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1. СЛУХАЛИ: Щодо Експедиції Центру у Туреччину 
Складено і заслухано програму-заявку експедиції Туречичина-2021. 

 

 

 

Для службового користування 

 

Форма ПД-2 

 

 Заявка-програма проведення експедиції 

 

1.Робоча назва експедиції «Туреччина-2021» 

   

2.Мета експедиції Проект «Обеліск» 

Зовнішня експедиція УНДЦА 

Дослідження прадавніх об’єктів будівництва, виявлення 

ознак технологій «Богів»: 

 Визначити ступінь точності обробки виробів, імовірні 

необхідні технології 

 Встановити імовірні технології спорудження, 

виготовлення і транспортування, монтажу елементів 

 Виявити барельєфи, малюнки із зображенням 

технології спорудження будівель, виготовлення і 

транспортування, монтажу елементів (у музеях?) 

 Здійснити виміри, зйомки, фото мікрозрізів тощо 

 Відібрати зразки зі слідами можливої машинної 

обробки для подальшого хім.аналізу і зразки туфу із 

колій для вияснення властивостей породи, можливо 

також геологічних і біологічних нашарувань у коліях, 

з метою їх аналізу і з’ясування давнини  

 Відсканувати або виміряти профілі колій і бічних 

слідів, які проходять по туфу, а також розкопати 

місця де колії закінчуються   

 Відсканувати поверхню стиків мегалітів для 

з’ясування точності їх виконання, можливо 

відсканувати поверхню і геометрію самих мегалітів 

 Зібрати місцеві легенди, перекази про технології 

спорудження пам’яток  

 З’ясувати ситуацію із спостереженням АЯ  у регіоні 

3. Основа для експедиції, 

опис  факторів аномальності 
 Відео і фото матеріали, наукові статті та архівні дані 

4.  Місце проведення 

експедиції 

Див. окремо Маршрут 

 



5. Характеристика об’єктів дослідження і необхідні дії досліджень, принципова карта 

маршруту 

 

№ Найменування 

об’єкту 

Характеристика Заплановані дії досліджень 

1 Анкара  

Історичний музей 

Анкари Опція 

Можливо краще 

в кінці   

20 км 

Можливі експонати із 

слідами технологій 

(питання не вивчене) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Музей_анатолійських_циві

лізацій  

Візуальний огляд, нотування, фото 

фіксація (фрески) 
39°56′17″ пн. ш. 32°51′42″ сх. д. 

2 Анкара-Аладжа-

Хююк 

198 км 

2:30  год на 

машині 

 

 Аладжа-Хююк 

https://uk.wikipedia.org/wiki/

Аладжа-Хююк  

Візуальний огляд, нотування, 

рекогносцировка і картографування, 

прив’язка GPS, фото і відео фіксація, 

зйомки квадрокоптером,  

мікроскопія зрізів і стиків,   

відбирання зразків (за потреби),  

Георадарні вимірювання стиків і 

місць під мегалітами  

 Перевірити можливу вітрифікацію! 

 

  
Рис.1. Хаттуса – полігональне муруваня, древні ворота 

 

3 Аладжа-Хююк - 

Богазкале  

  36 км 

0:30 год на 

машині 

 

 Хаттуса - столиця давнього 

Хетського царства (Пізня 

бронза). Руїни міста 

сьогодні лежать біля 

містечка Богазкале   

 

Візуальний огляд, нотування, 

рекогносцировка і картографування, 

прив’язка GPS, фото і відео фіксація, 

зйомки квадрокоптером,  

мікроскопія зрізів і стиків,   

відбирання зразків (за потреби),  

Георадарні вимірювання стиків і 

місць під мегалітами  

 Перевірити можливу вітрифікацію! 

4 Кайсері   

Опція   

Богазкале- 

Кайсері   
216 км 

2:50 год на 

машині 

Археологічний музей: 

капсули, фрески,  

 

 

Візуальний огляд, нотування, 

фотофіксація 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9&params=39_56_17.9988001_N_32_51_42.998400100004_E_globe:
https://uk.wikipedia.org/wiki/
https://uk.wikipedia.org/wiki/


5 Кайсері Колії 

23 км 

26 хв на машині 

Колії 38 44'35.9" N 35 

40'41.3"E 

 

6 Кайсері –

Кахраманмараш 

275 км 

3:51 год на 

машині 

 Опція   

археологічний музей: 

фрески 

Візуальний огляд, нотування, 

фотофіксація 

7  Кахраманмараш 

– Антакья 

177 км 

4:31 год на 

машині 

археологічний музей: 

артефакт обсидіановий 

браслет 

 

