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1. СЛУХАЛИ: Фідбек по зверненню з приводу формацій на полях. 

Отримано зворотний відгук від інституту експертизи сортів рослин. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  вважати звернення умовно успішним, нова співпраця з згаданою 
установою є запорукою більш щирного вивчення явищ типу формацій.  
 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:srcaa@zond.kiev.ua


 
Рис. 1. 
 
2. СЛУХАЛИ: Доповідь координатора експериментально-фізичного відділу  

Ніколенко Валерія. ДОСЛІДЖЕННЯ НЕТРИВІАЛЬНИХ НАДСЛАБКИХ 
НЕЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВЗАЄМОДІЙ ПО ПРОЕКТУ «АТРАКТОР» В УНДЦА 
«ЗОНД». 

У доповіді  зроблено короткий  огляд досліджень по проекту «Атрактор» в УНДЦА 
«Зонд» за 2015-2020 роки (депонована стаття). 
 
Вступ. Проекти Центру покликані досліджувати навколишню реальність з метою 
з’ясування її істинної природи, рубриковано по напрямках пізнання.  Нетривіальні дії 
мають широкий спектр спостереження та значні перспективи застосування. Мета проекту 
«Атрактор»: вивчення нетривіальних дій, розробка приладів і методів реєстрації. 
Очікуваний результат: складання і уточнення моделі нетривіальних дій, визначення 
технік та аплікацій використання у інших проектах.  
Основний матеріал. Нижче здійснено коротких огляд ключових досліджень проекту 
«Атрактор» УНДЦА «Зонд» за 2015-2020 роки: 

1. Масштабні реєстрації нетривіальних надслабких неелектромагнітних 
взаємодій  переважно астрономічного походження. Ідея реєстрації подібних 



феноменів, закладена М.Козирєвим, а пізніше продовжена у роботах.  Докладніше 
– див. окрему статтю О.Ф.Пугача у даному збірнику. 

2. Кореляції космофізичних даних. Докладніше – див. вступну статтю у даному 
збірнику. 

3. Електротехнічний генератор для дослідження гіпотетичних нетривіальних 
взаємодій.  В  2017 році Експериментально-конструкторським відділом УНДЦА 
було розроблено електротехнічний генератор для дослідження гіпотетичних 
нетривіальних взаємодій. 

 
Рис. 2 . Вигляд устаткування експерименту 

За допомогою генератора розробленого експериментально-конструкторським відділом 
здійснено перенос кислото-лужних властивостей води на відстань біля 40 см. Перенос 
проконтрольовано лакмусовими папірцями. 
Зміни показників відбулися від РН5...6 до РН 8...9 за 20 хв. Об'єкт переносу мав РН9.  
За результатами експерименту зняте відео із описом.  Таким чином експеримент можна 

вважати успішним.  Відповідну методологію і термінологію концептуалізувати із метою 
подальших експериментів і часткового оприлюднення результатів.  

 
4. Experimental check of possibility of recording signal from akimov generator using 
biolocation. The work describes the conditions of the experiment, which allowed to 
unambiguously 
record changes of water properties exposed by radiation from generator of torsion field located at 
a long distance. 
       The experiment used methods of radioestesia (biolocation), as a sensor used the so-called 
"psychic rod" or "bobber," as a prototype source of torsion field used a generator assembled on 
the basis of the Akimov A.E. torsion field generator and also used ideas and design solutions 
presented in the works of Zhigalov V.A. 
       Participants of the experiment: operator V.Nikolenko, Kyiv, Ukraine (K) and biolocation 
specialist V.Kibitkin ,Tomsk, Russian Federation (T). 
The distance between the participants of the experiment was 3572 km. (Fig.1). 
Real-time feedback between operators was maintained via Skype. 
       During the experiment, operator K in Kyiv repeatedly switched operation modes (3 modes) 
of torsion field generator (TFG). TFG power was 0.4-0.5 W. The TFG was oriented in such way 
that its main lobe of the torsion field was directed towards Tomsk (11 ° horizontally  from the 
axis west – east Fig.1) and 16 ° vertically  down into the Earth 's interior (see Fig.2). 



