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1. СЛУХАЛИ: Попередні результати виїзних досліджень спостережень ААЯ у
Київській області 12.05.2018 р. та 28.05.2018 р. (с. Підгірці)
За попередніми рішеннями УНДЦА, було здійснено два виїзди у с.Підгірці Київської
області 12.05.2018 р. та 28.05.2018 р.
Заявка-програма проведення експедиції
1.Робоча назва експедиції

Виїзне дослідження «Підгірці/Київ-2018»

2.Мета експедиції

Опитування очевидц(я)ів НЛО, виявлення імовірних
фізичних доказів впливу НЛО на будівлю та на
предмети в місці можливого контакту із навколишнім
середовищем

3. Основа для експедиції, опис
факторів аномальності

Відеоінтерв’ю з очевидцем НЛО від 24 06 2017
Очевидець один раз бачив НЛО. За описом:
«Восени .. років 5 назад десь в 2012р.

Час 23-30
Був в кімнаті дивився в вікно, над лісом в темряві
щось летіло і зависло, ілюмінатори як у підводному
човні, форма тарілкоподібна, поверталася як летіла,
тусклуваті вогні, потім зависло за залізницею метрів
10 в ліс, потім з низу 4 промені, наче на підпорках.
Подзвонив дружині, потім вмикається прожектор і
промінь у вікно, гірше зварювання, синього кольору.
Моментально вимкнув телефон. Після променю два
дні сльози текли, потім промінь убрав під себе і над
лісом дуже швидко полетів та зник».
За словами очевидця, стара баба яка жила у них
казала що не раз бачила – раза 2 або 3.
Сусід «Гріша» також бачив.
4. Місце проведення
експедиції

Дачне селище в Підгірцях під Києвом

5. Дати проведення
експедиції, строк

12.05.2018

6.Відділ/філіал
6.1. Заявник/керівник ведення
робіт
6.2.Проект Центру, в рамках
якого здійснюється експедиція
(якщо є)

Заявник/керівник: УНДЦА “ЗОНД” к.т.н. Ніколенко
В.М., в.о. Координатора експериментальноконструкторського відділу

7. Попередній особовий склад експедиції
П.І.Б.
Посада або напрямок досліджень
Ніколенко В.М.
в.о. координатора експериментальноконструкторського відділу
Проноза М.І.
експерт загально-фізичного відділу
Кириченко О.
2 заст.гол., координатор інформаційно-технічного
відділу
ДеМорт М.
експерт загально-фізичного відділу
Коваленко Є.
співробітник загально-фізичного відділу
Чорнай Ю.
учасник експериментально-конструкторського
відділу
Гамаля А.
учасник загально-фізичного відділу
Мірасова Л
експерт загально-фізичного відділу
Білик А.
голова Центру
Челомбітко О.
учасник виїзного дослідження

Контакти

8. Порядок виконання робіт і технічне забезпечення
№ Вид робіт
Виконавець
Потрібне
Тривалість
обладнання
1
Опитування
Кириченко О., Білик
Диктофон,
1 година
основного
А., ДеМорт М.,
записники
очевидця та
Проноза М.
супутніх осіб у
випадку наявності
2
Зняття фонових
Кириченко О., Гамаля Дозиметр,
1 година
показів,
А.,
Коваленко
Є., магнітометр,
рекогносцировка, Мірасова Л.
частотомір,
обмірні роботи
Компас,
канцелярське
приладдя
Моніторинговий
комплекс МФ
3 Обстеження будівлі Проноза М., ДеМорт Дозиметр,
1 година
очевидця
М., Чорнай Ю., Білик магнітометр,
А.
частотомір,
біолокаційні
прилади
4
Обстеження
Ніколенко В., Мірасова Дозиметр,
1 година
прибудинкової
Л., Рюрик О., Гамаля магнітометр,
території
А.
частотомір,
біолокаційні
прилади
5
Виявлення і
Всі учасники
Наявні прилади в 2 години
обстеження
дослідження
залежності від типу
імовірного місця
поточних задач
посадки НЛО
6
Розгортання
Коваленко Є.,
Моніторинговий
1 година
моніторингу (у
Кириченко О.,
комплекс
випадку локалізації Проноза М., Рюрик О.
АЯЗ)
Відбирання зразків – за необхідності в складі робіт із обстеження.
Роботи за суміщеним графіком. Виїзд із Києва 11:30. Планований час повернення – 20:00.

