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1. СЛУХАЛИ: Проміжні результати експедиції «Грузьке-Яблунівка-2020» 

В ході експедиції було зокрема: 

 Отримано нові свідчення про ААЯ в р-ні селища Яблунівка (очевидець скинув 

відео і фото невідомого світлового явища) 

 Проведено техобслуговування моніторингового комплексу МА 

 Встановлено три нових модифікації комплексів МФ у АЯЗ Грузьке-1, Грузьке-2 

і Грузьке-3. 

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


 Отримано нові свідчення щодо проявів аномалій типу «блукання» у АЯЗ 

Грузьке-1 і околицях від місцевих мешканців. 
 

ФОНОГРАМА 

Опитування свідків с. Пашківка Макарівского району Київської області 

Дата опитування: 02.08.2020 року. 

В опитуванні приймали участь: Білик А.С, Кириченко О., Андрій 

Оцифровка Кравченко А. 

Опитування мешканки с.Пашківка Є.Н., безпосереднього очевидця. 

Б: Роскажіть будь ласка, що ви бачили? 

Євлампія Н. (далі – Є.Н.):  Поїхала у ввечорі конякою забирать його, їдемо додому. От 

там є на тій стороні сад і в саду там берези. От це воно так і буде йти туди на ту сторону 

до заводу. І от ввечері їдемо, представляєте, кружка їздимо і знову приїзжаемо до тієї 

самої берези. 

Кириченко О. (далі К): О! “Водить”! 

Є.Н.: Водить! Отак об’їхали, об’їхали,  я вже плачу, чесно, знов їздимо-їздимо і знов 

приїзжаемо до тієї самої берези.  

К: А скільки по часу, півгодини, чи година це була? 

Є.Н.: Я вам розкажу як воно було ввечері, як ми звідти виблудили. Я почала плакать, бо 

дома хозяйство, а ми не можемо виблудиться. І наче по тій самій дорозі їдемо як в день, 

так перед вечером, бо це ж скот у 8 часов, чи 9 часов в табуни там заганяють. І розуміете, 

а потом уже потемніло і, дивимося, вже по трассі почали машини їздить, начало 

пробиваться світло звідти - від машин. 

Чоловік очевидиці Є.Н. заспокоює коня. Опитування було саме у аномальній зоні, де вона з 

чоловіком заблукали і їздили по кругу. Кравченко А.В. відчула, що коню було не комфортно 

знаходитися довго у цьому місті. 

К: Скільки? 3 години? 

Є.Н.: Може й більше ми там їздили. Хто його знає? Бо полякалися вже і плакали. Якби не 

ті машини, що їздили... Страшно, серед ночі, серед того саду. Наче їдемо по дорозі тій, що 

треба, розумієте, і доїзжаем оп’ять до тієї самої берези, оп’ять по тій самій дорозі. Їдемо-

їдемо кружка, оп’ять приїзжаем на ту саму дорогу. Це там та дорога йде поперед могілок і 

видно трошки машини. Ну ми оце так вибралися. Побачили, що начали машини проїзжать 

по трасі. І по трасі начало пробиватися світло. 

Потом оце ж у нас була, у Пашкивці, пропала якась одна жінка, ну пропала.  

К: Взагалі пропала? 

Є.Н.: Пропала. І вроди би пізніше вже знайшли з неї тільки ліфчика, тапочки, що 

залишилися залішки.  Ніби так визначили, що це вона. Но так її і не знайшли по 

сьогодняшній день, не знають де вона пропала. 

Андрій: А які це роки? 90-х, 2000-х? 

Є.Н.: Це вже мабуть після 2000-х. Але ми ще з чоловіком їздили до 2000-го через 

КОЛГОСП. Там був табор.  

Б: Вулиця Колгоспна? 

Є.Н.: Так, вулиця Колгоспна. 

Б: А тут хтось пропадав не знаєте? 

Є.Н.: Я не знаю. Онук тут тоже їхав. Оце ж вони їздять тут на роботу. Мають свої 

трактори, які люди наймають. І теж каже, що саме перед вечором, він їхав назад. Каже: 

«Їзжу-їзжу по кругу і приїзжаю на це саме місце». 

Андрій: Кругами водить? Як будто леший.. 

Є.Н.: Да-да! Наче тією дорогою їдемо на село і знаемо, що це та дорога, яка нам потрібна. 

По ній коняка йде. Але прийшли оп’ять на це саме місце. Це таке лічно було з нами з 

чоловіком. 