     The T operator in Tomsk made multiple measurements of water properties (8 litres in a 
conventional galvanized bucket) without knowing which TFG mode of operation the K operator 
used at this moment in Kyiv. 
After the end of the experiment, the operating modes of TFG in Kyiv and the properties of water 
in the bucket in Tomsk were compared. Full 100% correlation was found. 
 
                                                  Conclusions 
1. Torsion field has non-electromagnetic origin. If the TF had electromagnetic origin, the 
signal   from the generator with a power of 0.5 W could be taken no further than the next room, 
at best, no further than the next house, rather than in Tomsk, 3572 km from Kyiv. 
2.       Distance plays no role in the spread of TF. Torsion intensity relationship inversely 
      proportional to distance square not found. 
3.      The torsion signal is not shielded. The thickness of the Earth layer on the middle chord 
with a length of 3541 km between Kyiv and Tomsk is 24 km. see Fig.2. 
4.       It is impossible to achieve such accuracy of "hit" at such  distance .     This confirms  
          Heisenberg 's theory of       quantum-mechanical uncertainty both in the properties of TF 
and in the work of human   (operator -s) consciousness. 
5.       After the generator power supply is switched off, the TF exists for another 25-30 seconds.  
      After   that time, it disappears, which is not characteristic for electromagnetic fields. 
      Conclusions on items 1... 5 fully coincide with the basic Akimov A.E. provisions of TF 
theory.   To check his statement that the speed of spread of TF v ≥ c*106 (c is the speed of  
    light), is not  possible. 
 

 
 

Рис. 3 Kyiv and Tomsk location on the Google map. 
 
 



 
 

Рис. 3  Cross-section of the Earth in plane xOx. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  висловити подяку В.Ніколенко, викласти доповідь як депоновану статтю 
в протоколі УНДЦА. 
 

3. СЛУХАЛИ: Повідомлення про НЛО і їх аналіз. 
3.1. Повідомлення про об’єкт у небі 19.01.2020р. 

Повідомлення надійшло від А.Букета, експерта УНДЦА «Зонд». Оригінл: 
«19.01.2020р. о 20.51 помітив об’єкт, що мав яскравість і розміри значно відмінні від 
інших зірок на небі. Спочатку подумав, що то китайський ліхтарик, бо він мерехтів, і 
повільно пересувався на північ, а потім зник взагалі. Візуально склалось враження, що він 
висів десь 200-300м над землею на віддаленні близько 5-7 км. Через секунд 20 з’явився 
знову, чим мене і зацікавив. Такі зникання і появи відбулись ще близько 5 разів, а потім 
об’єкт зупинився і практично не рухаючись, але іноді пригасаючи відсотків на 50, 
провисів близько 40 хвилин. 21.41 я зробив два фото телефоном,перше  на 8 кратному 
зумі, друге без збільшення(телефон redmi note 3). О 21.44 я передзвонив батьку, щоб 
засвідчити факт перебування об’єкта. Перебуваючи на роботі на відстані близько 1,2 км на 
північ від мене, він також його бачив і як виявилось не вперше. О 21.52 я почав робити 
знімки фотоапаратом Panasonic Lumix DMC FZ 30. Фото P1040688 має 12 кратний зум і 
звичайні налаштування без затримки для стабілізації. Фото P1040689 має 12 кратний зумі  
режим нічний пейзаж тривалістю в 7 секунд, без затримки. Фото P1040690, P1040691 має 
12 кратний зум режим нічний пейзаж тривалістю в 7 секунд, з затримкою в 10с. для 
стабілізації. Приблизно о 22.04 об’єкт зник, потім через 1-1,5 хвилини з’явився вже на 
значному віддалені в напрямку вказаному на карті і так зникаючи і з’являючись ще 3 рази, 
він зник повністю».  
 



  
 

Рис. 4 
 
Поточилася дискусія. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати очевидцю.  Проаналізувати даний випадок, із залученням 
додаткових даних, зокрема астрономічних. 
 

3.2. Об’єкти в небі 01.07.2020 р. 
М.І. Проноза, експерт УНДЦА заявив про спостереження об’єктів в Українці 
01.07.2020 р. 
 

