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1. СЛУХАЛИ:  Результати проведення експедиції в АЯЗ Грузьке Київської 

області 
07-08.05.2017 силами УНДЦА було проведено експедицію в АЯЗ Грузьке Київської 

області. Дана зона вже понад 5 років планомірно досліджується УНДЦА (див. протоколи 

за попередні роки діяльності).  

 

Склад експедиції : Білик А., Кириченко О., Проноза М., деМорт М., Коваленко Є., 

Чорнай Ю., Гамаля А., Миронов М. Також залучений місцевий мешканець, очевидець – 

А.Букет.  

Мета експедиції: подальше вивчення із метою збирання свічень щодо факторів 

аномальності і формування фізичної моделі функціонування. 

 

Задачі: 

 Проведення приладових вимірювань (магнітометр, частотомір, радіометр β-γ, 

мультиметри з електродами) 

 Термографія АЯЗ за допомогою тепловізора 

 Збирання зразків  

 Опитування потенційних очевидців і учасників аномальних подій у АЯЗ 

 Здійснення експериментів 

 Відпрацювання мобільного автономного базування 
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Під час проведення було зокрема вперше здійснено роботи: 

 Зібрано гербарій місцевих характерних рослин у спеціально розроблене 

устаткування УНДЦА 

 Влаштовано вибіркові вимірювання різниці електропотенціалів ґрунту  

 Організовано базовий табір за правилами безпеки, максимальної чистоти 

досліджень, автономності та мобільності 

 Впроваджено двохгодинні чергування із стеженням за зоною в нічний час доби 

 Використано трекери для відстеження переміщень окремих учасників  

 Проведено псі-експерименти із окремими експертами УНДЦА 

 

 
Рис.1. Вигляд зони із базового табору 



 
Рис.2. Захід Сонця над зоною 2017 

 
Рис.3. Базовий табір УНДЦА, розгорнутий у Зоні 



 
Рис.4. Нічне чергування у зоні 



 
Рис.5. Відбирання зразків рослинності для гербарію із спеціально розробленим 

устаткуванням УНДЦА 



 
Рис.6. Відбирання зразків рослинності для гербарію із спеціально розробленим 

устаткуванням УНДЦА 

 
Рис.7.Вимірювання різниці електричних потенціалів землі ведеться чотою УНДЦА 



 
Рис.8. Термограма нічного вигляду зони 

 

Попередні короткі висновки і результати: 

• Під час експедиції отримані нові свідчення від очевидців щодо аномальних 

переміщень у просторі людей, тварин та транспортних засобів 

• Здійснено збирання і аналіз флори в гербарне устаткування 

• Значно розвинуто організаційну складову автономних експедицій УНДЦА  

• Ряд експериментів і вимірювань показали цікавий результат, який ще потребує 

осмислення і аналізу. 

Зокрема зібрано свідчення місцевого мешканця, очевидця «дядька Сашка» (псевдо надане 

із умов конфіденційності). 

Нижче наведено витяг зі стенограми опитування. 

Інтерв’юери : А.Білик , М.деМорт, А.Букет. 

«Д.Сашко:  Це було вже більше ніж 20 років тому... Тоді по молодості катались через поле 

мотоциклами, кіньми. Що в кого було, на тому і їздили. Якщо ви були там, то перший 

місточок – там ровчак тече, не знаю, чи є він зараз з водою, чи не висихає.   

Артем Букет: - Зараз підсохло. 

Д. Сашко: - то що було, доїжджаєш до того ровчака примірно, якщо мотоциклом – 

заглохну. І чи мотоциклом їдеш, чи (велосипедом) лісапетою , їдеш увечорі, ще як 

видно, то не так. А увечорі, то здається, що вуха як у собаки виростають, ніби хтось 

спостерігає. Мотоциклом тяжко було. Глох. Доїжджаєш до ровчака, переїхав його і заглох. 

Або Корчакове переїжджаєш, болото саме, там ложбинка така відразу, вічна. От переїхав 

до Грушки – заглох. Перкочуєш, що не робиш, не мучишся – ніфіга. Перекотив з місця 

туди до ліска – брум-брум – завів, поїхав.  

А то з Толіком ми були, з Горіком. Доїхали звідти, туман з синівою, болото ложбинкою 

низом. Вранці особливо. А це туман неприродній, стіною. Їхали, плутали-плутали. Наче 

їхал, а виїхали під Фасовою. Перший раз на німецькому.. (Панський Горбок) 

Артем Білик: - А, так два рази? 