Б: То, що з вами відбувалося, це де було, тут? 

Є.Н.: О це ж от туди, тільки дальше. На ту сторону.. (показує рукою напрямок) 

Андрій: Тут з онуком вашим було, а там з вами? 

Є.Н.: Це тут онук їхав і казав, що водило. А ми останній час перед кладбищем, перед 

Вітровським (?).  Там теж є дорога, люди йдуть та гриби в лісі збирають і все добре. Но ми 

там по тому саду так і їздили. 

Андрій: А де ви саме мешкаєте? 

Є.Н.: у Пашківці. 

Б: А що вам допомогло вийти? 

Є.Н.: Я ж вам кажу, що побачили трасу із машинами. Де йде траса з Київа. 

Б: Тобто ви знайшли зовнішній орієнтир і вже рухались по ньому? 

Є.Н.: Так. Ми їдемо і бачимо, що фари з машин почали пробиватися. Значить там світ. 

Давай на той світ. Так ми і виблудили. 

Б: Символічно, що світло вивело вас з темряви. 

Андрій:  Між Пашківкою і Грузькою бувають такі дивовижні речі.. 

Є.Н.: Ну да, ну да! 

 

ФОНОГРАМА 

Опитування свідків спостережень НЛО 1990-і рокі в с. Грузьке  Макарівского району 

Київської області 

Дата опитування: 02.08.2020 року. 

В опитуванні приймали участь: Білик А.С., Кириченко О., Олена, Олег, Олександра, 

Кравченко А.В, Мар’яна деМорт 

Оцифровка: Кравченко А. 

Опитування Камраєвої Валентини, безпосереднього очевидця. 

 

О. Кириченко (далі К): Що Ви могли би нам розповісти? 

Камраєва В. (далі – К.В.): То це я бачила давно. Це було в 90-х роках. Якщо вам це 

цікаво. 

А.С. Білик (далі Б): Абсолютно нам це цікаво. 

К.В.: Ми  працювали на фермі. Темніло вже. Прибіг наш зоотехнік і говорить: «Вийдіть, 

подивіться, щось таке незвичайне». Ми вийшли. І в нас над селом, в сторону нашого лісу 

ну такій великий круглий шар. І він собі так поплив-поплив-поплив, і заховався за ліс. 

Все, що ми бачили. І таке я бачила в Одесі. Я жила 10 років в Одесі і точно таке над 

нашими хатами пропливав точно таке. Тож ще сонце не зійшло рано вранці, теж такій 

оранжевий шар пропливав.  

Б: А тут Ви бачили оранжевий шар? 

К.В.: Оранжевий. 

К: А точніше де саме? 

К.В.: Де саме? Он в кінці той вулиці, коли виїхать звідси і направо. В кінці нашої вулиці 

там ферма була. Там зараз закритий шлях, туди не пропускають. Там щось роблять, 

невідомо що. Там були наші ферми, там ми і бачили. І воно поплило в сторону лісу і десь 

за ним скрилося, а де, хто його знає, куди воно полетіло; чи воно сіло, чи воно полетіло 

далі, ми ж не бачили, ми не знаєм, що було. 

К: Дякуємо! 

К.В.: Нема за що.  

К: А зараз, останнім часом, не чули щось тут на околицях?... 

К.В.: Не. Не чула нічого.  

Олена: А в ті часи ще хтось бачив цей шар? 

К.В.: Звичайно! Бачив зоотехник, бачила ще моя сотрудниця, але вона померла на жаль. 

Вона вже була тоді така, немолода.  

Б: Царство їй небесне, гарних інкарнацій! 



К.В.: Це ми бачили втрьох. Ми тоді вдвох працювали і зоотехнік у нас був. О це ми 

втрьох бачили.  

Олег: Яка була висота приблизно і куля за розміром? Орієнтовно хоча б? 

К.В.: Ну куля за розміром мабуть з от така була (показує). 

Олег: Тобто не 3 метри, а саме десь … 

К.В.: Вона була високо, понімаєте, не можно сказать…. 

Олег: Ну рукою? Так ..так.. так? 

К.В.: Ну я знаю…ну… 

К: 2 метри висота? 

К.В.: Ні, вище, вище! 

К: 5 метрів? 

К.В.: Ні-ні, вище! 

К: Покажіть. 

К.В.: Мабуть метрів так 40-50.  

Олександра: А воно без звуку? 

