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 СЛУХАЛИ: Організаційні зміни
Керівництво НТУУ «КПІ» офіційно повідомляє, що внаслідок реформування внутрішньої
організаційної структури, факультет авіаційних та космічних систем із літа 2018 року
об’єднується із механіко-машинобудівним інститутом НТУУ «КПІ».
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, внести відповідні зміни у бланки документообігу
Центру, розглянути можливості і перспективи нового співробітництва.
 СЛУХАЛИ: Попередні результати діяльності Центру у літній період
2.1.
Експедиція «Яблунівка-Грузьке 2018» (результати наведені у
попередньому протоколі №9 (259))
2.2.
Експедиція «Овруч-2018-1»
Заявка-програма проведення експедиції:
1.Робоча назва експедиції

«Овруч-2018-1»

2.Мета експедиції

Дослідження даних про імовірні ознаки аномальної
зони у трьох об’єктах (див. нижче)

3. Основа для експедиції, опис
факторів аномальності

Повідомлення очевидців
Фактори аномальності, про які повідомили
очевидці:
1. Дезорієнтація, «водить»
2. Спонтанне переміщення людей в просторі
3. Феномени типу «привидів»
4. «Дурна слава»
5. Спостереження імовірних ААЯ

4. Місце проведення експедиції

Житомирська обл. (див. нижче)

Характеристика об’єктів дослідження:
Об’єкт №1. Вважається місцем сили і сакральним об’єктом. Імовірна аномалія без чіткої
локалізації із феноменами які відбуваються навколо однієї точки, радіусом 20-25м.
Очевидці спостерігали «привидів» (ширяючі видовжені світлі об’єкти). Часто виникає
дезорієнтація в просторі із ефектом «переміщення» до об’єкту або «не допуску» до
об’єкту. За класифікацією етнографів діалектологів в народних переказах присутній дух
(сила) яка «водить». За мікрорельєфом борт лесової балки, з переходом від сильно змитих
ясно-сірих ґрунтів до лесових осадових порід. Експозиція південно-східна різного нахилу.
Об’єкт №2. Імовірна аномалія пов’язана із роздоріжжям. Незалежно від пори доби можна
повертати і знову повертатися на перехрестя. Вночі площа аномалії збільшується до
кількох сотень метрів (можливо дезорієнтаційний вплив спадає але втрата зорового
аналізатора діє навіть при слабкому впливі) Найвища точка центру та сходу лесової
частини кряжу – 282 м. Поруч зустрічаються потужні виходи залізної руди.
Об’єкт №3. Спостерігаються різнопланові аномалії: імовірні НЛО типу «бельгійський
трикутник», привиди, «переміщення» в супроводі видінь «людини на возі» та інші. Об’єкт
пов’язують із історією розстрілу родини в часи другої світової війни та суїцидом в перші
повоєнні роки. Це околиці лесової балки, частини урочища «Потеребчуков ров». Глибина
балки до 15 метрів, довжина 250-300 м.
5. Дати проведення експедиції,
строк

04.08.18, одна доба.

6.Заявник відділ/філіал
Спільна експедиція УНДЦА «Зонд»
(ФАКС НТУУ «КПІ») та лабораторії
екосистемо логічного моніторингу
стану довкілля (ЖДУ ім.І.Франка)

Хом’як І.В., к.б.н., ЖДУ ім.І.Франка, зав. лаб.
Екосистемо логічного моніторингу стану довкілля
Кириченко О.Г., 2й заст., керівник інформаційнотехнічного відділу УНДЦА «Зонд»
Білик А.С., к.т.н., голова УНДЦА «Зонд»

7. Порядок виконання робіт і необхідне технічне забезпечення
№ Вид робіт
Виконавець
Потрібне
Джерело та
обладнання
вартість
1

Виконання
креслень
планів,
нанесення
місць
виникнення
аномалій

УНДЦА
«Зонд»/ЖДУ
ім.І.Франка
Білик А.
Хомяк І.