8 Антакья 

Искендерум 

(средиземное 

море)  

61 км 

1:03 год на 

машині 

відпочинок 

(археологічний музей: 

капсула) 

 

 

 

 
Рис.2. Іскендерум 

 

11 Іскендерум -

Нігде 

305 км 

3:21 год на 

машині 

Адана (транзит) 

 

(археологічний музей: 

капсула) 

 

 

12 Нигде -

Каппадокия 

Деринкую  

52 км 

0:48 год на 

машині 

 Можна заїхати у 

Кіскалесі – замок на 

острові 
 

 



 
 

 
Рис.3. Підземні міста – найбільші в сіті 

 

13 Каппадокия 

колії 

30 км 

 Рекогносцировка, фото, відео 

фіксація, зйомки квадрокоптером,  

мікроскопія зрізів, 

картографування, відбирання 

зразків (за потреби), прив’язка 

GPS 

Лідар зйомка, вимірювання колій  

13 Деринкую  

- Гьоріме 

0:40 год на 

машині 

35 км 

(печери)  

 

Візуальний огляд, нотування, фото і 

відео фіксація, зйомки 

квадрокоптером 



  
 

 
Рис.4. Підземні міста – найбільші в сіті 

 

14 Гьоріме - 

Невшехир  

13 км 

0:19 год на 

машині 

археологічний музей: 

капсули 

Вентиляційні канали 

15 Невшехир  - 

Конья через 

Аксарай 

(транзит) 

226 км 

2:53 год на 

машині 

археологічний музей, музей 

камня могила Румі 

 

16 Конья  

Афьон-Карахисар 

через Акшехір 

(транзит) 

2:59 год на 

машині 

Опція   

(археологічний музей: 

фрески) 

 

17 Колії біля  

Афьон-Карахисар 

, замки і т.п.  

227 км 

2:59 год на 

машині 

   

 



 

 
39° 01’09.5"N 30° 31’16.5"E 

  
Рис.5. Колії, пошук прямокутних відбитків (це може бути видобуток каменю) 

 

https://lah.ru/wp-content/uploads/2017/11/08-2630.jpg


 
 

  
Рис.6. Асланташ aslantaş (гробниці, портали) 

   

18  Афьон-

Карахисар – 

Анкара 

261 км 

3:00 год на 

машині 

 Виліт (можливо музей в 

кінці) 

 

  

Загальний кілометраж: 2200 км*1,2 = 2640 км. 

  

http://lah.ru/expedition/tur2014/ris/09-2763.jpg


Супутні роботи: 

 Низькочастотна магнітометрія (фону та обміри) 

 Високочастотна магнітометрія (фону та обміри) 

 Вимірювання радіаційного випромінення (фону та обміри) 

 Біоенергетичні вимірювання місцевості (опція) 

 Сканування колій 

 

6.   Дати проведення експедиції, строк  Травень 2021 року 

 

 

9. Попередній особовий склад експедиції, функціональні та організаційні обов’язки: 

 

Учасник Посада Перелік основних 

функціональних та 

організаційних обов’язків  

Взаємозамін

ність 

Білик 

Артем 

Голова УНДЦА 

«Зонд», к.т.н., доц. 

керівник сист.анал. 

відділу 

Керівник експедиції, інструктаж, 

координація робіт 

Опитування очевидців, фонові 

виміри 

Виконання креслень планів 

Інші навички: водійські права  

Петров Сергій 

Петров 

Сергій 

керівник 

Харківського філіалу 

УНДЦА «Зонд» 

 

Заст. керівника експедиції, 

інструктаж, координація робіт  

Картографія 

Фото,  відео фіксація 

Безпека 

Білик Артем 

Олександра 

Кнюх 

УНДЦА «Зонд» Ьіоенергетик. Нанесення місць 

аномалій. Опитування і 

анкетування очевидців 

Інші навички: водійські права 

 Петров 

Сергій 

За здоров’я і життя учасників експедиції несе відповідальність Керівник експедиції, за 

умови виконання інструкцій правил поведінки і техніки безпеки при дослідженні АЯЗ 

(додається). 

  

 Необхідне устаткування: 

 Фотоапарати, штатив 

 Магнітометр 

 Частотомір  

 Радіометр 

 Цифровий мікроскоп 

 Компас 

 Квадрокоптер, змінні акумулятори 

 Пінцет, пакети відбору проб 

 Лазерна рулетка 

 Лідар стаціонарний або ручний. 