Рис. 1. Очевидень Петро Н. розповідає про своє спостереження, вимірювання фонових
показників радіоактивності

Рис. 2. Вікно садиби, через яку очевидець спостерігав можливе ААЯ і зазнав впливу

Рис. 3. Вимірювання фонових показників радіоактивності і магнітного поля у садибі
очевидця (металева решітка)
У ході експедиції опитано двох очевидців.
Перший – Петро Н. спостерігаючи за дископодібним об’єктом із вікна своєї садиби у
вигляді світлої «тарілки», що ніби зависла подалі над залізницею, освітила променем його
і садибу. Після цього у очевидця два дні були червоними і сльозилися очі.
Другий очевидець – сусід навпроти бачив вогняну кулю, що переміщувалася над
деревами.
Повідомлення не можуть бути досліджені ретельніше, так як очевидці не можуть
згадати точні дати спостережень навіть у межах одного року, але становить інтерес для
подальших можливих студій в даній зоні.
Під час вивчення зони біля ареалу досліджень було також виявлено декілька
згорілих дубів із часом згоряння експертно в межах біля 5 крайніх років.
За ознаками і свідченнями дуби зайнялися від високого струму, який буває в тому
числі від блискавок. Мало місце як первинне займання (плавлення вуглецю) так і
вторинне горіння (обвуглення).
Цікаво, що поруч від уражених дерев є більші від них за висотою а також поруч із
одним із уражених дубів є вищі стовпи електричних ліній залізниці.
Спостережені також обгорілості кори сосен внаслідок поверхневої пожежі лісової
підстилки.

Рис. 4. Згорілий дуб у зоні досліджень. Видко оплавлений вуглець в місці проходження
імовірного струму блискавки

Рис. 5. Провідний експерт УНДЦА М.Проноза біля другого згорілого дубу, вочевидь
пізніше зрізаного людьми і відтягнутого на кілька метрів

Рис. 6. Третій живий дуб із пошкодженнями імовірним ураженням струмом і пожежею

Рис. 7. Електричні лінії залізниці поруч із одним із уражених дубів

Рис. 8. Обгорілості кори сосен внаслідок поверхневої пожежі лісової підстилки (з вікон
потягів можуть викидати недопалки тощо), та дихотомія дерев в ближній зоні

Рис. 9. Встановлення моніторингового комплексу МФ у місці імовірного зависання ААЯ
(встановлено за опосередкованими даними свідчень очевидця та за допомогою біолокації,
оператор М.Проноза).
У зоні можливого зависання ААЯ встановлено моніторинговий комплекс строк на
тижень (здійснено повторний виїзд).
Також вперше у практиці проведено контроль фізіологічно-енергетичного стану
особового складу учасників:
Information message
12 05 2018 the group of researchers (9 people) of SRCAA Zond visited the place of UFO’s
landing in the housing estate of Pidgirzy Kiev region. Before visit of the place of landing and
visit this place at all terms of an expedition arterial blood pressure was measured. At most of
members of this ekspedition the lowering of arterial pressure or a normalization of its indexes
was noted.
Name
Before visit:
After visit
( SYS mmHg DIA mmHg PUL /min)
1. NP
220 125 72
183 119 71
2. VN
144 96 74
138 86 87
3. AK
111 67 84
142 82 97
4. EK
125 83 98
105 69 105
5. AB
103 71 78
101 60 79
6. LM
133 92 96
125 76 96
7. JCh
131 86 87
111 64 80
8. AG
132 81 68
98 62 83
9. MD
104 65 78
104 58 67
Indexes of power exchange of researchers before and after a visit were also measured.
Normalization of power process of exchange of an organism of researchers with a surrounding
medium was found.
Name
Before visit:
After visit
( R L - number of the left-hand and right turns of bubber)
1. NP
32 20
18 18
2. VN
4 3
3 3
3. AK
10 20
10 30
4. EK
14 17
20 5