Планшети,
креслярські
приладдя,
програмне
забезпечення

УНДЦА
«Зонд»/
ЖДУ
ім.І.Франка

Тривалість
Об’єкт 1,2
1 люд-год.
Об’єкт 3
0,5 люд-год.

2

Обмірні роботи
місцевості,
рекогносциров
ка

УНДЦА
«Зонд»/ЖДУ
ім.І.Франка
Чорнай Ю.
Хомяк І.
УНДЦА«Зонд»/
ЖДУім.І.Франка
Білик А.
Кириченко О.
ДеМорт М.
Чорнай Ю.
Хом’як І.
Дишлева Н.
УНДЦА «Зонд»
Білик А.
ДеМорт М.
Чорнай Ю.

Репери, лазерна і УНДЦА
звичайна рулетки, «Зонд»/
компас
ЖДУ
ім.І.Франка

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

3

Опитування
очевидців

Диктофон,
записники

УНДЦА
«Зонд»/
ЖДУ
ім.І.Франка

2 люд-год.
сукупно

4

Вимірювання
радіаційного
фону та у
імовірній АЯЗ

Радіометр
«Прип’ять М»

УНДЦА
«Зонд»

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт
Моніторинг
постійно

5

Термографічна
зйомка та
визначення
теплових
аномалій

УНДЦА «Зонд»
Кириченко О.
Білик А.
(за необхідності)

Тепловізор типу
FLIR One Lepton,
CAT S60

УНДЦА
«Зонд»

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

5

Фото/відео
зйомка

Фотоапарат,
батарейки,
смартфони

6

Відбір зразків
ґрунту та їх
аналіз (за
необхідності)

УНДЦА
«Зонд»/ЖД
У
ім.І.Франка
УНДЦА
«Зонд»/ЖД
У
ім.І.Франка

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт
Моніторинг
постійно
0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

7

Відбір зразків
флори (за
необхідності)
Низькочастотн
а магнітометрія
(фону та
обміри)

УНДЦА
«Зонд»/ЖДУ
ім.І.Франка
Всі учасники
УНДЦА
«Зонд»/ЖДУ
ім.І.Франка
Хом’як І.
Дишлева Н.
ЖДУ ім.І.Франка
Хом’як І.
Дишлева Н.
УНДЦА «Зонд»
Білик А.
ДеМорт М.

ЖДУ
ім.І.Франка

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

УНДЦА
«Зонд»

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

УНДЦА
«Зонд»

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

УНДЦА
«Зонд»

1 люд-год. на
кожен прилад

8

9

Високочастотн
а магнітометрія
(фону та
обміри)
Моніторінг
мереж
мобільного
зв'язку

УНДЦА «Зонд»
Білик А.
ДеМорт М.
Кириченко О.

10

Розгортання
моніторингово
го комплексу

УНДЦА «Зонд»
Білик А.
Кириченко О.
Челомбітко О.

Пінцети, гермо
пакети, рукавички
одноразові
Пінцети, гермо
пакети, рукавички
одноразові
Тестер
електромагнітної
індукції Ezodo
ЕМ-191 діапазон
30 ~ 300 Гц
Тестер
інтенсивності
електромагнітного
випромінювання
Ezodo RF-194
діапазон 50 МГц ~
3.5 Ггц
Програмне
забезпечення
NetMonitor та
Android-смартфон
GSM, CDMA
Моніторинговий
комплекс «ЗОНДМФ-2» (2 од.)

11

Біоенергетичні
вимірювання
місцевості

УНДЦА «Зонд»
ДеМорт М.
Чорнай Ю.

Рамки, маятники
тощо

УНДЦА
«Зонд»

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

12

Вхідний,
вихідний і
періодичний
біомоніторинг

УНДЦА «Зонд»
Чорнай Ю.
Кириченко О.