7.Заявник відділ/філіал 

Спільна експедиція системно-аналітичного, загально-

фізичного відділів, та Харківського філіалу УНДЦА 

«Зонд» (ФАКС НТУУ «КПІ»)  

 

 Проект «Обеліск» 

 



 

Індивідуальне оснащення: 

 Чашка металева Ніж, ложка, термос  

 Спальник, Каримат 

 Рукавички туристичні 

 Ксерокс документів (і оригінальні звісно) 

 Телефон для постановки сімки (опція) 

 Пауербанк 

 Канцелярські прилади – Лінійка/рулетка, блокнот, ручки, олівці 

 Одяг: Термобілизна, Куртка вітровка, Високе взуття, теплі і тонкі шкарпетки, светр 

один, плавки, літні футболки і сорочки, майки, штані основні та змінні, легке 

взуття для узбережжя, змінна білизна; шарф або баф, футболка УНДЦА «ЗОНД» 

 Хустинки носові, рушник один  

 Дощовик (може один на всіх, опція) 

 Окуляри протисонячні на шнурі 

 Крем убезпечення засмаги 

 Рамки та/або маятники для біолокації 

 Капелюх УНДЦА «ЗОНД». Шапка в’язана може знадобитися в холодні ночі у 

горах 

 Мотузка паракорд 

 Засоби особистої гігієни (антиперспірант, бритви, мило «сейф гард», антисептик 

спрей, серветки, пастпа, щітка, гребінець, щипці/ножиці для нігтів) 

 Медикаменти, обов’язково -  пантенол, хлоргексидин (антисептик), біле/чорне 

вугілля або сорбекс, регідрон, бинти стерильні, вата, лейкопластири, проти 

застудне (наприклад отривін, колдрекс, стрепсілс, настоянка прополісу), алерон, 

спазмалгон або що інше від головного болю. Про хронічні хвороби, ліки від них і 

способи нейтралізації їх наслідків слід оголосити заздалегідь. Мазь при забоях, 

розтягах 

 Ліхтарик і батарейки/акумулятори 

 Годинник наручний бажано механічний 

Колективне оснащення: 

 Кип’ятильник   

 Рації на батарейках – слід вияснити можливість застосування 

 Ноут/нетбук 

 Вимірювач тиску 

 Репеллент  

 Засоби індивідуального захисту - НЕ БЕРЕМО (тільки маски, антисептики, 

рукавички).. 

 Додаткова інформація для вивчення: книга «Основи захисту і цивільної оборони 

населення», К.:УНДЦА «Зонд», 2014 р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  прийняти без зауважень за основу. Побажати учасникам експедиції 

гарного проведення робіт! 

 

2. СЛУХАЛИ: Експериментальне приладобудування   

 За проектом «Анубіс» розроблено шолом для входження у особливий стан свідомості по 

методу параболічних дзеркал типу М.Козирєва, який апробовано у польових умовах. 

 



 
Рис.7. Проводиться експеримент по проектцу «Анубіс» 

 

Не протоколювалося. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  прийняти до відома. Всебічно сприяти розвитку проекту «Анубіс». 

 

3. СЛУХАЛИ: Повідомлення про спостереження АЯ і їх аналіз 

Експерт Центру Проноза М.І. повідомив про спостереження ним 3-5-2021 р. невідомого 

об’єкта. 

 



 

 
Рис.7.  Проноза М. показує на засіданні Центру схему спостереження 

 

Очевидцем відзняте фото і відео об’єкта. 

 

 



 
Рис.8. Кадр із відео де видно об’єкт 

 

Очевидцем заповнена форма типової анкети Центру: 

 



 



 



 

 



 
Рис.9. Заповнена анкета очевидця 

 

Повідомлення розглянуте на засіданні Центру.  

Встановлено, що наданої інформації не достатньо для ототожнення об’єкту. 

 

 
Рис.10.  Скріншот із прогрми Стеларіум за звітний період 

 

В той же час відмічено, що найбільш імовірним поясненням природнього походження 

є зірка Арктур, проведено моделювання у спеціалізованому ПЗ «Стеларіум» за анкетними 

даними очевидця (див. рис. вище). 

  

4. СЛУХАЛИ: Новини проекту «Се 5»    

Виступив куратор проекту Челомбітко О., із доповіддю , що матеріали проекту 

перекладені, медитація записана і знайдена захищена огороджена ділянка на Софіівській 

Борщагівці для проведення першої сесії СЕ-5. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: Надати організаційну посильну підтримку для реалізації першого 

заходу по проекту. 

 

6.Новини науки, дотичні до АЯ. 