К.В.: Да, воно плило так тихо-тихо собі. Без звуку і швидко, бо ми буквально постояли 

мінуту, і воно заховалося за ліс. Ми говорили, може побігти подивитися, може воно там 

сіло за тим лісом? 

 К: А швидко воно пливло чи…? 

К.В.: Ну-у-у-у, не дуже так швидко, но швидесенько. Не так-то «раз!» та й скрилося.  А 

так пару мінут ми стояли і наглядали за ним. 

Кравченко А.В. (далі К.А.): А было ли у вас чувство страха или еще что-то? Какие 

эмоции у вас были? 

К.В.: Нєєє, ми здивувались дуже. Ми стояли, здивувались, що це не місяць, а щось пливе 

невідомо що, летить по небу. 

К.А.:  Оно прям двигалось?   

К.В.: Да! Воно рухалось, воно собі наш ліс пролетіло, і полетіло, скрилось за лісом. І 

точно таке я бачила в Одесі над нашими хатами. Я жила на вулиці Вусатого, і точно таке 

рано вранці сонце іще не зійшло  над нашими хатами пропливло, і ми дивились, не могли 

понять, шо то воно таке. 

Мар’яна: А ще хтось з знайомих розповідав може щось таке схоже бачив? 

К.В.: Я ні з ким так не говорила, я не знаю. Може хто і бачив, але, люди собі подивилися і 

так само як ми: подивились, прийшли дома розказали, що ми щось таке бачили. 

Мар’яна: Скажить, у Вас після цього явища може були якісь сни цікаві про інопланетні 

цивілізаціі? 

К.В.: Ні. Нічого не було. 

Б: А Ви чули про інших очевидців, які бачили щось подібне? 

К.В.: Чула, що в Яблунівці там сідало НЛО, показували по телевізору. Розказували. 

Передача була. 

Б: «Загублений світ» 

К.В.: Це то, що ми бачили. 

Б: Добре. Якщо у вас будуть ще свідчення, або ви згадаєте нові деталі, будь ласка 

телефонуйте, або пишіть нам. Або якщо ваші знайомі будуть бачити НЛО та інші 

аномальні явища, то будь ласка звертайтеся (дає візітку). 

 



 
Рис.1. Дихотомія розсил у АЯЗ Грузьке -3 «Бесідка» 

 



 
Рис.2. АЯЗ Грузьке-1 

 

 
Рис.3. Учасники експедиції на марші 

 



 
Рис.4. Базова точка у Грузьке-3 

 

 
Рис.5. Нічна мряка, як така що супроводжує АЯ у АЯЗ Грузьке-1 

 

На зворотному шляху із експедиції також вдалося зафіксувати візуально падіння метеору 

зеленого кольору, подібного до наведеного на рис. Нижче. 

 



 
Рис.6. Англія, графство Корнуолл, м. Бьюд. 22.01.2020 

 
ПОСТАНОВИЛИ: вважати експедицію успішною, провести повторний виїзд для 

зняття комплексів МФ із записаними даними. 

 
2. СЛУХАЛИ: Про фільм «Witness of Another World» 

 

Силами УНДЦА «Зонд» (сумський представник Романченко В.) закуплено фільм 

«Witness of Another World», який планується перекласти і озвучити для широкого 

загалу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: перекласти і озвучити фільм для широкого загалу, залучити 

співробітників УНДЦА  Кравченко А. та Челомбітко О. 

 
3. СЛУХАЛИ: Дослідження можливих аномалій у замку на Львівщині 

Отримано відповідь від проекту Krystynopol.info, які пропонують спільні дослідження 

привидів у місцевому замку. 

 

Отримано історичне планування замку. 

 



 

 
Рис.7. історичне планування замку 

 

Також отримано плани, на яких позначено місця спостереження привидів. 



 

Історична Довідка: 

 

ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ 

 
Рис.8. 

 

Кристинопільський палац — родинна резиденція Потоцьких гербу «Срібна Пілава» — 

зведений на місці замку, збудованого засновником міста Феліксом Казімєжем Потоцьким 

(1630-1702). Його онук, Францішек Салезій Потоцький, замовив проект французькому 

архітекторові та інженеру П'єру Ріко де Тірргею. 

Свого часу кристинопільську резиденцію Потоцьких, що поєднувала стилі бароко та 

ранній класицизм, вважали перлиною палацової архітектури, що не поступається 

королівському палацу у Вілянуві.  

