрунту, це було видно..» 

 

В коло Статутних задач діяльності УНДЦА «Зонд» загалом не входить вивчення  

метеоритів самих по собі. Проте наведений об’єкт має певні фактори аномальності: 

 Спіральна траєкторія із аномально дрібним кроком (див. рис. 3) 

 Власна світимість  

 Пружинення від грунту 

Оперативно було прийнято рішення про термінове спорядження експедиції під кодовою 

назвою «Жовтий код».  

 

  
Рис. 3. Найближчі візуально подібні аналоги 

 



 
Рис. 4. Робоча схема ведення робіт УНДЦА  

(розроблено експериментально-конструкторським відділом) 

 

Склад експедиції було визначено наступний: 

 Миронов М. 

 Білик А. 

 Зейкан М. 

 Киричено О. 

 Дукассе М.               

 Проноза М 

 Ніколенко В. 

 Ткаченко А. 

 Вологін І. 

 Руденко І. 

 

Були проведені під час експедиції наступні роботи: 

 Рекогносціровка місцевості, складання карт, геопозиціонування 

 Фотофіксація та відео зйомка 

 Фонові та поточні комплексні виміри радіації та магнітного поля 



 Розбиття на квадрати та прочісування місцевості (кукурудзяне поле) методом 

прискіпливого ретельного обходу з перехресними межами огляду. 

 Металопошук шукачем 

 Опитування імовірних очевидців 

 Радіоестезичне зондування 

 

  
Рис. 5.  Місце імовірного падіння. Пошукові роботи ведуть спеціалісти УНДЦА методом 

смугового прочісування з напустковим перекриттям 

 

  
1     2 

Рис. 6.  Місце імовірного падіння. Значні ділянки поверхневих шарів ґрунту пошкоджені 

птахами, технікою (полив та колії) і дощем 1. Віднайдені в процесі пошуку об'єкти 2 

 



  
1       2 

Рис. 7.    Аномалії будови стовбуру дерев в зоні пошуку 1. Картографування веде керівник 

експериментально-конструкторського відділу УНДЦА Миронов М. 2 

 

Характерно, що УНДЦА став єдиною організацією, хто приїхав досліджувати даний 

феномен.  

На жаль, до приїзду УНДЦА, вночі вже відбувся  полив ріллі, тож якщо виямка від 

дрібного метеорита була невелика, вона розмилася (див. вище свідчення очевидців щодо 

того, що метеорит відскочив від поверхні, а не вирив кратер).  

Знайдені і відібрані підозрілі шматки метеоритами не виявилися. 

Дублююче інші методи досліджень екстрасенсорне сканування виявило деяку вірогідність 

атмосферного феномену на кшталт “кульової блискавки”. 

Встановлено контакти із місцевою агропромисловою фірмою – утримувачем поля, та 

залишено контакти і роз'яснення дій щодо можливих знахідок.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Вважати експедицію організаційно та методологічно успішною. Окремо відзначити, що 

експедиція вкотре підтвердила 24 годинну оперативність групи швидкого реагування 

Центру для виїзду по Україні, що фактично є безпрецедентним феноменом в історії 

сучасної аномалістики. 

Винести подяку експериментально-констуркторському відділу (Миронов М.) за 

оператіиність та зразкову дисципліну із занесенням у протоколд.  

 

3. СЛУХАЛИ: Свідчення очевидців і аналіз спостережень ААЯ   

3.1. НЛО в Подольском районе Киева в ночь на 5 июня 

Про об’єкт заявлено від дружього проекту  «Украина аномальная» 

Оригінал наводиться нижче зі збереженням пунктуації та стилістики. 



«НЛО в Подольском районе Киева в ночь на 5 июня 

Posted: 05 Jun 2016 04:28 AM PDT 

НЛО в Подольском районе Киева появился в ночь на 5 июня 2016 года. Вот что пишет 

дословно непосредственный очевидец в проект мониторинга за НЛО в Украине 

(UFOBUA): 

В ночь на 5 июня около 00:15 услышали (я и моя жена), как на улице зашелестели листья 

на деревьях, подумали, что дождь и вышли на балкон (я заодно и покурить), оказалось, 

что это просто поднялся сильный ветер (но не шквальный), а через минуту-две увидели в 

небе над домом 2б «плывущее созвездие». Наблюдали все это около 30 секунд, оно плавно, 

но достаточно быстро проплыло по небу и скрылось за новым высоким домом (Паркова 

вежа). Наблюдали все это с дома 2в с нижних этажей, на вид оно летело довольно низко, 

но над и за домом 2б, было большим, примерно в 3-3,5 этажа дома 2б в высоту и длинной 

в 3-3,5 балконов дома 2б. Очертаний или четких линий не видели, но точки огоньки 

стройно плыли по небу все в одном направление без колебаний (см. рис. плывущее-

созвездие), небо было относительно чистым, были местами дымкообразные облака 

(задние точки через них просвечивались, передние 3 точки были видны четко)». 

Заслухані думки експертів. Виникла жвава дискусія.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Подякувати очевидцю за небайдужість. Наданих характеристик замало для точного 

ототожнення. За візуальними ознаками об’єкт схожий на руйнування у верхніх шарах 

атмосфери крупного космічного сміття або апарату. 

 

3.2. Кадри нічної зйомки. Пунктуалція та стилістика повідомлення збережені:  

«Это было 3 июня 2016 года. Глухой лес под Киевом в Иванковском - ??? районе. 

Фотоловушкой (охота на волка) служила камера Santek hc-500. Данное 

устройство активируется от датчика движения, производит фото и 

видеосъемку. Камера дважды (по 30 секунд) активировалась в полночь 

http://ufodos.org.ua/news/misticheskie_veshhi_v_lesu_pod_kievom_foto_video/2016-06-

05-1216» 

"Ночью, когда уже спал, - говорит Прокоп, - сработало оповещение на телефон, пришло 

фото. Через интервал еще одно. На фото я увидел какие-то светлые пятна, подумал 

световые эффекты и не придал особого значения. Утром поехал снимать камеру и 

посмотрел видео на встроенном экране. Понял, что это не засветка, предметы 

перемещались как раз над тем местом, где я положил приманку (мясо, кости).  

Не могу понять, что это. При увеличении видно что это что-то техногенное. Размер по 

моим представлениям чуть больше метра, расстояние до камеры около 10 метров". 

 



 
 

 
Рис. 8.  Кадри нічної зйомки 

 

Заслухані думки експертів. Висловлені і обговорені імовірні гіпотези появи явища 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома. Знятий об’єкт найбільш імовірно є комахою. 

Факторів аномальності не виявлено.  

 

3.3. Спостереження 7 лют. 2016 р.  

На ютуб-каналі викладено відео із кометарем «Обнаружено нло в небе, днём , в 

15:28 . На территории харьковского массива .» 

 



 
Рис. 8.  Кадри зйомки 

  

Інших пояснень не надано.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома. Спробувати зв’язатися із очевидцем для 

отримання оригінальних коментарів та оригіналів відео.  

 

 4.  СЛУХАЛИ:  Відносно вступу до Центру 
 

Анкету подав Ведерник Тимофей Вадимович, і ось він сьогодні на засіданні. 

Задано питання Тимофію від експертів. Почуто задовільні відповіді. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Зарахувати Тимофія до слухачів Центру, відповідно до Кодексу після 

трьох відвідин і складання співбесіди за пакетом № 1 (альфа версія) прийняти у 

співробітники.  

 

 5. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести 

наступне Засідання Центру на початку вересня.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру на 

початку вересня із відкриттям наново ФАКС корпусу. 

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