 



 

 

 
 



 

 
Рис. 5. Анкета очевидця. 

 



  
 

 
 

Рис. 6. Фото очевидця. 
 

 
Рис. 7. Очевидець в процесі доповіді 



Поточилася дискусія. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  подякувати очевидцю. Проаналізувавши даний випадок, із 
залученням додаткових даних, зокрема астрономічних виявлено, що імовірно об’єктами 
на фото є парад планет, які вирогідно були вельми яскравими через менш забруднене 
заміське повітря. Відмічено що якість фотокамер мобільних телефонів вже дозволяє 
фіксувати окремі астрономічні явища зокрема. 
 

 
Рис. 8. Результати віртуального моделювання умов спостереження (https://stellarium-
web.org/) 
 

4. СЛУХАЛИ: Астрофізичні новини. 
NASA найняло мисливців на прибульців для захисту Землі "від зараження" 

 Контракт стосується висадок на Місяць, Марс і супутник Європа на орбіті Юпітера 
 NASA уклало угоду з Інститутом SETI, щоб подбати про те, що інопланетні форми життя 
"не заразять" Землю.  Зазвичай новий підрядник американської космічної агенції 
займається пошуками позаземного розуму. Але тепер його робота буде полягати в тому, 
щоб не допустити потрапляння інопланетних видів на Землю чи інших планет під час 
космічних місій, - пише The Independent. Інститут SETI буде співпрацювати з NASA над 
проведенням тренувань, розробкою інструкцій, а також допомагатиме доносити 
інформацію до населення про космічні операції. Крім того, SETI буде "перевіряти 
біологічну чистоту польотів", щоб уникнути біологічного зараження під час місій, яке 
може негативно вплинути на Землю. Контракт стосується низки космічних дослідних 
місій включно з Mars 2020 і Europa Clipper, а також підготовку до польоту на Марс, метою 
якого буде зібрати й доставити на нашу планету зразки з сусідньої планети. 
 
 Мета Mars 2020 буде включати політ спеціального гелікоптера, який повинен перевірити, 
чи можливі авіаційні польоти на Червоній планеті. Тим часом, Europa Clipper доставить 
дослідну станцію на супутник Юпітера. Метою місії буде з'ясувати, чи здатна Європа 
підтримувати біологічне життя. Також SETI буде працювати з NASA над програмою 
пілотованих місій на Місяць під назвою Artemis. В рамках цієї програми запланована 
перша висадка жінки на супутнику Землі до 2024 року, а також оцінка можливостей зі 
створення бази на його поверхні. 
https://www.unian.ua/science/doslidzhennya-kosmosu-nasa-bude-spivpracyuvati-z-mislivcyami-
na-pribulciv-z-seti-novini-11073155.html 

 
ПОСТАНОВИЛИ:  приняти до відома. 
 

https://stellarium-web.org/
https://stellarium-web.org/
https://www.unian.ua/science/doslidzhennya-kosmosu-nasa-bude-spivpracyuvati-z-mislivcyami-na-pribulciv-z-seti-novini-11073155.html
https://www.unian.ua/science/doslidzhennya-kosmosu-nasa-bude-spivpracyuvati-z-mislivcyami-na-pribulciv-z-seti-novini-11073155.html


 
5. СЛУХАЛИ: Архівні дані, аналіз ЗМІ. Розглянуто статтю  

«Станція «Памір»: від військового об’єкта до туристичного», яка містить можливі 
свідчення про ААЯ (подається зі скороченнями). 
На одній із найвищих вершин буковинських Карпат - на горі Томнатик - з 1960-х аж до 
середини 1990-х років працювала секретна радіолокаційна станція 
Секретний військовий об’єкт розміщувався на висоті 1565 метрів у горах не просто 
так. Поблизу проходить кордон із Румунією. У розпал «холодної війни» із західним 
світом СРСР збудував військову станцію, котра повинна була забезпечувати 
радіолокацію величезної території – від турецького узбережжя до Балтійського моря. 
5 листопада 1995 року військова база «Памір» припинила своє існування. 
Сьогодні територією покинутого військового об’єкта гуляють хіба поодинокі 
туристи, ну, й тварини також тут часті “гості”. Місцеві владці лише нещодавно 
звернули увагу на туристичний потенціал цієї місцевості. І вже вдруге тут провели 
щорічний етно-фестиваль, на який з’їхалося близько тисячі гостей і туристів. 
З Шепоту до колишньої радіолокаційної станції «Памір» веде близько 15 кілометрів 
гірської дороги. Цей шлях звичайний автомобіль або туристичний автобус подолати не 
зможе. Тому тут пересідаємо на вантажівку. Деякі туристи наймають позашляховики в 
місцевих мешканців, усі на «євробляхах». Гірську дорогу долаємо ще приблизно за дві 
години. 