5. AB
10 10
8 8
6. LM
14 18
14 18
7. JCh
25 13
10 15
8. AG
3 5
4 3
9. MD
25 25
25 25
Indexes of energy balance at immediate stay in a spot of contact of the UFO with
the Earth's surface.
( R L - number of the left-hand and right turns of bubber)
1. NP
30 20
2. VN
30 20
3. AK
20 20
4. EK
30 20
5. AB
20 20
6. LM
20 20
7. JCh
20 20
8. AG
20 20
9. MD
20 20
At three researchers identical increase in a power consumption was noted. At other researchers
the balance was leveled to ideal.
Acting as chief of experimental-constructive department V. Nikolenko
Нижче наведені сукупні дані моніторингового комплексу:

Рис. 10. Сукупні дані моніторингового комплексу
На роботу приладу вплинув обрив одного із дротів твариною (поруч із приладом
помічено сліди). Втручання людей не спостережене.
Також закономірність і періодичність показів магнітометра гарно простежується у
роботі магнітометра (близкість пролягання залізничних колій проходження електричок
міжміського сполучення Південно-Західної залізниці).
Попередні висновки подвійної експедиції у Підгірці Київської області:
 Вперше у реальних прикладних умовах розгорнуто моніторинговий комплекс
«МФ», який вимірює вологість, містить 3-х координатний магнітометр, 3-х
координатний акселерометр, вимірює температуру середовища, тиск, вектор і
напруженість електромагнітного поля на виносних датчиках. Це великий поступ
вітчизняної аномалістики
 Вперше згідно рішень УНДЦА було застосовано вхідний і поточний контроль
стану учасників експедиції (тиск, пульс, біоенергетичні вимірювання, оператор
В.Ніколенко).

 Феномену не спостережено у активній фазі. Зібрані свідчення очевидців
стосуються двох спостережень із значним невстановленим строком давності, які
являють собою насамперед історичний інтерес. Прилади фактично нічого
аномального не зареєстрували, хоча по збігу 9-10 років це не видається дивним.
 Перспективним є застосування стандартних датчиків смартфонів для фонових
вимірів. В майбутньому логічно очікувати, що мініатюризація технологій
дозволить всі або принаймні левову більшість функцій діагностики стану.
ПОСТАНОВИЛИ: відмітити достатньо високий науковий рівень відпрацювання
задач і успішне застосування нових технологій та засобів досліджень.
Продовжити моніторити дану місцевість, дослідження продовжити при виникненні
повторних, нових свідчень про АЯ/ААЯ.
Слід зрозуміти, чому дуби могли стати об’єктом влучення блискавок, цей феномен
потребує подальшого вивчення.
2. СЛУХАЛИ:
Перспективні методи моніторингу психофізіологічного стану
особового складу
Не протоколювалося
3. СЛУХАЛИ:
О.Андрос: Повідомлення: Можливі аномальні явища в
Шулявській балці, територія Київського зоопарку.
О.Андрос, к.п.н., активіст – повідомив про можливі прояви АЯ на території київського
зоопарку, де розміщено притулок «Зоокоти».
За свідченнями, у зоопарку відбувалися спостереження світла невстановленої природи,
звуки та смикання дверей.
ПОСТАНОВИЛИ: організувати виїзне дослідження у зону імовірних виникнень дивних
подій, дату, оснащення і склад групи дослідження узгодити окремо.
4. СЛУХАЛИ: Повідомлення про АЯ і їх аналіз
4.1.
Пентагон «розсекретив» подробиці зустрічі з НЛО в 2004 році
Ще в минулому році The New York Times опублікували про секретну програму Пентагону,
яка розслідує випадки зустрічі з НЛО. Серед їхніх досліджень знайшлося місце для події
біля берегів Каліфорнії, коли військові на винищувачах бачили НЛО. В інтерв'ю газеті
пілот Девід Фравор розповів, що це було швидке мить, хвилина і він вже полетів.
в Лас-Вегасі зібралася комісія з розслідування і підготувала доповідь на 13 сторінках , яка
розповідає про ті події. Там заявлено, що невідоме судно за кілька секунд спустилося з 60
000 футів до 50 футів. Це зафіксували два пілоти F-18. Вони залишалися на радарах
деякий час, а потім швидко зникли. У звіті є всі подробиці про характеристики космічного
корабля. Там зазначено, що НЛО має мобільне прискорення, а також велику швидкість і
хорошу аеродинаміку. Крім цього у корабля можливо була технологія "Стелс". Пілот,
який вже 17 років у ВПС, порівняв рух корабля з балістичною ракетою.
Показано кадри із відео. Заслухано думки учасників УНДЦА.