Тонометр,
тепловізор у
смартфоні

УНДЦА
«Зонд»

0,5 люд-год. на
кожен об’єкт

Всього витрати лінійного часу досліджень: 20,5 люд-год.
8. Погодинний попередній пропонований графік ведення робіт:
№ Час
Об’єкт. Задача.
Координати
п\п
1.
07:30-07:45 Київ. Збір учасників. Виїзд.
2
09:00-09.35 Коростень, автовокзал. Зустріч
50.952019, 28.636811
Інструктаж
3
09:35-10:30 Коростень-Нові Велідники, Овруцький р-н
4
10:45-12:15 Об’єкт № 1 «Криничка». МФ-2,
51.334879, 28.490291
вимірювання
5
12:45-14:15 Об’єкт № 2. «Вишка» (МФ-2, вимір.)
51°20'05.6"N
28°29'25.1"E
6
14:45-16:00 Об’єкт № 3 «Балка «Мальвинине закло»
51.316638, 28.437976
7
16:15-17:30 Старі Велідники. Опитування свідків
51.314056, 28.440723
8
17:30-19:00 Старі Велідники-Київ. Повернення
Основні об'єкти досліджень цієї експедиції локалізовані у Овруцькому районі
Житомирської обл., але при наявності часу додатково може бути здійснено короткочасне
дослідження у Народицькому районі (план Б, на зворотньому шляху).
Дорогою можливо робити невеликі зупинки на 10-15 хвилин для відпочинку або біля
цікавих об’єктів: курганних могильників, жертовників, капищ, виходів руди тощо
(додаткова програма за наявності часу).
Додатково: специфіка застосування “Зонд-МФ-2” потребує повторних виїздів з
метою зйомки даних вимірювань, заміни елементів живлення та демонтажа пристрою по
закінченню ефективного періоду моніторингу. Цей другий виїзд планується сумістити з
магнітометричною та аерофотозйомкою (робоча назва «Овруч-2018-2»).
9. Попередній особовий склад експедиції, функціональні та організаційні обов’язки:
Учасник

Посада

Білик А.

Голова УНДЦА
«Зонд», к.т.н., доц.
керівник сист.анал.
відділу

Кириченко
О.

2й заст. голови
УНДЦА «Зонд»,
керівник інф.тех.
відділу

Перелік основних функціональних
та організаційних обов’язків
Керівник експедиції, інструктаж,
координація робіт
Опитування очевидців, фонові виміри
Розгортання моніторингового
комплексу
Виконання креслень планів
Водій №1
Безпека
Заст. керівника експедиції,
інструктаж, координація робіт
Опитування очевидців
Термографія
Розгортання моніторингового
комплексу
Нанесення місць аномалій

Взаємозамінн
ість
Кириченко О.

Білик А.

Хом’як І.

Дишлева Н.

ЖДУ ім.І.Франка,
зав. лаб.
Екосистемо
логічного
моніторингу стану
довкілля
ЖДУ ім.І.Франка

ДеМорт М.

Експерт сист.анал.
відділу

Чорнай Ю.

Учасник
експ.констр.
відділу

Челомбітко
О.

Учасник експедиції

Моніторинг мереж мобільного зв'язку
Резервний водій
Безпека
Опитування очевидців, фіксація
аномалій, відбір зразків флори (за
необхідності)
Провідник на місцевості
Опитування очевидців, фіксація
аномалій, відбір зразків флори (за
необхідності)
Провідник на місцевості
Біоенергетичні вимірювання,
радіометрія, магнітометрія
Опитування очевидців
Розвідка місцевості
Біоенергетичні вимірювання,
Опитування очевидців,
рекогносцировка
Обмірні роботи
Діагностування, перша долікарська
допомога
Вхідний, вихідний і періодичний
біомоніторинг
Технічна підтримка у монтажі МФ-2
Асистування у вимірювальних
роботах
Водій №2

Рис.1. Топографічна карта місцевості АЯЗ “Овруч”

Дишлева Н.

Хом’як І.

Чорнай Ю.

ДеМорт М.

Кириченко О.