 
Рис. 9. 

 
Після чергового підйому виїжджаємо на галявину, приблизно за кілометр до станції. 
Звідти відкривається дивовижний вид на закинутий військовий об’єкт – 5 білих куполів, 
наче грибочки на горі. Уже при в’їзді на саму станцію військові куполи, де розміщувались 
радіолокаційні антени, вражають своєю масштабністю і занедбаністю одночасно. 



Два куполи колишньої радіолокаційної станції розписані в кольори українського 
орнаменту. Обласні чиновники обіцяють у наступні роки розписати ще три куполи 
станції. 

ОФІЦЕР НА СТАНЦІЇ ЩОДНЯ ЗМІНЮВАВ СЕКРЕТНИЙ КОД 
Кореспондент Укрінформу під час цього туристичного фестивалю не тільки погуляв 
закинутими приміщеннями колишньої військової бази, а й познайомився із колишніми 
військовослужбовцями, які свого часу служили на цьому об’єкті. Вони люб’язно 
погодилися провести для мене невеличку екскурсію «місцями бойової слави» 
Мешканець Кропивницького, 47-річний Віталій Новіков дізнався про фестиваль на горі 
Томнатик із соцмереж. Каже, що давно мріяв відвідати колишнє місце своєї служби. Хоч 
служив тут не надто довго – з 1989 по 1990 роки – але цей період запам’ятав добре. 
«Станція у нас несла бойове чергування цілодобово. У найбільшому куполі тут 
розміщувалась «Дубрава-5Н84» (одна з найпотужніших у протиповітряній обороні 
Радянського Союзу мобільних радіолокаційних станцій – авт.)», – розповідає колишній 
військовий. – У дальньому куполі була П-18 (станція дальнього виявлення літаків, з 1971 
року на озброєнні в радянській армії, до 2007 року була на озброєнні в російській армії – 
авт.). У двох інших куполах розміщувався висотомір, а в найменшому куполі – оператори, 
які здійснюють запити «свій-чужий». 
У нас був один офіцер, який щодня змінював код. Ми навіть самі не знали, що це за 
офіцер. Тут у нас було КПП, – показує на горбок із залишками фундаменту мій 
екскурсовод. – Трохи далі сидів наш розвідник і планшетисти – це ті, хто наносить курс 
руху літаків. Звідси вся інформація передавалась на батальйон у Рідківцях, потім у 
бригаду в Ліпниках, далі - до Львова, а вже звідти - у штаб військ ППО СРСР у Барановичі 
(місто в Білорусії – авт.)». 
За словами колишнього службовця станції, у кінці 1980-х років тут було близько 60 
військовослужбовців на постійній основі. Хоча повна укомплектованість об’єкту – понад 
100 осіб. 
«Наша рота займалась цілодобовим чергуванням тут. Трохи далі у нас був магазин, 
невеличкий готель, офіцерський будинок, казарма. Тут постійно несли службу і 
проживали 60-70 військових. Завжди була неукомплектованість. Мало б бути близько 120 
осіб, – продовжує свою розповідь Віталій Новіков. – Тут у нас були машини – тягачі АТС-
59Г (радянський гусеничний швидкохідний артилерійський тягач, знятий з виробництва у 
1980-х роках – авт.), ГТ-С-ка стояла (радянський гусеничний транспортер-снігоболотохід 
– авт.), трактор був Т-75, який прочищав дорогу. Також у нас було три ЗІЛи, один возив 
воду, інший до магазину їздив постійно, і ще один - бортовий. 
У нас тут була власна дизельна електростанція. Ми працювали на власних дизелях. Коли 
світло вимикалося через погодні умови чи з якихось інших причин, ми продовжували 
працювати. Окремо були дизелі, які обслуговували офіцерські будинки, КПП, і повністю 
все військове містечко. А у спеціальних бункерах розміщувались дизелі, які забезпечували 
роботу станції. Я тут був водієм-механіком гусеничного тягача АТС-59Г і дизелістом на 
ДЕС (дизельній електростанції). У мене було підсобне приміщення, я тут і спав біля ДЕС 
інколи. Як тільки бачив, що електрика пропадає, одразу вмикав дизелі». 
ОДИН ІЗ РОЗВІДНИКІВ ЗАЛЕТІВ ЯКОСЬ НА 50 КМ УГЛИБ НАШОЇ ТЕРИТОРІЇ 
Колишній військовий розповів, що під час етно-фестивалю зустрів трьох своїх товаришів 
по службі. 
«З одним навіть часто виходили на чергування. Ось тут була доріжка, якою ми йшли і так 
обходили довкола всю територію військового містечка і станції. Дивились, щоб не було 
ніяких порушників. Тут же поряд проходить кордон із Румунією. Від нашої варти 
вимагалось забезпечити безперебійну роботу операторів, які працювали в куполах, щоб 
ніхто їм не заважав», – каже Віталій. 
– Але з прикордонниками ви не перетинались? – питаю співрозмовника. 



