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1. СЛУХАЛИ: Лекція астронавтки НАСА Українського походження Гайдемарі
Стефанишин-Пайпер
На лекції було представлено життєвий шлях астронавтки, показано світлини із МКС.

Рис.1. Лекція астронавтки НАСА Українського походження
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер

Рис.2. Атмосферне явище – полярне сяйво, зафотографовне із МКС
Задано питання від Центру про спостереження ААЯ в аерокосмічному просторі особисто
Гайдемарі Стефанишин-Пайпер.
Реципієнткою було підтверджено тільки відчуття ефекту «повного огляду» - невтримне
бажання дивитися на Землю у ілюмінатори МКС.
ПОСТАНОВИЛИ: відмітити цінність лекції, відвідувати такі заходи в подальшому.
2. СЛУХАЛИ: Основні попередні результати експедиції УНДЦА «Зонд»
«Яблунівка/Грузьке-2019»
Склад експедиції:
П.І.Б.
Кириченко О.
Коваленко Є.
Мірасова Л.
Білик А.
Челомбітко О.
Новікова О.

Посада або напрямок досліджень
2-й заст.гол., координатор інф.-технічного відділу
Керівник загально-фізичного відділу
експерт загально-фізичного відділу
голова Центру
співробітник інформаційно-технічного відділу
Учасник дослідження

Основні результати:
 Відвідано місця: Грузьке-1, Грузьке-2, Грузьке-3, Яблунівка
 Оновлено моніторинговий комплекс МА УНДЦА «Зонд» у Яблунівці
 Встановлено моніторингові комплекси МФ УНДЦА «Зонд» у місцях Грузьке-1, 2,
3,
 Опитано очевидців, отримано нове свідоцтво від 15.08.2018 року із відео та фото
свідченнями.
 Отримано нове свідоцтво про ААЯ від грибника на мотоциклі у точці Грузьке-3.
 Визначено, що місце спонтанного проявлення «бесідки» у точці Грузьке-3
візуально видозмінене знов, «бесідки» немає.
 Здійснено біоенергетичні і біофізичні вимірювання особового складу в режимі
еталону і контролю

Рис. 3. Напрямок на який спрямовано моніторинговий комплекс “МА-1” УНДЦА

Рис.4. Знятий імовірний аномальний об’єкт на смартфон очевидця 15.08.2018 р.

Рис.5. Постобробка оригіналу зображення 15.08.2018 р.
Комп’ютерний аналіз показав, що зображення об’єкту реальне і він мав власну світимість.
На жаль відео і фото не дозволяє точно сказати про характеристики руху об’єкту, які були
відмічені очевидцем.

Рис.6. Дорога біля точки Грузьке-3

Рис.7. Місце встановлення комплексу МФ УНДЦА «Зонд» біля точки Грузьке-3
Кінцеве місце визначене із урахуванням рекомендацій біолокації.

Біометричні виміри:
Пульс (п) та тиск (т):
Час
Зона 1
Дослідник
Дослідник
№1
№2
14.00
90 116/86
91-85 102/78
14.40
71 114/72
108/72,110/70
15.20
69-74,104/68 65 113/75
2
16.00
93 105/65
80 116/68
17.00
65 108/67
71-72, 108/72
3
18.00
60 103/64
71 111/74
18.50
72 108/72
76-78 106/76
Оцінка
підвищення підвищення в
в з.1, 3.2
з.1

Покази
Дослідни
Дослідник
к №3
№4
67 102/78
57 107/70
72 103/70
90 125/75
70 102/78
62 116/71

Дослідник
№5
74 120/70
55 107/70
58 105/65

Дослідник
№6
68 111/72
67 110/68
68 111/72

95 110/72
56 109/68

127/76
86-87,110/70

56 109/71
97 102/65

80 108/67
77 110/72

55 109/71
58 102/78
підвищенн
я в з.2

62 108/70
90 128/77
підвищення в
з.1, з.2 і з.3.