За здоров’я і життя учасників експедиції несе відповідальність Керівник експедиції, за
умови виконання інструкцій правил поведінки і техніки безпеки при дослідженні АЯЗ
(додається).
Функціональні та організаційні обов’язки підтверджую. Із інструкцією-пам’яткою із
правил поведінки і техніки безпеки при дослідженні АЯЗ ознайомлений. Устаткування
отримав/здав.
Учасник

Перелік основних функціональних обов’язків

Білик А.

Керівник експедиції, інструктаж, координація робіт
Опитування очевидців, фонові виміри
Розгортання моніторингового комплексу
Виконання креслень планів
Водій №1
Безпека
Заст. керівника експедиції, інструктаж, координація робіт
Опитування очевидців
Термографія
Розгортання моніторингового комплексу
Нанесення місць аномалій
Моніторинг мереж мобільного зв'язку
Резервний водій
Безпека
Опитування очевидців, фіксація аномалій, відбір зразків
флори (за необхідності)
Провідник на місцевості
Опитування очевидців, фіксація аномалій, відбір зразків
флори (за необхідності)
Провідник на місцевості
Біоенергетичні вимірювання, радіометрія, магнітометрія
Опитування очевидців
Розвідка місцевості
Біоенергетичні вимірювання, Опитування очевидців,
рекогносцировка
Обмірні роботи
Діагностування, перша долікарська допомога
Вхідний, вихідний і періодичний біомоніторинг
Технічна підтримка у монтажі МФ-2
Асистування у вимірювальних роботах
Водій №2

Кириченко
О.

Хом’як І.
Дишлева
Н.
ДеМорт
М.
Чорнай Ю.

Челомбітк
о О.

Отримане
устаткування

Для підготовки до експедиції було залучене оновлене затверджене екіпірування
учасників:

Рис.2. Оновлене екіпірування учасників УНДЦА готове до експедиції
Під час проведення експедиції виконано наступні основні роботи:
 Встановлено моніторингові комплекси на 1 місяць
 Опитано очевидців потенційних ААЯ

Рис. 3. очевидці потенційних ААЯ говорять про свої спостереження
 Здійснено вхідний і вихідний контроль біометрії учасників експедиції:

Біометрія учасників експедиції:
Прізвище
До
Челомбітко
119/80
Дишлева
100/55
Кириченко
110/65
Чорнай
120/70
Білик
120/80
Мар'яна
90/60
Іван Х.
128/60
Вимірювальник Чорнай Ю. (тонометр механічний)

Після
130/60
100/60
128/67
90/40
119/55
110/60
125/70

 Здійснено рекогносцировку місць виникнення імовірних аномалій

Рис. 4. Місце де пролягала попередня дорога і знаходиться імовірне джерело аномалій
 Здійснено комплексні приладові виміри - радіометрію, магніто, частотометрію
місць виникнення імовірних аномалій

Рис. 5. розгортання моніторингового комплексу

Рис.6. термографія портативним тепловізором місця №1

Рис.7. Встановлення та налаштування моніторингового комплексу
 Ознайомлено із курганом, у якому імовірно проводили дослідження вчені із
Німеччини під час ІІ світової війни (у рамках додаткової програми)

Рис. 8. Оглянутий прадавній курган

Рис. 9. Фото, надане доц. І.Хом’яком із імовірним зображенням німецьких військових під
час досліджень в районі Овруцького кряжу (фото із місцевого ЗМІ)

Рис. 10. Прилад у Житомирській області, знятий першим, видно момент втручання
невідомими особами
ПОСТАНОВИЛИ: Експедицію вважати успішною. Учасниками відмічено ряд моментів і
пропозицій: М.ДеМорт відмічено що у зоні імовірно багато крейди, + та – гіпотетичного
енергополя міняються які можуть вводити людину у сонний стан.
М.Ранценс – запропоновано застосовувати переносний енцефалограф.