– Ні, прикордонники контролювали наземну ділянку кордону, а ми стежили за повітряним 
простором нашого кордону, – відповідає чоловік. – Як тільки щось фіксували, одразу ж 
передавали дані вище. Там уже робили запити і приймали рішення, чи піднімати авіацію. 
У нас цих розвідників називали «фантомасами». Вони намагались залетіти якомога далі на 
нашу територію, перевіряли пильність систем ППО. Одного разу трапився випадок, коли 
один такий румунський розвідник залетів на 50 кілометрів нашої території, перш, ніж ми 
його помітили. Коли вже засікли його, тоді він утік на румунську сторону. Після того тут 
такий «шмон» був. Як це ми могли його пропустити? – пригадує Новіков. 
Також чоловік розповів і про незвичний випадок, який трапився з ним під час служби. 
«Хочете вірте, а хочете ні, але одного разу я зі своїм напарником бачив НЛО. Я не 
знаю, що то було. Приблизно о дев’ятій годині вечора ми помітили яскравий 
прожектор, який летів на дуже низькій висоті, трохи покружляв над станцією і 
полетів. Він ішов без звуку, жодні радари його не зафіксували. Нам ще тоді 
прикордонники із Шепоту дзвонили, питали, що то в нас таке літало? Так ми з і не 
знаємо досі, що то насправді таке було. Може якась нова розробка американців, чи 
ще щось», – припустив Віталій. 
Розповідають, що на станції «Памір» спостерігали і «вели» знаменитий політ німця 
Матіаса Руста в 1987 році, аж до його приземлення на Червоній площі в Москві. Його 
бачили, але ніяких команд «зверху» не було. 
Віталій Новіков пригадав, що саме після того випадку до них завезли нове обладнання, 
щоб можна було спостерігати і за низьколітаючими цілями. 
«Коли Руст пролетів, сюди привезли станцію Перископ по низьколітаючим цілям 
(мобільна радіолокаційна станція П-20 «Перископ» – авт.). Вона ловила не лише повітряні 
цілі, а й поїзд могла засікти чи навіть машину», – пригадує мій співрозмовник. 
- У горах сильні і часті вітри. Для того, щоб радіолокаційні антени якісно працювали, їх 
потрібно було захистити від вітру. Але куполи повинні бути з такого матеріалу, щоб не 
заважати роботі антен. Тому їх побудували зі скловолокна. Воно дозволяє антені все 
бачити, – сказав Новіков. 
Інший колишній військовослужбовець, якого я зустрів на горі Томнатик, був місцевий, 
родом з Путильщини. Роман Скидан служив на «Памірі» з 1991 до самого кінця у 1995 
році. Пригадує, що в перші тижні незалежності тут були тривожні часи. 
«Тоді я на цій горі прийняв першу українську присягу за Леоніда Кравчука. В перші 
місяці нашої незалежності румунські літаки часто робили такі «вилазки». Перевіряли 
нашу готовність. Але ми засікали їх ще за 40 км від кордону. Тут подавали бойову 
готовність і вони розвертались. Пам’ятаю, одного разу до нашого кордону підійшли 
близько трьох сотень румунських військових. І наші прикордонники, і військові нашої 
станції були приведені у повну бойову готовність. Але, слава Богу, тоді все минулося, 
вони не ризикнули перетинати кордон. Пам’ятаю, казали, що їхній посол їхав до Києва, і 
після того стосунки нормалізувалися» 