У ХVІІ-ХVІІІ столітті гостями кристинопільського палацу були Джакомо Казанова (він 

відвідав Кристинопіль 1766 року і описав візит до палацу у «Мемуарах») та австрійський 

імператор Йосиф ІІ. У палаці бували і працювали видатні митці Станіслав Строїнський, 

Францішек Смуглевич, Марчелло Баччареллі, Помпео Батоні (Pompeo Girolamo Batoni) та 

інші. 

Теперішній стан палацу викликаний численними пожежами та перебудовами (зокрема, 

ґрунтовна перебудова 1856 року), а також знищенням інтер’єру під час І та ІІ Світових 

воєн. 

Із колишнього умеблювання палацу залишилося лише ліжко Анни Ельжбети Потоцької та 

чотири гобелени,  виготовлені між 1755-1757 роками у королівській мануфактурі Ґубертів 

у французькому місті Обюссон (нині експонуються у історичному музеї Пяскова Скала, 

Польща). Частина картин та предметів мистецтва з кристинопільського палацу Потоцьких, 

серед яких була навіть така перлина як «Мадонна зі Святим Іваном Хрестителем» Рафаеля 

Санті — знаходяться у музеях світу, деякі втрачені назавжди. 

З 1989 року у палаці знаходиться Червоноградський філіал Львівського музею історії 

релігії. Виставки експонуються у чотирьох виставкових залах, в одній з яких розміщена 

постійна експозиція «Кристинопіль у XVII-XIX ст.». Для огляду доступні також 

підземелля палацу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: вважати даний об’єкт перспективним для дослідження, запросити у 

кнтактної особи писемні свідчення щодо АЯ у замку. 

 

https://krystynopol.info/p-yer-riko-de-tirrgej/


4. СЛУХАЛИ: Аномальні явища в Світі і новини астрофізики 
4.1. У Міноборони США будуть розслідувати і вивчати факти фіксації аномальних 

"повітряних явищ". Офіційно про це оголосять через кілька днів. 

 

Появу невпізнаних літаючих об'єктів (НЛО), які спостерігали американські військові 

льотчики, розслідуватиме і вивчатиме спеціальна група, яку створюють у Міністерстві 

оборони США. Про це в четвер, 13 серпня, повідомила з посиланням на джерела в 

Пентагоні телекомпанія CNN. 

За наявними даними, вестиме проект перший заступник міністра оборони Девід Норквіст. 

Офіційна заява про формування такої групи буде оголошена через кілька днів, зазначає 

CNN. 

На більш ранніх етапах НЛО займався відділ спеціальних розслідувань ВПС США. 

Телекомпанія направила запит у Пентагон з проханням прокоментувати цю інформацію, 

однак відповіді поки не було. 

 У червні президент США Дональд Трамп пообіцяв подумати над питанням зняття грифа 

секретності з матеріалів про непізнані літаючі об'єкти і так званий розвельський інцидент, 

який стався 4 липня 1947 року. На ранчо поблизу Розвелла (штат Нью-Мексико) 

розбилася повітряна куля, що використовувалася для реєстрації звукових хвиль від 

радянських ядерних випробувань в рамках секретного проекту ВПС США Могул. 

Військові приховали походження уламків, що породило безліч конспірологічних теорій, 

широко розтиражованих місцевими, а потім і національними ЗМІ, про неземне 

походження об'єкта, що розбився. 

 У кінці квітня Пентагон опублікував відеозаписи ВМС США, де, як зазначалося в 

повідомленні для преси, відображені "повітряні явища", які були охарактеризовані як 

непізнані. Йдеться про кадри, зняті екіпажами американських бойових літаків у листопаді 

2004 року і січні 2015 року. Як говорилося в повідомленні, ролики потрапили в інтернет 

ще у 2007 і 2017 роках, але тоді свого дозволу на їхнє оприлюднення Міноборони не 

давало, хоча автентичність записів ВМС США згодом визнали. 

 

4.2. Вчені знайшли свідчення, що на Венері може бути життя 

 Сама думка про те, що живі організми перебувають у хмарах Венери, є надзвичайною. 

Та саме це зараз вивчають астрономи. Вони виявили газ в атмосфері, походження якого не 

можуть пояснити. 

Цим газом є фосфін - молекула, що складається з одного атома фосфору та трьох атомів 

водню. На Землі фосфін асоціюється з життям, мікробами, які живуть у кишках тварин, 

таких як пінгвіни, або в середовищах, бідних киснем, таких як болота. 