Д. Сашко: - Другий раз я був із Сергієм, з Уханом. Покійним. Перший раз на німецькому, 

в принципі, наче і не блудили, наче і по дорозі.. А воно як загубились в просторі.. 

Артем Білик: - Скільки ви перебували в цьому тумані, перед тим, як виїхали? 



Д. Сашко: - Ой, ти знаєш, воно наче і не довго, але ж по часу глянули – години 4 

пройшло.  

Мар’яна: - А туман був довгий, ви їхали-їхали, чи такий маленький? 

Д.Сашко: - ні, стіною був.  

Артем Білик: - А колір туману? 

Д.Сашко: - Синюватий такий був. Темно-темно синій. Ні запаху ні звуків не було. То з 

Сергієм ми під Фасовою, під фонарями, вулиця ця теж..  

Артем Білик: - тобто, з Сергієм ви виїхали під Фасовою? 

Артем Букет: - це як через ліс їхати, там до Житомирської траси.. 

Д.Сашко: - та він наче і випивший так був, але теж каже, що не зрозумів.. 

Артем Білик: - теж на мотоциклі з коляскою? 

Д.Сашко: - Так-так. І тоже блудили години 4. А як туди попали.. З туда шоб попасти, то 

дороги нема. Чого впутало нас.. Потом тоже з Сергієм було, теж туман. Правда, ми без 

світла, без нічого верхи їхали. 

Артем Білик: - Кіньми? 

Д.Сашко: - Да. То три години його шукав, крутився біля ліска.  

Артем Білик: - Пропав Сергій? 

 ДСашко: - Пропав. А потом, не дождався, приїхав в село, в Пашківку. Він сидить з 

дівчатами на кладівці. Кажу: «не поняв я».. А він і каже: «Ти знаєш, я не по цій дорозі 

даже їхав, а через ставок, в Пашківці. Я ж думав, ти вернувся». Тобто, що він, що я – 

загубився.. 

Артем Білик: - разом з кіньми? 

Д.Сашко: - Верхом.  

Мар’яна: - Тоже був туман, коли ви кіньми їхали? 

Д.Сашко: - Туман був, але ні кольору – нічого.  

Артем Білик: - А коні себе спокійно вели? 

Д.Сашко: - Коні, коли переїжджали підводою – то не так. А коли самі доїжджаємо до 

цього місця, то неспокійні. То скине, то ще щось. Толік не доїхав, а так наче спокійні 

були більш-менш. 

Мар’яна: - це перед туманом, так? 

Д.Сашко: - хропіти починали.. Заїжджаєш через оцей перший проїзд, через місточок – і 

вже воно себе веде, що сам, що коні.. Я й пішки ходив. 6 год туди виїздив. 

Артем Букет: - А вдоль лісу нічого не було? Якщо в Корчакове від нас пройшли, чуть 

вище сосна, там дорога правіше по сосні.  

Д.Сашко: - Вдоль лісу нічого не було. Кажуть  хлопці з Пашківки, що щось нас не 

переводить, не пропускає. Пропускний пункт. Телефонів мобільних не було.  

Мар’яна: - А скажіть, як так виходить коли туман, телепортація, от ви їдете-їдете, 

в’їжджаєте в туман, а виїжджаєте в іншому місці, по якійсь невідомій дорозі, чи десь за 

кілька кілометрів? 

Д.Сашко: - Ні, якби не місцевий, то не орієнтувався, а так, коли місцевий – то як 

роздивився, от чого попав? Роздивився, що вже не там, то як дорогу я поскільки знаю… 

Артем Білик: - А сліди свої ви не бачили? Ви не виїхали за ними, що вони могли 

перерватися? 

Д.Сашко: - І часу не було і уваги ніхто не звертав. 

Мар’яна: - а там туман завжди був?  

Д.Сашко: - Оці два випадки , то туман був. Один був випадок, коли пішки ходили за 

туманом, то аж між Корчаковим і отим ліском – там калюжа. То ми може години 2-3 

лазили коло калюжі. Ще молоді були, не пили, не курили нічого. Тоді в школах ДПЮ 

було і форми видавали. То ми і поперли. Ще їздить не було на чому, окрім лісапети. То ми 

назад як йшли, коло калюжі лазили години три. Йшли як сонні, а виповзти не можем.  