Рис. 13. НЛО зі США

Рис. 14. Витяг із оригінального документу
https://media.lasvegasnow.com/nxsglobal/lasvegasnow/document_dev/2018/05/18/TIC TAC
UFO EXECUTIVE REPORT_1526682843046_42960218_ver1.0.pdf

Відмічено особливості спостереження:
 Дата 10-16.11.2004
 Група об’єктів
 Від 60000 фт до 50фт за секунди
 Нерухомо на радарі спочатку, а потім утруднена фіксація
 Форма як у цукерки «тік так»
 46 фт довжиною
 Білий тьмяний колір
 Немає видимої роботи движителя
Поточився жвавий диспут по НЛО і його характеристики.
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, використовувати дані при аналізі аналогічних
вітчизняних випадків. Відмітити, що все більша техноозброєність та зростання кількості
державних програм ідентифікації НЛО у різних країнах, та їх подальше оприлюднення –
збагачують і доповнюють збірних образ феномену все більш прискореними темпами.
4.2.
Невідоме атмосферне, спостережене явище із літака
У Харківський філіал УНДЦА (керівник – Петров С.) звернулася очевидиця Єкатерина Н.,
яка спостерігала і відзняла на свій смартфон дивний феномен у небі:
Повідомлення оригіналу (орфографія, мова збережені):
«Москва - Рим , примерно 06.21 утра, 29.03.2018...за бортом не известный объект...
ЭТО летело вдалеке, после чего приблизилось, на видео не видно, что обьект круглый, как диск. Я
случайно увидела, не знаю что это.
Даже не знаю, как получилось, но четко без видео были видны яркий прожектор, с по кругу свет, но
ЭТО висело около 50 секунд, а потом пропало».

Рис. 15. Кадр із відео очевидиці
Відзначено що первинно спостережувана на відео і описана очевидицею форма не
характерна для найбільш зустрічуваних об’єктів (літаки, метеозонди).

ПОСТАНОВИЛИ: Попрохати у очевидиці оригінал відео для глибинного аналізу
(Петров С.).
4.3.
Фантомний голуб
Очевидиця із Києва Олександра Н. звернулася до УНДЦА із фото яке зробила її подруга
на смартфон «айфон 6S+».
Фотографуючи голубів, на фото проявилася фантомна пташка. Попереднє і наступне фото
звичайне.