Можна також застосовувати портативні браслети-фітнес, але пам’ятати, що вони чутливі
до ел.маг.поля.
З приводу обладнання розгорнулася жвава дискусія.
2.3. Літній Тренінг УНДЦА
Проект «Сила-Пошук»
Доузінг із рамкою на місцевості. Навчальне заняття.
1. Визначення: В основі доузінгу або біолокації є «ідеомоторна» реакція організму
людини, який вцілому реєструє і реагує (феноменологічним шляхом) на певні
задані або очікувані параметри (спектр цих параметрів і механізм реагування – досі
не вивчений, але дієвий в умовах невизначеності, що супроводжує вивчення АЯЗ).
Ментор - особа що проводить заняття. Контролер – особа що асистує заняття.
Оператор – особа що проходить заняття
2. Мета: Метою експериментів із біолокації є об’єктивізація феномену доузінгу та
навчання особового складу Центру.
3. Оснащення:
- Матеріали для виготовлення рамок (дріт, скотч, трубки або картон)
- Граблі садові
- Канцелярські прилади
- Контрольні об’єкти (пляшки із водою, металеві дротини або/та кабелі)
- Лопата
- Лазерна рулетка
- Маркери (кольорові смужки паперу тощо)
4. Підготовка особового складу: мінімальна обізнаність із досліджуваним ефектом,
чітка спрямованість на результат, психофізичні параметри в нормі, фізичне і
ментальне здоров’я
5. Вимоги до місця проведення навчального заняття:
-територія однорідна в геоморфологічному сенсі, рівний рельєф, немає ярів, западин,
русел річок тощо
-слід перевірити що земля не насипна, не завезена бо в насипних шарах може бути
будівельне сміття
-однорідний ґрунт (чорнозем, супісок, пісок підходить, щебінь дрібний) але має бути не
надто ущільненим (дорога) так як закопування розпушує землю і потім її неможливо
замаскувати і ущільнити
-однорідна рослинність (трав'яний покрив, відсутність дерев) або повна відсутність
рослин
-помірна присутність сторонніх людей, відсутність місць для пікніків, кострищ
-гомогенність середовища - відсутність будівель на певному радіусі, явних або
прихованих підземних водних потоків
-відсутність
поруч
ознак
рештків
споруд,
кладовищ,
звалищ,
явних
ознак кабелів, трубопроводів інших комунікацій
-відсутність істотного впливу сторонніх факторів (вітер, дощ, сніг тощо) та невисока
складність маскування дій.
6. Методологія проведення навчального заняття:
Етап 1. Підготовка місця (закопування предметів - можна пляшки з водою, металеві
протяжні елементи, можливо кабелі - на глибині 20-30 см)
Маскування предметів у піску варто ретельно зробити граблями як розрівнюють доріжки
в парках. Якщо зробити якісно не потрібні фальшиві сліди закопування
Етап 2. Теоретична частина щодо виготовлення рамки
Етап 3. Виготовлення власної рамки (необхідний дріт, скотч, трубки або картон)