58 102/63
73 108/72
підвищення
в з.2

60 98/64
67 109/68
підвищення
в з.2

Приладові вимірювання:
Гамма випромінювання:
Зона 1
На початку поля – 10 мкР/год, в центрі кола – 6-9 мкР/год
Зона 2
Коло (з корячкою та м’яким мохом) – мкР/год
Зона 3
9 мкР/год.
Магнітометр і частотомір значних показів не показали.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Вважати експедицію успішною
 Порівняти зняті кадри очевидця і покази моніторингового комплексу за період
спостереження.
3. СЛУХАЛИ: Повідомлення про АЯ і їх аналіз
3.1.
Через сторінку у Фейсбук надійшло повідомлення про імовірний вогняний
полтергейст у с.Іллінці Івано-Фр.обл.
Посилання і текст повідомлення у Газеті «Експрес», оригінал збережено, без
скорочень:
ПУБЛІКАЦІЯ №1.
02.09.2019
Джерело первинної інформації: https://expres.online/news/neshchadniy-vogon-led-neshchodnya-u-budinku-i-na-podviri-tsikh-selyan-spalakhue-pozhezha-bez-vidimoi-prichini
Нещадний вогонь. Ледь не щодня у будинку і на подвір’ї цих селян спалахує пожежа
без видимої причини. Декілька сміливців організували цілодобове чергування біля
помешкання. Що ж там відбувається?
Павло Ковальов — у відчаї. З рідного дому його сім’ю прогнав вогонь.
Фото Тетяни Кіндюх . Перша пожежа сталася 22 липня

Рис. 8.
Історія подружжя пенсіонерів із Прикарпаття насторожує і вражає: у їхньому домі вже
більше місяця систематично спалахує вогонь. Факти пожеж підтверджують
рятувальники. Але причини загоряння назвати не можуть. Господарі зверталися до
священників і навіть до мольфарів. Та вогонь спалахує далі..
Вирушаю до села Іллінці Снятинського району, аби побачити все на власні очі. Мене
зустрічає 73-річний господар Павло Ковальов і веде до свого будинку. Огороджена
високим дерев’яним парканом хата здалеку не вирізняється з-поміж інших. Та
відчиняю хвіртку і перед очима постає жахлива картина: на подвір’ї - обгорілі одяг,
матраци, ковдри, меблі... Всередині - почорнілі стіни і стеля, поплавлені світильники
та спопелілі кімнатні рослини. У повітрі стійкий запах горілого.
Перша пожежа у нашому домі виникла 22 липня, - пригадує Павло Ковальов.
Загорівся електричний чайник у літній кухні. Перед цим я кип’ятив воду, щоб
приготувати собі каву, але впевнений, що не залишав прилад увімкненим. Та і дріт, і
розетка були неушкоджені. Але під чайником прогорів стіл!
Духовка загорілася за декілька хвилин після того, як господиня поставила пекти хліб.
Того ж дня у літній кухні загорілася духовка, в яку господиня перед цим поставила
пекти хліб. 23 липня несподівано зайнявся холодильник, а ще за якийсь час - пральна
машина. Холодильник працював того дня, а от пральна машина стояла вимкненою. Як
вона могла загорітися ні з того, ні з сього - дивується чоловік. Каже, що вогонь спершу
гасили самотужки. І після цього Павло Павлович не лише перекрив у помешканні газ,
а й відімкнув електроенергію.

Рис. 9.
Та лихо на цьому не скінчилося. Кожного дня траплялася нова пожежа, каже господар.
Далі - майже два тижні спокою. За цей час подружжя вивезло обгорілі меблі,
домовилося про дошки, щоб відремонтувати покрівлю. Аж раптом знову вогонь - то в
хаті, то в стодолі, то в гаражі, а то і просто посеред подвір’я, зазначає Павло Ковальов.
- У мене смартфон у руках спалахнув, - розповідає 14-річний онук Ковальових Олег. Я у відро з водою жбурнув його. А дістав уже геть сплавленим.

Рис. 10.
Смартфон спалахнув просто у руках внука.
Такої чудасії я ще не бачила - дивується сусідка постраждалих Наталія Іванчук.
Інша сусідка, Галина Палагнюк, розповідає, що пожежа була і на її подвір’ї, але горіли
речі Ковальових.
- Перенесли до нас, щоби хоч щось врятувати. То й у нас зайнялося - каже жінка.