6.1. Вийшла суттєва стаття щодо ініційованих у РЕМ-фазі  «Emulating alien and UFO 

encounters in REM sleep» Автори: Michael Raduga, Andrey Shashkov, & Zhanna Zhunusova 

 Нижче подається анотація статті: 

 Summary. Alien and UFO encounters (AUEs) have been a well-known part of human culture for 

centuries, but we are still unsure of their nature. Some studies suggest that in some such 

encounters, these phenomena could be related to dissociative REM sleep states, like lucid dreams 

(LDs), sleep paralysis (SP), and out-of-body experiences (OBEs). The present research focuses on 

the hypothesis that if some of AUEs are indeed the products of REM sleep, then they could be 

deliberately emulated by LD practitioners. Therefore, this experiment could help to explain the 

mystery of AUEs. To check our hypothesis, we implemented an online resource through which we 

instructed a group of 152 volunteers to try to emulate AUEs via LDs. The volunteers made these 

attempts at home, and their reports were verified and analyzed by the researchers. Of the 

volunteers, 114 (75%) were able to experience AUEs after one or more attempts. The results in-

dicate that 61% of participants encountered alien-like creatures, 28% encountered UFOs, and 24% 

experienced fear or SP. Regarding the successful cases, 20% were close to reality in terms of the 

absence of paradoxical dreamlike events. AUEs can be emulated willfully and can be perceived as 

being very close to reality. In theory, random people might spontaneously encounter AUEs during 

REM sleep and confuse the events with reality. This study helps to explain at least some AUEs 

that arise at bedtime. This study can be used to examine—and even emulate—other paranormal, 

religious, or mystical encounters, thus helping us to understand our culture and the human brain 

better.  

Keywords: lucid dreams, out-of-body experiences, alien visitation, alien abductions, UFO, 

consciousness, REM sleep, phase state. 
International Journal of Dream Research Volume XX, No. X (2021) -р.1-10 
 
Учасник експерименту, А.Білик відзначив, що в усвідомленому сновидінні вдалося 

викликати появу НЛО а також переміститися на поверхню Місяця, де побачити об’єкти та 

прибульців силою наміру. У інших експериментах засування руки в вогонь у стані 

усвідомленого сновидива або розбивання предметів зумовлювало дрібно амплітудне 

вібруюче відчуття в руці, що зберігалося короткий час по пробудженню. Отже відтоді, 

інформація від контактерів може бути наслідком реалістичних переживань у сновидіннях, 

включно із фантомними болями після «викрадень».   

 

ПОСТАНОВИЛИ: Пильно відстежувати дану тематику, контактерську інформацію 

брати до уваги тільки при наявності матеріальних свідоцтв або незалежних свідчень 

довірчих джерел.  

 

6.2. Старший, ніж Стоунхендж: на розкопках кургану українські археологи знайшли 

древній кромлех 

У Дніпропетровській області понад місяць тривають археологічні розкопки. У внутрішній 

частині кургану виявили людські поховання, фрагменти кераміки і кам’яний кромлех 

епохи енеоліту. 

Знахідку зробили поруч із селом Новоолександрівка Дніпропетровської області. За 

словами вчених, виявлений кромлех на кілька сотень років старший знаменитого 

британського Стоунхенджа. 

Деталі розкопок 

Як повідомляється на фейсбук-сторінці Дніпропетровської археологічної експедиції, 

споруду звели приблизно 5,5 тисячі років тому. 



Вона має розміри 120 на 80 метрів і представляє собою кам’яні плити, розташовані по 

колу, з усіченим конусом нагорі. 

За словами вчених, кромлех не мав ніяких ритуальних значень. Він лише утримував 

землю кургану, щоб та не розповзалась. 

Що таке кромлех 

Це споруди з вертикально поставлених каменів, які частково перебувають під землею і 

своїм розташуванням утворюють одне або кілька кіл. Такі структури, як правило, 

належать до пізнього неоліту або ранньої бронзової доби. Іноді в центрі розташовувався 

ще якийсь об’єкт. Це могли бути дольмени, менгіри, каїрни чи інше. 

 

 
 

 
Рис.11. На розкопках кургану українські археологи знайшли древній кромлех 

 

Ці камені дуже схильні до вивітрювання. Вони виходили на берег Дніпра. Там була 

скеляста місцевість, починаючи від Монастирського острова і далі вниз за течією. Вони 

шукали тріщину, вбивали в неї дерев’яний кілок і поливали водою. Коли дерево розбухало 

від вологи, тріщина збільшувалася. І так вони раз за разом повторювали цю процедуру.  



І нарешті вони сколювали цей шматок каменю. Тому вони різної форми, 

– розповів виданню “Інформатор” начальник археологічної експедиції. 

Там же фахівці знайшли поховання і уламки кераміки епохи енеоліту. Вони нагадують 

знахідки Трипільської культури. 