Артем Букет: - А стан який? Чи було у вас, наприклад, коли потрапляєш в таку ситуацію, 

що ніби і були думки в голові, але усвідомлення того, що відбувається, сильно 

заторможує? В голові ніби і пусто, і щось затормажується? 

Д.Сашко: - Нема нічого. Як ми по калюжі бродили, то вивів  я, в принципі. В сторону 

Грушки. Наче йдем, і на одному місці, а так глянули по часу, як ми зорієнтувались – 

прийшли зразу до клуба, більярд стояв ще, ну і дівчата ходять з хлопцями. «Котра 

година?» - Ніфіга собі, де це ми – в принципі, якщо прорахувати дорогу, там 1,5 години 

на дорогу звідти сюди, а прийшли через години 3-3,5. Но не більше воно втрачалося. 
Мар’яна: - а помітили якісь містичні зміни? Ну як з людьми щось містичне відбувається, 

то сни віщі потім сняться, то дар якийсь розкривається? 

Д.Сашко: - Ні віщих снів, нічого не дало мені.  

Артем Білик: - А час доби який був? Зазвичай? 

Д.Сашко: - Це було з 11-12 вечора і до ранку. 

Артем Букет: - Ну, це як старі люди говорять, до світанку 

Д.Сашко: - Бо якщо раньше, я кажу, якщо самі – то без проблем. І пішки і лісапетою. А 

якщо вже по темному… Ну і в принципі, там таке місце, щоб без проішествій його 

проїхать – це тільки в суху погоду можна. Брав у батька «газона», сядеш там «газоном», 

все одно загрузнеш. З Людою вже жонаті були, їздили. Якісь нюанси постійно. Тобто, 

так не можна свободно проїхати.  

Мар’яна: - а в яку пору року ці паранормальні явища?  

Д.Сашко: - це більше літом. Їздили і зимою, коли мало снігу.  

Мар’яна: - а ви помічали зв’язок з фазами місяця? Повний місяць там..  

Д.Сашко: - Та ні. Хто там звертав увагу? Сядеш-посидиш, не спіша собі, от як ми з 

пашківськими зустрічались, Петька, що зараз на комбайні їздить-обробляє, то як це 

поспілкуєшся, по 100 гр випили, покурили – роз’їхались. Відпочивать ми туди їздили з 

Людою часто вдвох – прекрасно.  

Артем Білик: - Після цих подій? 

Д.Сашко: - Ну да. Вже роки через 5-6-7. Жонаті вже були, діти були. Без дітей правда 

їздили. Купались, відпочивали. Ще як вода була.  
Артем Букет: - а зараз там нема нічого. Травою заросло. І хтось викопав три кучі землі, чи 

висипав, не зрозумів.. Прямо в самому болоті, не знаю, як туди заїхати можна було. Прямо 

посередині і калюжа.  

Артем Білик: - Могли заїхати, як замерзло все. 

Д.Сашко: - Засипали калюжу, щоб риба сходила.  

Артем Букет: - там, скоріш за все, накоп був.  

Артем Білик: - Ями нема. Думаєш, під водою?  

Артем Букет: - Скоріш за все.  

Артем Білик: - то це треба було з ковшом приїхати, чи гусеницею. Просто враження, що 

заїхав хто, коли замерзло. Самоскид один.  

Артем Букет: - Та не один. Штуки 3-4.  

Артем Білик: - ну все одно, слідів не видно.  

Д.Сашко: - Ну, ще місце не любить гучних компаній. Ми тут разів зо три були, з 

палатками, їздили просто так відпочивати з ночовкою. То і сільські були і київські були,  

гучні компанії, то все переростало в скандал. Тобто, залишалось пара чоловік.. А так, 

щоб компанія, щоб все по-хорошому..То той нап’ється, кудись полізе, то поб’ються..То 

ще щось.. 
Артем Білик: - а чим вас приваблює це місце для відпочинку?  

Д.Сашко: - як тобі пояснити чим.. Просто, що їздив тудою постійно, хлопці були з туда, 

дівчата знайомі, ми звідси. Як нейтральна територія. А взагалі, скільки разів проїжджав, 

скіьки з Людою, щось дійсно тягне. Там, як кажуть по старинці, що дід Корчак жив, 

маєток був. Там тополі стоять. 

Артем Букет: - Блакитні тополі там з правої сторони.  



Д.Сашко: - Вони ідуть, я вже сам заїжджав 2 рази з Людою по весні, коли трава не висока, 

бур’ян невисокий, ще машиною можна заїхать. Тополі -  посаджені як алеї.  