Рис. 11. Оплавлений зовні сайдинг

Вогнеборці систематично виїжджають на вже відому їм адресу.
- Лише за минулий тиждень п’ять викликів. Повідомили поліцію, буде встановлювати,
чи причетний хтось до пожеж - коментує Світлана Бабушкіна, речниця управління
ДСНС в Івано-Франківській області. У прес-службі поліції кажуть, що з’ясовують
причини пожежі.
Тим часом люди вірять у містичне - демона вогню. Кажуть, що тільки ікони, які висіли
у різних кімнатах, після пожежі залишилися неушкодженими. На нечисту силу вказала
і провидиця, яку Павло Ковальов за порадою людей знайшов у горах на Буковині.
Павло Ковальов показує вцілілі ікони.
До Ковальових уже приходили декілька священників. Молилися, окроплювали
майно...
- Людське співчуття є силою, що походить від Божої любові, воно може вигнати будьяку нечисть! - каже Павло Захарук, протоієрей Снятинського деканату ІваноФранківської єпархії ПЦУ, магістр богослов’я, і додає, що вигнати нечисту силу може
хіба молитва семи монахів. Нині більшість односельців Ковальових містичне обійстя
стараються оминати. Бояться підчепити невідоме прокляття й привести додому.
Декілька сміливців організували цілодобове чергування.
Пильнуємо, щоби вогонь не забрав стіни й дах будинку - кажуть.
Павло Ковальов із дружиною та онуком понад тиждень живуть у сусідів. Майже не
сплять та геть втратили спокій. На подвір’ї у всіх ємностях - вода. Сім’я готова до
чергового займання. Син із невісткою, які за літо планували заробити трішки за
кордоном, були змушені залишити роботу та повернутися фактично з нічим. Як жити
далі, за що відновлювати господарство, як позбутися лиха - Ковальови не знають.
Господарі тримають на подвір'ї тару з водою, щоб вберегти майно від нових пожеж.
Дмитро Танюк, голова Заболотівської ОТГ, зазначив: щойно будуть офіційні висновки
фахівців щодо причин виникнення пожеж, сесія розглядатиме питання про виділення
невеликої фінансової допомоги родині.
Тим часом ми попросили науковців пояснити такі дивні явища. Вони кажуть, що
самозаймання можуть бути хімічними, тепловими чи мікробіологічними. І на наше
прохання готові дослідити проблему Ковальових. Тож що саме провокує горіння в
будинку та на подвір’ї цього сімейства - читайте в наступних номерах «Експресу»
До місцевої газети «Експрес» направлено запит наступного змісту:
«Вих.№5/9/19-77
Шановна пані Тетяно!
До вас звертається Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій
(УНДЦА) «Зонд» — громадська організація, яка із 2004 року займається науковим
вивченням аномальних явищ на терені України і діє при НТУУ «Київський політехнічний
інститут ім. Сікорського». Ми є інтелектуальним наступником комісії з вивчення
аномальних явищ у оточуючому середовищі, яка діяла з 1980 по 1991 рік в Україні під
проводом акад. Г.С.Писаренка.
Ми дізналися із видання Експрес про дивний випадок із спонтанними займаннями,
що має місце у Прикарпатті. Метою діяльності УНДЦА «ЗОНД» є систематизація та
аналіз наявної інформації про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи
їх походження. Парадигмою досліджень, які ми проводимо - є максимальне вивчення
невияснених феноменів за допомогою наявних наукових методів. Наш Центр проводить
експедиції туди, де трапляються події та реєструються фізичні параметри що мають
ознаки аномальності. Тому просимо Вас надати інформацію:
 чи феномен знаходиться у активній фазі (тобто чи продовжуються займання?)
 чи є контакти очевидців, щоби зв’язатися із ними напряму і вияснити наукові
деталі і обставини випадку?