Археологи припустили, що ці народи могли контактувати одне з одним. Однак 

представники Трипільської культури були хліборобами, жили в лісах і вели осілий спосіб 

життя, а будівельники виявленого кромлеха — степовими скотарями-кочівниками. Тому 

на місці розкопок не знайшли цінних артефактів: їх не залишали на одному місці, а скрізь 

перевозили з собою. 

Археологи вже знайшли 20 людських поховань, деякі могили були груповими. Найперше 

поховання відноситься до енеоліту. Молодші – до середнього бронзового віку. 

Вік знахідки 

Коли саме звели кромлех, точно сказати поки не можна, вивчення триває. 

Один з найвідоміших кромлехів у світі – Стоунхендж. Ця мегалітична споруда 

розташована в англійському графстві Вілтшир, в 130 кілометрах на північний захід від 

Лондона. На думку Дніпропетровської археологічної експедиції, знайдений ними кромлех 

старший: якщо найбільш ранні поховання Стоунхенджа мають вік в 3,2 тисячі років до 

нашої ери, а пізні — близько 1,1 тисячі років до нашої ери, то найстаріші могили в 

Новоолександрівці датують 3,5 тисячі років до нашої ери. 
Дмитро Тесленко, керівник експедиції, розповідає, що приблизно через десять днів 

дослідники доберуться до найдавніших поховань, які знаходяться всередині кам’яного 

кільця. Знахідки відправлять на вивчення до Німеччини та Києва. 

Після розкопок, ймовірно, конструкцію відреставрують, законсервують і відкриють для 

відвідувачів. 

Джерело: Дніпропетровська археологічна експедиція https://www.facebook.com/archdnipro 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, відстежувати можливі АЯ у зоні знахідки. 

 

6.3. Вчені виявили гігантську зірку, яка згасла і запалилася знову 

Міжнародна група вчених під керівництвом астрономів Кембриджського університету 

повідомила про відкриття гігантської зірки VVV-WIT-08, яка періодично знижує свою 

яскравість на 97 відсотків. Загадковий феномен пояснюється масштабним затемненням 

через сусідній диск пилу. 

Статтю дослідників опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical 

Society. Відзначається, що VVV-WIT-08 було відкрито в Паранальскоій обсерваторії в 

Чилі. Вона розташована на відстані 25 тисяч світлових років в сторону до центру 

Чумацького Шляху. 

Спостереження за об'єктом тривало 17 років. В процесі було виявлено, що згасання зірки 

було зафіксовано у квітні 2012 року, а загальна тривалість події склала кілька сотень днів. 

Причому за весь період спостереження падіння блиску спостерігалося тільки один раз. 

Також наголошується, що проведений дослідниками експеримент щодо оптичного 

гравітаційного лінзування показав, що гігантська зірка тьмяніє на однакову величину як у 

видимому, так і в інфрачервоному спектрі. 

Крім того, за допомогою моделювання об'єкта, вчені встановили, що затемнення навряд 

чи могло бути викликане випадковим проходженням об'єкта, що дрейфує на передньому 

плані, оскільки в такому разі навколо галактики має плавати неймовірно велика кількість 

темних тіл. 

Незважаючи на всі дослідження, природа об'єкта залишається невідомою, хоча у нього 

повинна бути велика оптична глибина, а товщина перевищувати чверть відстані від Землі 

до Сонця. Дослідники припускають, що він може бути білязірковим диском із пилу або 

газу. 

https://www.facebook.com/archdnipro
https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/505/2/1992/6294924?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/505/2/1992/6294924?redirectedFrom=fulltext


Крім VVV-WIT-08, астрономи знайшли ще дві схожі гігантські зірки, які можуть загасати. 

Вчені припустили, що вони натрапили на перших представників нового класу 

довгоперіодичних затемнених подвійних зірок, в яких компаньйоном гігантської зірки є 

менш масивна зірка з білязірковим диском. Об'єкти, які не вписуються в уже існуючі 

категорії, отримують позначення WIT ("what-is-this?"). 

Джерело: https://news.obozrevatel.com/ukr/tech/science/vcheni-viyavili-gigantsku-zirku-yaka-

zgasla-i-zapalilasya-

znovu.htm?fbclid=IwAR0vhTgGwjTZ2M2OehQ33M7dJPIlbGN04vOFWJrxscoRM_wDL0cbQ

Vgd7QI 

 

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, враховувати при розробці космологічних 

моделей можливого пояснення АЯ. 

 

СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 26.02.2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру  

26.02.2020 року.   

 

Голова Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

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

Кириченко О. 