Артем Букет: - Це вже Жені старі люди розповідали, що у пана, чи то дочка, чи то дві 

дочки, втопилися у ставку. Є така інформація серед людей, але ніхто точно не пам’ятає.  

Д.Сашко: - це я теж чув. Казали, що тут коло лікарні теж втопились. А там ще бузок 

низькорослий, накопав, пересадив у себе і він білий. 

Артем Букет: - і він не дикий, а як культивований. Коли там ходили, то там якось не 

моторошно, а якісь дивні відчуття, холодом перебирає даже.  

Мар’яна: - а є теорії, відколи воно там? Настільки давно? 

Д.Сашко: - це треба старіших питать.  

Артем Букет: - Ну от як говорили з грущанською, з її матір’ю, от вона коли запитала її про 

оленів, вона так то сиділа невнятно говорила, а коли запитала про оленів і корчакове, 

настільки вона внятніше стала розповідати..  

Артем Білик: - і повністю було так само.. Правда, вона чим відрізняється? Що вона 

постійно одне й те саме розповідала, не намагалася прикрасити. І те, що вона твоєму 

братові розповідала – один в один, слово в слово повторила.  

Артем Букет: - і що з людиною, вона різко переключалася на те, що було в Корчаковому. 

Різко переключає.  

Д.Сашко: - Ну є якісь переломи.  

Артем Букет: - ну, так як мені, як я з Марковною говорив, і говорив ще з кількома людьми, 

хто цікавився, от як був, що це тягнеться ледве не 10-тки тисяч років. Ну це і Марковна 

казала, там змійовий вал проходить і ніхто не зна по сьогоднішній день, хто їх будував. 

Нема в історії фактів.  

Артем Білик: - Може це була фортифікація, але зрозуміти, як це відбувається, вони ж з 2 

ст. до н.е. або 6-7, майже 1000 років хтось спрямовано, була Київська держава, 

дохристиянська ще, і вона будувала якісь споруди.  

Артем Букет: - Говорять ще, що це ще до Київської держави побудували.  

Артем Білик: - До Різдва Христового почали будувати 

Артем Букет: - до Київської Русі це було побудовано. От там, наприклад, копали, і ваші 

хлопці там трохи фонили, так говорять що навіть черняки знаходили.А там перепитував 

людей, то дядьки серйозні, які копають, казали, що якщо хочете щось знайти – копайте від 

1м в глибину. Від метра. До метра ви нічого не знайдете.  

Артем Білик: - того що переорано багато разів.. 

Артем Букет: - І переорано, і земля постійно росте. Тому і говорили – до метра  не 

шукайте. Там нічого толкового не знайдете.  

Змійові вали, поговорюють, будували ще задовго до Київської Русі. Наприклад, в «Слові о 

полку Ігоревім» немає нічого, жодної згадки. В якихось історичних хроніках нічого немає, 

що за Русі їх хтось будував. Немає інформації.  

Артем Букет: - От скільки дядя Міша розказував, але він не хоче говорить, вперто – «Не 

буду говорити, і все». Скільки його по обиркам водило, скільки цих історій розказував. 

Він це аргументує так: «От, понаїжджають, будуть шастати по селу,…» Кажу, дядь Міш, я 

вам говорю, що норм люди, а він вперся і все. Йому б приплод був))) Каву пити будуть, 

приїжджати. У них бар свій.  

Д.Сашко: - Головне, знайти золото. 

Артем Букет: - Золото є. Була інформація, що було золото зарите. Женька скільки копав, 

інформації накопав. Одна одмірювальна точка є, каже, якби ще хоч одну – щоб 

переплелись в одну точку.  

Д.Сашко: - Мій покійний дядько (Мітюля, Тюля) теж все життя шукав. 

Артем Букет: Ну, Женька не шукає. Він здибав випадково інформацію.  

Д.Сашко: - Дід ще казав, коли пан від’їжджав, чи пашківський, чи наш... А може, ще коли 

маєток був. То тоді збирались, що було цінне, то тоді не перевезти було, щоб спокійно.  



То замотали у волові шкури, і був колодязь під трьома дубами, чи дуб, який ріс от 

одного кореня, три штуки... в колодязь кидали і засипали. Казав мій дід покійний, що 

приїжджав чи то син, чи внук, правнук, цікавився тою місциною. З-закордону. Союз ще 

був, походили, порозпитували. А Мітюля – він шукав. Казали, що там папороть цвіте, чи 

ще щось. З землі показує. Дивився-дивився – нема.  