SpaceX Ілона Маска вперше відправила астронавтів у космос 

Як українці підкорили космос 

В центрі Чумацького шляху виявили десятки чорних дір 

Звичайно, ви можете отримати газ промисловим способом, але на Венері немає заводів; і 

пінгвінів точно немає. 

То чому цей газ там, за 50 км від поверхні планети? Професор Джейн Грівз з 

Кардіффського університету у Великій Британії та його колеги ставлять саме це питання. 

Вони опублікували статтю в журналі Nature Astronomy, де детально описують свої 

спостереження за фосфіном на Венері. Зокрема - низку досліджень про те, чи може ця 

молекула мати природне, небіологічне походження 

Враховуючи все, що ми знаємо про Венеру та її умови, ще ніхто не зміг описати 

абіотичний шлях до фосфіну, принаймні у кількостях, які там знайшли. Це означає, що 

версія про живі організми як можливе джерело газу заслуговує на розгляд. 

"Протягом усієї своєї кар'єри я був зацікавлений у пошуку життя в інших місцях Всесвіту, 

тому мене просто вражає, що це навіть можливо", - сказав професор Грівз. 

https://edition.cnn.com/
https://ua.korrespondent.net/world/4242500
https://ua.korrespondent.net/world/4242500
https://ua.korrespondent.net/world/4222403


"Але так, ми щиро заохочуємо інших людей розповідати нам, що ми могли пропустити. 

Наші папери та дані мають відкритий доступ; так працює наука". 

Що саме виявила команда? 

Команда професора Грівза спочатку виявила фосфін на Венері за допомогою телескопа 

Джеймса Клерка Максвелла на Гаваях, а потім підтвердила його присутність за 

допомогою Великого міліметрового радіотелескопа Атаками у Чилі. 

Фосфін має своєрідну "лінію поглинання", яку ці радіотелескопи розпізнають на довжині 

хвилі близько 1 мм. Газ спостерігається в середніх широтах планети приблизно на висоті 

50-60 км. Концентрація невелика - складає лише 10-20 частин на кожен мільярд 

атмосферних молекул, але в цьому контексті це багато. 

Чому це так цікаво? 

Венера - не на першому місці в списку, коли думають про життя в інших місцях нашої 

Сонячної системи. 

Порівняно із Землею, це пекло. З атмосферою, яка на 96% складається з вуглекислого 

газу, вона зазнала безконтрольного парникового ефекту. 

Температура поверхні така, як у пічці - понад 400 градусів. 

Космічні зонди, які приземлилися на планеті, функціонували лічені хвилини до виходу з 

ладу. 

І все ж підніміться на 50 км вгору - і умови комфортніші 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-54148145  

4.3. Виявлено дивну хмару на Марсі. 

 
Рис.9. 

 

Дивина цієї хмари на Червоній планеті полягає в її формі і в тому, що вона з'являється в 

строго відведений час. Вчені не можуть пояснити це явище. 

 Фахівці з Європейського космічного агентства опублікували знімок, на якому видно 

хмару над одним із вулканів на Марсі. Аналіз показав, що складається вона з водяного 

льоду, а її розмір близько 1,8 тисячі кілометрів, повідомляється на сайті організації. 

 Вчені відзначили, що подібну незвичайну хмару вони спостерігали раніше. За словами 

експертів, хмара з'являється в цьому місці раз на рік, а потім поступово зникає. 

https://www.bbc.com/ukrainian/news-54148145
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/07/Return_of_the_extremely_elongated_cloud_on_Mars#.XyEf2HH9Rbg.link


 "Швидше за все, вона ніяк не пов'язана з активністю вулкана. Ми припускаємо, що 

повітряний потік перебуває під впливом схилу вулкана", - відзначили фахівці. 

 Вони додали, що поки не можуть пояснити дивну форму хмари. 

 Також дивним є те, що вона з'являється на Марсі в строго відведений час у період 

Південного сонцестояння, коли Сонце перебуває в найбільш південному положенні в небі 

над Марсом. 

 Під час Південного сонцестояння хмара з'являється вранці і збільшується в розмірах три 

години, а потім зникає. 

https://ua.korrespondent.net/tech/space/4257633-na-marsi-nad-vulkanom-znovu-ziavylasia-

dyvna-khmara 

 

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, використовувати у систематизації та аналітиці 

УНДЦА. 

  

5. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 14.10.2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру 14.10.2020 

року.   
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к.т.н., доц. Білик А.  
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