ВІЙСЬКОВІ ОБ’ЄКТИ – ДЛЯ МИРНИХ ЦІЛЕЙ 
Після розпаду Радянського Союзу, Україна стала не лише незалежною, а й 
відповідальною за величезний військовий спадок «червоної імперії». Упоратись із такою 
радянською спадщиною було занадто важко для тогочасної розваленої української 
економіки. Тож поступово радіолокаційна станція «Памір» припинила свою роботу. 
Військовий об’єкт закрили, техніку вивезли. 
Тільки порожні, занедбані куполи й одна величезна антена «П-14 Лена» залишилася. І 
напівзруйновані адмінбудівлі. До речі, на «Куполах» знімала кліп на пісню «1944» 
переможниця Євробачення-2016 Джамала. А торік Чернівецька облдержадміністрація 
започаткувала тут проведення щорічного етно-фестивалю. 
Мій гід, колишній військовий із Кропивницького Віталій Новіков також “за” друге життя 
цього об’єкта — туристичне. Каже, якби тут побудували хостели, готелі, зробили дорогу, 



сюди їхало б багато туристів, бо тут є на що подивитись. Треба тільки цьому всьому дати 
лад. 
Віталій Олійник, Чернівці» 
 
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, за можливості дізнатися контакти очевидця і 
розпитати детальніше, чи є матеріальні свідчення спостереження. 
 

6. СЛУХАЛИ:  Попередні результати експедиції «Мечниково-2020» Харківського 
філіалу УНДЦА «Зонд» 

 
Керманич Харківського філіалу УНДЦА «Зонд» Петров С. надіслав попередні результати 
експедиції «Мечниково-2020» Харківського філіалу УНДЦА «Зонд». 
В ході експедиції було проведено: 

- Оптування очевидців із анкетуванням, фото і відео фіксацією 
- Рекогносцировка і огляд пруду де начебто бачиди феномен типу «русалок» 
- Хімічний аналіз води пруду, розвідку його дна  
- Відеомонітооринг 4 камерами поверхні протягом майже 2 тижнів. 

 

 

 
Рис. 10. Зображення, яке виконав очевидець феномену на фасаді власної будівлі із металу 
 



 
Рис. 11. Пруд де імовірно проявлявся феномен 

 

 
Рис. 12. Моніторинговий комплекс УНДЦА 

 
Дослідження тривають. 
 
Довідка УНДЦА: МІФОЛОГІЯ. РУСАЛІЇ 
Свято Русалій згадується у Велесовій книзі. Русалки — добрі божества врожаю, 
покровительки рослинної сили природи. Уявляються у вигляді гарних дівчат з довгими 
розпущеними косами, заквітчаними запашним зіллям, квітами, травами. В русалках наші 
пращури вбачали посередників між світом Яви й Нави. Русалки приходять на землю, щоб 
допомогти рослинам проростити їхні зелені паростки, наситити їх вологою, сприяти 
багатому врожаю. Тому в часи Київської Русі свято Русалій відбувалося на початку 
травня, коли з'являлася молода зелень, але з прийняттям християнства це свято 
поєднали зі святом Трійці та перенесли на місяць пізніше, коли вже рослини повністю 
розвинулись. Русалок є «тридев'ять сестріниць», тобто 27 сестер. Вони мають свої 
імена. Так, є русалки водяні, гірські, лісові, польові й ін. З квітами та травами заносять в 
хату добрих духів родини. На Поліссі вважають, що русалками стають жінки, 
народжені або померлі на Русальному тижні. Русалкам жертвують стрічки, полотно, 
сорочки, що їх розвішують на деревах, бо русалка — дух, який потребує тілесної сорочки, 
щоб отримати нове життя. Русалії тривають тиждень» після чого з русалками 
прощаються й урочисто з піснями проводять їх за село. 
 