Якщо феномен знаходиться у активній фазі, ми розглядатимемо виїзд до очевидців, і
вимірювання там фізичних параметрів, відбирання зразків і т.п. з метою встановлення
причин займань. Також ми запропонуємо Вам долучитися і описати процес досліджень, а
після завершення і аналізу – надамо їх результати.
За час діяльності ми вивчали багато випадків із спонтанними займаннями, висновки
наших досліджень відкрито публікуються у нас на сайті і на інших, наприклад
http://ufology-news.com/u/18672430/Ufology_News/Journal_of_field_works_Perekopivka2006.pdf
Будемо вдячні за сприяння у науковому вивченні феномену!»
Отримано відповідь:
«Доброго дня. Наразі займання припинилися. Остання пожежа була, якщо не помиляюся,
24 серпня. Можу надати контакти господаря — Павло Павлович Ковальов, ***.
Також залишаю Вам свій номер телефону — ***. Готова допомогти, чим зможу.
Принагідно хочу спитати ще таке: якщо ви маєте великий досвід вивчення схожих
явищ, то, можливо, могли б мені дати коментар про цей свій досвід? Бо я готую ще
одну статтю по цій темі у газету, але стикнулася з тим, що місцеві науковці не готові
взагалі коментувати чи досліджувати це явище. Буду дуже вдячна за допомогу».
Журналісти залучили експертів із Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника (д.т.н., проф. С.Курта).
На основі попередніх даних виїзду в тій же газеті вийшла ПУБЛІКАЦІЯ №2:
Джерело первинної інформації: https://expres.online/news/duzhe-zagadkovi-pozhezhiprodovzhennya-istorii-selyan-v-gospodarstvi-yakikh-bez-vidimoi-prichini-spalakhuyut-rechi
Дуже загадкові пожежі. Продовження історії селян, в господарстві яких без видимої
причини спалахують речі
Науковці, які приїхали у село, щоб дослідити загадкові пожежі, розвіяли найбільш
імовірну “робочу” версію щодо причин пожеж.
Фото Тетяни Кіндюх
Йдеться про сім’ю пенсіонерів із села Іллінці на Івано-Франківщині,
https://expres.online/news/neshchadniy-vogon-led-ne-shchodnya-u-budinku-i-na-podviritsikh-selyan-spalakhue-pozhezha-bez-vidimoi-prichini - історію яких ми розповідали в
минулих текстах Експресу.
Науковці проаналізували воду, ґрунт та повітря на подвір’ї цих літніх людей, у яких
вогонь забрав ледь не все, що вони нажили. Деякі результати насторожують!

Рис. 12. Роботу проводить експерт із Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника (д.т.н., проф. С.Курта)
Нагадаємо, що за якийсь місяць Ковальови втратили меблі, одяг, побутову техніку... У
них згоріли господарські будівлі, літня кухня, а від хати залишилися тільки
закіптявлені стіни. Господарі зверталися до священників і навіть до мольфарів, бо
вважають, що пожежі виникають через демона вогню. Наразі самозаймання
припинилися, але певності, що вогонь більше не завдасть шкоди цим людям, немає.
На наше прохання науковці Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника дослідили обійстя Ковальових. Павло Павлович, як і два тижні тому,
зустрічає нас на дорозі. На ньому та сама сіра футболка з написом англійською «We
have nothing to lose» («Нам немає чого втрачати»). Символічно. Сергій Курта, доктор
технічних наук, професор кафедри хімії університету, та Ольга Хацевич, кандидатка
технічних наук, доцентка, тим часом вмикають аналізатори та готуються до роботи.
Обвішані спеціальними приладами, вони ретельно обходять кожен закуток,
приглядаються до згорілих речей, розпитують про колір диму і вогню, його
інтенсивність...
Господар показує обгорілі речі.

Рис. 13.

Рис. 14.
- Це не метан констатує Сергій Курта, розвіюючи найбільш імовірну робочу версію,
що газ може виходити з-під землі.
Припущення про метан було доволі правдоподібним, адже поклади газу в цьому
регіоні справді є. У поєднанні з киснем метан може самозапалюватися або навіть
вибухати, а запаху при цьому не має.
Втім і опис пожеж, і сліди, які вони залишили, змусили науковців засумніватися у цій
версії. Після ще кількох годин роботи вони резюмують: перевищення концентрації
отруйних газів не виявлено.