Артем Букет: - Він приїжджав коли? В ніч перед Купала. Це зовсім неправильно. Якщо 

вже вкопуватись, тре приїжджати в горобину ніч. Горобина ніч, вона буває не один раз на 

літо. Вона буває кілька разів. І імовірність, що хтось поїде на болото в таку ніч дуже 

низька. Я думаю, люди знають, що таке горобина ніч. Мені бабуся розповіла, це коли 

сонячний день, і під вечір ні з того ні з сього натаскує хмари бурого кольору, різних 

кольорів, і починається така буря вночі, що і дахи зриває і дерева валяє. В цю ніч, коли 

енергетично дуже напружена ніч, коли блискавка шпарить одна за одною, страшні 

блискавки, плюс до всього, коли земля насичується енергією, просто небо підживлює 

землю і тоді з землі починає вилазити. Люди, знову ж таки, це не кожному дано, люди, які 

можуть побачить. Є люди, яких отак заведи над скарбом – не побачить» 

 

Виділення тексту із факторами АЯ і суттєвими моментами – УНДЦА 

Стенографовано Ю.Чорнай (УНДЦА) 

 

Із приводу перебігу експедиції виступили її учасники, присутні на Засіданні.  

Відмічено що у перебігу експедиції ефективно відпрацьовано організацію автономної бази 

та окремих дослідницьких груп працюючих на місцевості, із залученням автотехніки. 

Обговорювались перспективи застосування геоелектрічних вимірювань, взаємозв'язку 

свідомості та реальності в різних інтерпретаціях квантової механіки та ін.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: вважати експедицію у Грузьке-2017 успішною. Організаційна і 

наукова складова є черговим витком діалектичної спіралі розвитку УНДЦА, який слід 

закріпити і підтримувати. Відзначити цікаві результати електричних вимірювань Пронози 

М.І., за що винести йому подяку. Окремі побутові моменти вирішити у робочому порядку 

при плануванні наступних експедицій.  

 

2. СЛУХАЛИ:  Звернення Центру 

Наближається сезон можливої появи КНП (феномен «формацій на полях»). В зв’язку із 

цим варто розробити звернення до відповідних інстанцій.  

ПОСТАНОВИЛИ: на наступне підготувати текст-шаблон запиту. Для підвищення 

ефективності, наразі направляти запит не до аграріїв і місцевих ЗМІ, а до компаній що 

займаються авіа-польотами на середніх і низьких висотах, та обслуговують агрокомпанії. 

 

3. СЛУХАЛИ:  Різне 

«У китайській розвідці створено підрозділ з пошуку позаземних цивілізацій» 
Як повідомляє французький бюлетень «Intelligence online» в матеріалі «Les services a la 

recherché des petits homes verts», серед нових створюються структур китайської розвідки 

самими оригінальними і саміт секретними є структура зі штучного інтелекту, а також з 

пошуку позаземного життя. При цьому це різні структури. 

В ході злиття аерокосмічних військ і військової розвідки НВАК, а також цивільних 

космічних структур, був створений Центр по позаземної розвідці, ЦВР (Waiqiao qinqbao 

zhongxin), який повинен сприяти в підкоренні космосу шляхом вивчення слідів 

позаземних умів. 

Пекін планує першу висадку китайських тайконавтів на Марс в 2049 році, в рік сторіччя 

заснування Китайської Народної Республіки. 

Тому у вересні 2016 року було введено в експлуатацію найбільший радіотелескоп c 

заповненою апертурою в світі FAST діаметром 500 метрів. Він встановлений в горах 



провінції Гуйчжоу і його експлуатацією займається Китайське астрономічне товариство. 

ЦВР приймає на роботу вчених з астрономічного товариства, а також фахівців з технічної 

розвідки з числа військовослужбовців НВАК, а також випускників космічного центру 

Інституту Ціньхуа.  

http://bmpd.livejournal.com/2629760.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social  

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома. Відзначити що успіх у вивченні ААЯ і 

досягнення космічного майбутнього людства можливий тільки за умови об’єднання 

зусиль громадських і державних структур аерокосмічного моніторингу, а також 

системних добропорядних взаємодій на міждержавному рівні заради спільної мети. 

  

4. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 31.05.2017. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання 

Центру 31.05.2017. 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 
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