Рис. 16. “Фантомна” пташка і попереднє фото звичайне. Наступне фото звичайне теж.
Висловлені думки учасників засідання.
Імовірно зображення є збоєм чи ефектом алгоритму пост обробки фото, або пзс-матриці
цифрового фотоапарату
ПОСТАНОВИЛИ: Ретельніше дізнатися про модель смартфону, спробувати віднайти
схожі випадки.
5. СЛУХАЛИ: Звернення Центру
Враховуючи сезон, запропоновано направити щорічне звернення щодо КНП у
перспективні організації (ЗМІ, агрохолдинги, авіапідприємства тощо).
ПОСТАНОВИЛИ: Погодити, до наступного засідання підготувати пропозиції щодо
тексту звернення і тексту розсилки.
6. СЛУХАЛИ: Архів Центру
Зусиллями родичів О.О.Горошка, д.ф.м.н., проф., біоенергетика, одного із апологетів
вітчизняної аномалістики, який заклав підвалини вивчення АЯ, на жаль вже у кращому зі
світів він і прекрасних йому подорожей, а також зусиллями працівників УНДЦА «Зонд»
отримано значну частину особистого Архіву О.О.Горошка.

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти особистий Архів О.О.Горошка на баланс Центру, у Архів
організації , підключити у Програму проекту «Спадок».
7. СЛУХАЛИ: Астрономічні, фізичні новини і АЯ.
7.1.
Вчені виявили невідоме науці природне явище - фіолетову дугу

Рис. 17. Нове явище – фіолетова дуга
Північне сяйво не тільки не припиняє дивувати своєю красою, а й відкриває нові незвідані
таємниці цього незвичайного явища. Нещодавно вчені, спостерігаючи за яскравими
спалахами в небі, відкрили нове, досі невідоме науці природне явище.
Під час полярного сяйва в Канаді небо перетнула фіолетова дуга, - пише INVADERS.
Незвичайну дугу спочатку побачили астрономи-любителі, які спостерігали за нічним
небом. Згодом до них приєдналися фахівці з Університету Калгарі.
Дані, що отримали з камери і супутників, дещо спантеличили вчених. Дослідники
відзначили, що в момент появи незвичайної фіолетовою дуги, датчики зафіксували різкий
стрибок температури на три тисячі градусів за Цельсієм на висоті 300 кілометрів над
Землею. Підвищення температури супроводжував газовий потік, яки поширився на 25
кілометрів і рухався зі швидкістю 6 кілометрів в секунду.
Що саме за явище зьвілося в небі над Канадою, вчені точного пояснення не знайшли. Для
більш точного визначення слід провести ряд досліджень і спостережень.
https://znaj.ua/ru/news/uchenye-otkryly-novoe-udyvytelnoe-pryrodnoe-yavlenye
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, враховувати при ототожненні подібних АЯ.
На землі могла існувати технологічно розвинена цивілізація задовго до
нашої, визнали вчені
Нова, Сілуріанская гіпотеза розглядає можливість існування іншої технологічно
розвинутої цивілізації в далекому минулому планети.
Якщо на Землі колись давно дійсно існувала інша технологічно розвинена цивілізація
розумних тварин, то за десятки мільйонів років все прямі свідчення повинні були
зникнути. Змінилися материки, оновилося океанське дно, однак сліди могли зберегтися в
древніх геологічних породах. І хоча ніяких доказів цьому поки немає, професор
Рочестерського університету Адам Франк (Adam Frank) і його колега з NASA Гевін Шмідт
(Gavin Schmidt) пропонують пошукати їх уважніше.
7.2.