Етап 4. Мінімальні вправи на заспокоєння думок, набирання енергії, активація рук,
налаштування на заняття
Етап 5. Теоретична частина щодо біолокації із рамкою.
Етап 6. Калібрування рамок (синхронізація із рамкою, тестові реакції вліво-вправо, північпівдень)
Етап 7. Тренувальні вправи
Етап 7.1. На початку ментор оголошує об'єкти (направлений пошук).
Етап 7.2. Кожен оператор ознайомлюється індивідуально із кожним контрольним об'єктом
(стержень або кабель, пляшка із водою)
Етап 7.3. Закопуємо по одному (чи кілька) контрольному об'єкту (або краще кожен свій
сам) і кожен оператор пробує добитися стійкого перехрещення рамок при підході до
об'єкту із різних сторін світу багато разів (тобто виконується калібрування на відомому
об'єкті).
Етап 7.4. Закріплення здібностей, біолокація наосліп.
Замість дороги можна використати контрольну обмежену смугу довжиною до 20 м (ідея із
лінійним рухом операторів справді продуктивніша ніж із розбиттям на квадрати).
Слід забезпечити поодинокість проходження операторів біолокації по смузі, щоб інші не
бачили, де зупиняються ті що проходять.
Також варто щоб оператор сам клав на дорогу кольоровий маркер, який потім після
проходження смуги прив'язується лазерною рулеткою. Присутність поруч контролера
може бути потім по перше основою "претензій" що він "впливав на здібності", по друге
контролер дійсно може впливати через колапс хвильової функції спостерігачем а також по
фізіогноміці і рухам можна визначити ненадприродними здібностями "менталізму" де
були закопані предмети, якщо контролер це знає. Контролер заносить дані операторів у
паперову схему по факту, збираючи маркери і прив'язуючи їх лазерною рулеткою. Після
кожної проходки граблями повертаємо однорідність середовища. Звіряємо результати
вкінці.
7. Наступні перспективні заняття. Пошуки "лей-ліній", вимірювання біополів
Тренінг був проведений в умовах, максимально наближених до польових умов АЯЗ (у лісі
біля м.Гостомель).
В ході тренінгу було виконано наступні задачі:
 Викладено теорію біолокації, використання рамок для біолокації (М. ДеМорт)
 Проведено майстер-клас із виготовлення біолокаційних рамок
 Показано практичні навички, калібрування рамок
 Проведено навчання учасників на закопаному об’єкті (електрошокер) на галявині
розмірами біля 6х6м (навчальна задача 1)
 Проведено навчання учасників на ряді закопаних об’єктів (металеві шматки труб,
балони, пластикові пляшки із під питної води, бляшанки, пакети з під соку) на
смузі дороги довжиною біля 20м (навчальна задача 2)
 Проведено навчання учасників із надання першої медичної допомоги (Ю.Чорнай)
У тренінгу прийняли участь:
 Білик А.
 Кириченко О.
 ДеМорт М.
 Чорнай Ю.
 Челомбітко О.
 Радутний Р.
 Маліна М.

Рис. 11. Масогабаритний металевий «імітатор міни» – один із об’єктів в задачі 2.

Рис.12. Смугу проходить експерт УНДЦА М.ДеМорт

Рис. 13. Відзначення імовірних місць знаходження предметів учасниками тренінгу

Рис. 14. Співробітник Центру Чорнай Ю. показує непрямий масаж серця і прийоми
безпечного витягання потерпілого із зони ураження
Результати тренінгу:
Навчальна задача 1:
К-сть учасників 5
К-сть учасників що визначили місце знаходження об'єкту 2
Заняття 2:
К-сть учасників 5
Середня к-сть поставлених міток кожним учасником: 4
Середня к-сть визначених місць знаходження об'єктів кожним учасником: 2
Також знайдені об'єкти що відповідають параметрам калібрування, але не відносилися до
навчальних (порожня пластикова пляшка, пластиковий пакет).
ПОСТАНОВИЛИ:
Вважати результати першого тренінгу успішними (нульова гіпотеза передбачає дуже
низьку імовірність знаходження предметів «навмання»), наголосити ключові моменти:
 Тренінг не є перевіркою здібностей, а має на меті їх розвиток
 Максимальної ізольованості дослідів виявляється складно дотримати і за межами
міста, але той факт, що декілька учасників знайшли предмети які не відносилися до
навчальних (порожня пластикова пляшка, пластиковий пакет) також свідчить про
неупередженість та чистоту методу і ефективність біолокації для прикладних задач
 Для закріплення навичок потрібне самостійне регулярне працювання з рамками.
Тренінг слід включити у постійну майбутню програму навчання УНДЦА.
2.4. Експедиція «Овруч-2018-2»
Експедиція «Овруч-2018-2» мала на меті :
 зняття приладів моніторингу
 повторна рекогносцировка місць імовірних аномалій
 зйомка відео та фото місць імовірних аномалій за допомогою квадрокоптера
Усі поставлені задачі були виконані у повному обсязі.