Ліжко обгоріло з обох боків, але середина залишилася неушкодженою.
Був проведений аналіз повітря, ґрунту і води за вмістом оксиду і діоксиду вуглецю,
діоксиду сірки, діоксиду азоту, сірководню, аміаку, формальдегіду та альфа- та бета
частинок і гамма-радіаційного забруднення, каже професор Курта.
«Ми використовували 6 автоматичних аналізаторів «Дозор-С-П», рН-метр, радіометр
МКС-05 «ТЕРА»;. Усі прилади - сертифіковані. У результаті не виявили перевищення
концентрації всіх перелічених отруйних газів. Показники - у межах гранично
допустимих значень».
Але дещо науковці таки знайшли.
- Ми виявили підвищену кислотність сажі та вугілля, яке відібрали з перегорілих речей
та на подвір’ї Ковальових, - констатує Сергій Курта. - Також ще попрацюємо з водою.
Маємо деякі припущення, але наразі треба ретельно проаналізувати всі результати.
Остання пожежа на подвір’ї пенсіонерів сталася два тижні тому. Родина досі не
оговталася від біди. Деяких свійських тварин господарі були змушені продати: нічим
годувати, та й гроші потрібні.
В господарстві залишилися лише декілька курей і кролів, собака з котом і чимала
пасіка. Щоправда, зізнається Павло Павлович, через усі ці події своїх бджілок він геть
занедбав. «- Жодного разу цього року меду не брав. Та й до зими ми зовсім не готові,
нема за що навіть декілька мішків цукру купити. Загинуть мої бджілки за зиму» сумно каже пасічник.
Нині господар узявся відновлювати перекриття літньої кухні. Матеріали, каже, взяв у
борг. «- Боюся, щоб не спалахнуло знову. Але що робити? Доки ми будемо у сусідів
жити» - бідкається пенсіонер. І додає, що чимало односельців усе ще бояться та
здебільшого оминають хату Ковальових.
Погорільці тим часом сплять на надувних матрацах просто на підлозі.

Рис. 15.
«- Трохи помили, протерли в хаті, а що далі робити - не знаю» - розповідає невістка
Галина.
Так тепер виглядає подвір'я Ковальових.
Павло Павлович зніс до невеличкої комірчини всі вцілілі у вогні ікони. Надія, каже,
лише на Бога. Днями господарі встановили осиковий хрест. Під розлогою яблунею
посеред подвір'я його одразу й не помітити. Але цей хрест, вірять Ковальови, має
захистити родину від нечисті.

Розслідувати походження вогню виявили бажання фахівці Українського науководослідного центру вивчення аномалій «Зонд». «- Ми зустрічалися з подібними
випадками в Україні, - каже Артем Білик, голова організації. - З нашого досвіду
причини можуть бути як природні (коли хтось, наприклад, з особистих мотивів
наносить на певні предмети легкозаймисті речовини), або неприродні. З останніх це
може бути, зокрема, полтергейст (цим терміном називають явища, пов’язані з шумом і
стукотом, самовільним переміщенням предметів, самозайманням тощо, причини яких
неможливо раціонально пояснити. - Ред.), або явище пірокінезу, коли в людини
виникає здатність викликати вогонь».
Тож ми продовжуємо розслідувати цю ситуацію. Що саме викликає вогонь на подвір’ї
у Ковальових? Продовження читайте у наступних номерах «Експресу».
ПОСТАНОВИЛИ: Висловити подяку журналістці Т.Кіндюх і професору С.А.Курті за їх
роботу, співчуття очевидцям і також подяку за їх небайдужість.
Зв’язатися додатково із Куртою і очевидцем для уточнення деталей.
При визначенні факторів аномальності і можливості відібрати проби - розглянути
можливість організації виїзного дослідження або експедиції у район спостережень.
4. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру у виїзному форматі із погодженням дати окремо.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру
Запропоновано провести наступне Засідання Центру у виїзному форматі із
погодженням дати окремо.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