У статті, опублікованій в International Journal of Astrobiology, вчені поставили цікавий
уявний експеримент. Справді, парадокс відсутності будь-яких свідчень існування іншої
розумної цивілізації у Всесвіті можна пояснити різними причинами. Життя на планеті
може просто не виникнути, розвинутися до складних форм, які не досягти рівня розумних
істот - а якщо це все-таки сталося, цивілізація просто може не проіснувати досить довго,
зникнувши в результаті глобальної ядерної війни, кліматичної чи іншої катастрофи.
Зрештою, наша власна техногенна культура налічує кілька сотень років, але ніщо не
гарантує, що вона проіснує ще хоча б стільки ж.
У зв'язку з цим Франк і Шмідт ставлять питання про те, який саме слід може залишити
людство на геологічних масштабах часу - в десятки і сотні мільйонів років. «Ми з Гевіном
не знайшли ніяких слідів інших індустріально розвинених цивілізацій», - підкреслив Адам
Франк. Їх Сілуріанская гіпотеза, названа на честь міфічної древньої країни, виявилася
вкрай повчальним уявним експериментом.
Сьогодні ми вступили в епоху, яку багато фахівців впевнено називають «антропоценом» періодом, коли діяльність людини істотно впливає на всю планету, змінюючи її літосферу,
атмосферу, океан. Ця епоха характеризується масовим використанням викопного палива і
ядерної енергії. Автори виділяють і інші аспекти, сліди яких могли б зберегтися протягом
невизначено довгого часу: глобальне потепління і масштабне застосування добрив, ерозія
в результаті сільськогосподарської діяльності, накопичення пластикових забруднень.
Окремо вчені звертають увагу на період Палеоцен-еоценового термічного максимуму, що
сталося незабаром після вимирання нелітаючих динозаврів. «Незабаром» - за
геологічними мірками: ці події розділяють близько п'яти мільйонів років, за цей час на
Землі (теоретично) цілком могла розвинутися і загинути цивілізація. Аномальний ріст
температури тієї епохи, в принципі, міг бути результатом діяльності розвинутої
цивілізації, все сліди якої стерлися за наступні десятки мільйонів років. І хоча ніяких
свідчень цьому все-таки немає, Сілуріанская гіпотеза змушує по-новому поглянути на
шанси знайти розумних істот на інших планетах - і на крихкість нашого власного світу.
https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-astrobiology/article/silurianhypothesis-would-it-be-possible-to-detect-an-industrial-civilization-in-the-geologicalrecord/77818514AA6907750B8F4339F7C70EC6
The Silurian hypothesis: would it be possible to detect an industrial civilization in the
geological record?
Gavin A. Schmidt (a1) and Adam Frank (a2)
https://doi.org/10.1017/S1473550418000095
Abstract
If an industrial civilization had existed on Earth many millions of years prior to our own era,
what traces would it have left and would they be detectable today? We summarize the likely
geological fingerprint of the Anthropocene, and demonstrate that while clear, it will not differ
greatly in many respects from other known events in the geological record. We then propose
tests that could plausibly distinguish an industrial cause from an otherwise naturally occurring
climate
event.
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ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, враховувати у проекті «Обеліск».

8. СЛУХАЛИ: Різне
8.1.
Подано анкету на вступ: Тараненко Руслан Анатолійович
Анкета-заявка учасника організації
Прізвище

Тараненко

Ім’я

Руслан

По-батькові

Анатолійович

Руслан Анатолійович виконав всі вимоги і пройшов співбесіду на засіданні УНДЦА.
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА: 7 (сім)
ПРОТИ: 0 (нуль)
УТРИМАЛИСЬ: немає
КВОРУМ: 6 (шість)
Рішення прийняте.
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти Тараненко Руслан Анатолійович до світлих лав УНДЦА,
поздоровити із вступом і побажати плідної праці на славу знання!
Керівникам віддлів забезпечити залучення Тараненко Р. у спільний процес.
Інша діяльність Центру.
Представники УНДЦА «Зонд» прийняли участь у Хакатоні ActInSpace ЕКА,
Харківським філіалом здійснено ряд виїздів у області з метою з’ясування обставин
подій.
Не протоколювалося.

8.2.

Рис. 18. участь у Хакатоні ActInSpace ЕКА

Рис. 19. Керівник Харківського філіалу УНДЦА Петров С. на робочому виїзді
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома.

4. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 27.06.2018.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
27.06.2018.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