Рис. 15. Зйомка перехрестя із висоти біля 400 м

Рис. 16. Прилад у місці №1 виявлено із порушенням ізоляції, але без порушення роботи
(експресдіагностика)

Рис. 17. Учасники експедиції «Овруч-2018-2»
Учасники експедиції:
 Хом’як І.
 Кириченко О.
 Коваленко Є.
 Білик А.
 Букет А.
ПОСТАНОВИЛИ: вважати літній сезон успішним. Продовжити опрацювання матеріалів,
напрацьованих у експедиціях, зокрема отриманих із моніторингових комплексів,
поширювати цю практику в подальшому.
 СЛУХАЛИ: Повідомлення про АЯ і їх аналіз
За літній час в УНДЦА надійшли деякі повідомлення про АЯ:
3.1.
Імовірні АЯ на Рівненщині. Від рівненських добрих колег (експерт Центру
І. Калитюк, в момент завершення робочого чотирьох денного відрядження)
надійшло повідомлення про можливе АЯ (пунктуація оригіналу збережена):
«Свідки привидів в с.Серники, Зарічненський район, Рівненська обл.: Директор школи
дала наводку. Будинок продають але ніяк не можуть продати, туди поселили робочих які
роблять ремонт в школі, вони прибігли посеред ночі в школу перелякані і попросилися
ночувати в спортзал школи в сторожа. Кажуть що моргало світло і переміщалися
стакани…».
За наданими і виясненими контактами вдалося опитати Поліну Іванівну Н., власницю
хати: "дві сестри співвласниці у хати не живуть з 2016 року. Директор школи дала
переночувати робітникам які роблять ремонт у школі, хата не стара 1980-х років перед
тим хати там не було, дивних подій не було. Робітники ніби при ночівлі бачили щось
дивне але вона сама з ними не спілкувалася. Думає що понапивалися і на придумували,
світло могло блимати тому що було відключено довгий час, а робітники під'єднали самі.
також приходили родичі подивитися хто там живе то могли робітники подумати що це
хтось невідомий.
ПОСТАНОВИЛИ: тримати на пульсі даний випадок, при рецидиві або/та виясненні
обставин, – дослідити більш ретельно. Факторів аномальності поки не виявлено.

3.2. Падіж худоби на Тернопільщині
«На Тернопільщині у селі Матіївці хтось за ніч убив вісім овець, випивши більше десяти
літрів крові.
У масових убивствах селяни підозрюють вовка, який наче вештається навколишніми селами.
Утім, ветеринари та мисливці заперечують причетність сіроманця, бо баранину навіть не
скуштували. Зазначається, що за одну ніч невідома істота вбила 8 сімдесяти кілограмових
овець. Господар, який на світанку прийшов виганяти отару з кошари, отетерів від побаченого.
Вівці були мертві, але цілі. Ветеринар знаходить лише по два отвори на шиї та ще пару на
задніх ногах кожної з них. Лікар із сорокарічним стажем каже, кров було буквально
висмоктано із усіх артерій і вен. Жодної червоної плями на землі і на овечій вовні не
залишилося. Ветеринар приголомшена результатами розтину. "В серці нічого нема, серце
пусте, серце без крові", - каже в.о. керівника Шумського районного управління
Держпродспоживслужби Марія Андрійчук. Щонайменше 12 літрів крові було випито за раз.
Істота, ймовірно, перестрибнула через півтораметрову загорожу кошари, припускає господар.
Люди сфотографували сліди лап кровопивці. Сліди схожі на вовчі чи собачі, каже мисливець
Ярослав Юрчук. Але відкидає, що до вбивства причетні вовки чи пси. Бо вівці були не
роздерті, жодного шматочка м'яса не скуштовано, туші покинуті, а не відтягнуті у безпечне
місце. До того ж вовки у цій місцевості ніколи не водилися, лісів навколо села мало.
Нападником не може бути ні куниця, ні лисиця, бо вівці для них завеликий трофей, вважає
мисливець. Тоді хто? Фахівці лише розводять руками. Селяни ж мають власні версії. "Якщо
вовчиця вчить молодняк, то вона їх вчить тільки полювати і нападати, то вони будуть тільки
кров випивати. Якщо брати чупакрабра, то такого не може бути, бо чупакабра так не нападає
на вівці, вона тільки йде на кролі", - впевнені селяни. А власник отари оголосив овечому
вампіру війну. Заклався покарати кровопивцю, ким би він не був. Спершу встановить камери
відеоспостереження навколо кошари, а потім неодмінно упіймає живого чи
мертвого». https://espreso.tv/news/2018/08/22/vzhe_ne_chupakabra_na_ternopilschyni_ovec_terory
zuye_vampir_miscevi_zhyteli
Заслухані думки учасників Центру.
ПОСТАНОВИЛИ: тримати на контролі даний випадок, при рецидиві або/та виясненні
обставин – дослідити більш ретельно.
Слід зазначити, що собакоподібні сліди невеликого розміру. Можливо знесилена тварина
не могла унести вівцю, а тільки вбити. Скажена тварина також не зможе їсти.
Крові у серці може не бути через переляк, від цього власне і може наступити смерть.
Також кров могла витекти або переміститися в нижню частину тіла.
Факторів аномальності поки не виявлено.
На адресу Центру надійшло відео із невідомим об’єктом (переслано добрим
другом експертом Центру І.Калитюком)
Пунктуація, орфографія оригіналу збережені.
Валерий К.: «Видео снято моей мамой, при прогулке на катере, возле одесского порта.
http://news.enovosty.com/news_technology/full/2906-v-nebe-nad-odessoj-promchalsya-nlovideo
Причем, как рассказали сами очевидцы, глаз не заметил ничего, зато в объектив камеры
телефона странный пирамидальный предмет видно, информирует news.enovosty.com.
Заметили его при съемке и вернули камеру назад. Предмет все также находился там.
Конечно, возможно это блик, так как съемка велась на закате, при низком солнце, но
версия НЛО звучит интереснее».
3.3.