 

 
(Б.Рыбаков). 
 
Архівні дані свідчень УНДЦА (надані краєзнавцями) щодо тематики феномену: 
 
«Місце запису: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Черниш. 
Дата запису: 01 серпня 2018 р. 
Інформатори: Олександра Ж., 1938 р. народж. (О. Ж.). 
 
В. Г. А не казалі в вас, шо в озєрє якийсь вадянік наче живе? 
О. Ж. Ви знаєцє, я сама бачила... Ну толькі кажуць, шо яни ось па ставках є.  Панімаєтє... 
Якоє мінє дєла було. Устала я′кась, віхадная була. Устала я дуже рана. Ну, я на часи нє 
прідівілася, скулькі часов, ну я йшла дуже рана. Отут за сєлом у нас скі′рди стаялі, стагі... 
(Нє стагі, а скі′рди. То ж стагі круглиє, а скірди довгіє) Дак я саломку дьоргала, наскубу да 
пєчку таплю. Йду я... Бачу – такоє якоєсь пливє на нашом тут озєрі, цюди трошкі далєй. І 
ві знаєцє – пливє, і нє пайму, якая ж галава. Такоє, галава наче і людська′я: отут череп 
голий, абикнавенний череп голий, тади – втак якієсь нє рукі, а вроді і нє крила, а шось 
широкає такоє, шия такая... моʼ, й ат вади яна така наче разававатая, такая длінная-длінная 
шия. Тади втак – сюди-туди, сюди-туди, – вочи так... іско′сілась, вочи здаравлю′щиє, наче 
па яблаку, – ско′сілась отак на менє′. Я спужалася, атийшла далєй. І думаю – куди ж яно 
папливє? Чи яно буде випливать сюди, чи назад? І яно так дівілась-дівілась на менє′, вочи 
так іско′сіла, тади бачу – разварачиваєцца, і яно развєрнулася і даплило... І бачу, шо хвост. 
Такій хвост дліннаватий-дліннаватий, цємнаватий такій хвост. І яно, толькі бачіла, шо яно 
даплило да палавіни озєра. І тади парну′ла – больше я єго нє бачила. Ну тут дєдок жівє. Я 
з цім дєдам – давай расказавать. Отакоє й такє дєла. А йон і каже, шо то вадяні′к. То 
вадяні′к, каже, такій. Ну йон, каже... Йон може зло рабіть толькі тим, хто каму зло робіть. 
Ось би я ось падрузі сваїй нарабіла би зла – йон такій, шо сваімі міслямі би замучів і да 
смєртєльних абра′дав. А єслі у вас врагов нєма – йон вам нікада нічога нє зробіть. Аби, 
каже, ви такіє паганиє, шоб міслі такіє булі в вас паганиє, да йон би, каже, виплигнув би... 
Йон, каже, плига′є... йон, каже, може плигануть на павтара мєтра із вади. І йон би вас 
задьоргав па кускам, і шкуру би зняв, і йон би вас да смєртєльних абра′дав би задєлав. Оцє 
такоє...». 
 



 
Рис. 13. Витяги із статті 

 
Рис. 14. Витяги із статті 



 
7. СЛУХАЛИ:  Щодо Збірника наукових праць УНДЦА 

В зв’язку із карантином та іншими факторами надійшла пропозиція продовжити термін 
подачі статей до збірника.  
 
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти пропозицію, термін оговорити окремо у середовищі 
малої редколегії. 
 

8. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 
Засідання Центру 29.07.2020 року. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру 29.07.2020 
року.   
 
Голова Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  
 

Другий заст. голови Центру, зав. інформаційно-технічного відділу 
Кириченко О. 

 