Рис. 18. Кадри із відео.
Заслухані думки учасників Центру.
Виникла жвава дискусія.
Імовірною природною причиною об’єкта на фото може бути метастабільне утворення
типу солітону чи просто шаруватої хмаринки, внаслідок техновикидів в атмосферу абощо.
ПОСТАНОВИЛИ: запитати у дописувача оригінал відео для більш ретельного аналізу.
3.4. Погодний супутник зафіксував НЛО, розмір якого перевищує Бельгію
На території Європи погодний супутник зафіксував НЛО величезних розмірів. Об'єкт
навіть перевищує площу такої європейської країни, як Бельгія. НЛО у вигляді кільця,
раптово з'явився на радарі погодного супутника, і зник так само швидко. До слова сказати,
це вже далеко не перший схожий інцидент. Зовсім недавно подібна ситуація
спостерігалася на південному заході австралійського континенту.
Залишається лише здогадуватися про природу цього феномена і чим він викликаний. Чи
то це втручання інопланетного розуму, чи то випробування якихось надсекретних
озброєнь. Над розгадкою зараз працюють фахівці.

Рис. 19. Погодна аномалія над Європою
ПОСТАНОВИЛИ: розглянути можливість іоносферних збурень, тримати на контролі
даний випадок, відзначити що неминуче збільшення моніторингових засобів і методик
обробки даних із громадським доступом дає нові можливості для визначення нових типів
ААЯ і їх параметрів у режимі реального часу.
4. СЛУХАЛИ: Робота із Архівом
Провідним експертом УНДЦА к.ф.м.н. Пугачем О.Ф. передано в Архів Центру
остаточний пакунок особистого архіву.

Рис. 20. Вручення Пугачу О.Ф. Подяки за розвиток та популяризацію української
аномалістики
Також Пугачу О.Ф. вручено Подяку за розвиток та популяризацію української
аномалістики, це найменше що ми можемо зробити з огляду на його вагомий внесок і по
суті спів творення і закладання підвалин вітчизняної уфології.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти архівні матеріали у Архів Центру, включити у програму
проекту «Спадок».

4. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 17.10.2018.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання
Центру 17.10.2018.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

