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1. СЛУХАЛИ: Організаційні питання 

До вступу у Центр подав особовий листок та заявку А.Власов. А.Власов має технічну 

освіту авіаційного інженера, працює у корпорації «Боінг», вивчив пакет №1 та відвідав 

три засідання УНДЦА. Також він відомий тим що має найбільший приватний архів із 

уфологічної літератури в Україні, написав декілька статей для порталу «Уфодос», які 

передав у Центр також. 

 

Пройшла співбесіда, задані питання  А.Власову, на які він гідно відповів. 

Постцупила пропозиція прийняти А.Власова до лав УНДЦА. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

КВОРУМ: 6 

ЗА: 10 

ПРОТИ: 0 

УТРИМАЛИСЯ: 0 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти А.Власова до лав УНДЦА, зарахувати у інф.тех.відділ. 

Вітаємо на облавку нашої дружньої команди! 

  

2. СЛУХАЛИ: Звітність Центру по проведеним експедиціям 

 

2.1. Доповідь: ТУРЕЧЧИНА 2021. 

Попередні результати експедиції-3 

Доповідач: к.т.н.,доц. Білик А.С. 

Нижче представлено основні тези доповіді (детальніше дивись доповіді на попередніх 

засіданнях УНДЦА «Зонд»): 

 Проект «Обеліск» 

 Зовнішня експедиція УНДЦА 

 Мета експедиції: 

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  

 

Дати: 14-23 травня 2021 року. 

Маршрут: 

Київ - Анкара - Богазкале (Хаттуса) – Кападокія - Ургюп – Невшехір (Колії) - 

Кайсері (Колії) - Кайсері (Музей) - Невшехір (Музей) – Нігде (Музей) – Каймакли 

(підземне місто) – Гьоріме - Нігде (Колії) – Іскандерун – Антакья (Музей) – 

Кіскалесі – Іль Афонкарахісар (колії) – Асланташ – Анкара – Київ. 



 

 
Рис.1. Маршрут експедиції. Загальний кілометраж: біля 2640 км. 

 



Особовий склад експедиції і роботи: 

Білик Артем Голова 

УНДЦА 

«Зонд», к.т.н., 

доц. керівник 

сист.анал. 

відділу 

Керівник експедиції, інструктаж, 

організація, координація робіт 

Опитування очевидців, фонові 

виміри 

3д сканування  

Виконання креслень планів 

Водій №1 

Петров Сергій керівник 

Харківського 

філіалу 

УНДЦА 

«Зонд» 

  

Заст. керівника експедиції, 

інструктаж, координація робіт  

Картографія 

Фото,  відео фіксація 

Відбір зразків 

Безпека 

Олександра 

Кнюх 

УНДЦА 

«Зонд» 

Біоенергетичні виміри 

Забезпечення, контакти з 

населенням 

Нанесення місць аномалій 

Водій №2 

 

Супутні роботи: 

Низькочастотна магнітометрія (фону та обміри) 

Високочастотна магнітометрія (фону та обміри) 

Вимірювання радіаційного випромінення (фону та обміри) 

 

1. ХАТТУСА. Проведені роботи: 

- Відібрано зразки базальту з високим ступенем обробки 

- Встановлено високий ступінь точності і обробки блоків (граніт) на всю глибину 

полігонального мурування 

- Встановлено наявність шпурових вирізів у каменях 

- Виявлено сліди розпилів 

 

 
 



  
Рис.2. Полігональна над древнє мурування із значною тоністю підгонки блоків на 

всю глибину 

 

ТРИБОЛОГІЧНИЙ І ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕРХНІ ЗРАЗКУ 

 

В ході експедиції був відібраний зразок матеріалу імовірно базальту із слідами 

механічної обробки. 

 
Рис.3. Відібраний зразок. Положення пояснюється веденням копачних робіт (був 

відкладений копачами-помічниками археологів як аномальний) 

 



Були зроблені мікро-світлини, на штатному USB-мікроскопі УНДЦА. 

 

 
Рис.4. Мікро-світлини, зроблені штатним USB-мікроскопом УНДЦА. Видно 

напрямок борозн із однаковим кроком, що свідчить про мезагічну  обробку 

 

 Рис.5. Мікро-світлини, зроблені штатним USB-мікроскопом УНДЦА. Видно 

напрямок борозн із однаковим кроком, що свідчить про мезагічну  обробку 

 

Також було проведено електронно-мікроскопічне дослідження поверхні 

зразка. 

  

Мета: 

1. Визначити ступінь обробки на стороні полірованої поверхні зразка порівняно до 

існуючих методів обробки щоби зробити висновки відносно твердості та якості 

інструменту, якими оброблявся зразок (порівняно до знаних технологій) 

2. Чи виявлені на стороні полірованої поверхні зразка чужорідні вкраплення, які 

могли би залишитися від інструментів якими оброблявся зразок, і якщо такі 

виявлені, то визначити їх хімічний склад. 



Виконавець: Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона   

Результати електронно-мікроскопічного дослідження поверхні базальту: 

Електронно-мікроскопічні дослідження проводили на растровому електронному 

мікроскопі РЕМ106И фірми Selmi (Україна) з приставкою для енергодисперсійного 

рентгенівського мікроаналізу Oxford Instrunent x-act 51-ADD0055. Роздільна 

здатність отриманих зображень досягала 100 нм, а точність визначення хімічного 

складу - 0,02 мас.% (істотно залежить від концентрації елемента в сплаві). Під час 

досліджень отримували зображення зразка за допомогою детектора відбитих 

електронів, як у режимі COMРO, так і у режимі ТОРО. Режим ТОРО у порівнянні з 

режимом COMРO містить інформацію тільки про рельєф поверхні та має дещо 

меншу роздільну здатність. 

Дослідження загального хімічного складу проводили на експрес-аналізаторі 

хімічного складу Expert 3L виробництва НВП «Інститут Аналітичних Методів 

Контролю» (Україна). Вікно детектора виконано з берилію, що не дозволяє 

визначати вміст хімічних елементів з атомним номером менше, ніж у магнію (О, N, 

C. B, H, Li). Точність визначення хімічного складу - 0,01 мас.% (Істотно залежить 

від концентрації елемента в сплаві). 

 

 
Рис.6. Обладнання, на якому було проведено дослідження 
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Рис.7. Електронно-мікроскопічні зображення та результати локального хімічного аналізу, 

що були отримані зі зразку 

 

Зображення отримувались у двох режимах: 

- режим TOPO дозволяє спостерігати рельєф поверхні зразка (номери знімків 1, 4, 5, 8, 9, 

10,13, 14, 18); 

- режим COMPO в якому основний контраст формується за рахунок різниці хімічного 

складу структурних складових (усі інші номери знімків). 

Локальний хімічний аналіз виконувався з ділянок зразка що зображені на рисунках 9 та 

16. 
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Рис.8. Електронно-мікроскопічні зображення та результати локального хімічного аналізу, 

що були отримані зі зразку 

 

  
02010109        02010110 

Рис.9. Електронно-мікроскопічні зображення та результати локального хімічного аналізу, 

що були отримані зі зразку 
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02010116       02010118 

Рис.10. Електронно-мікроскопічні зображення та результати локального хімічного аналізу, 

що були отримані зі зразку 

  

Спектральний аналіз показав наступний хімічний склад зразку: 

 



 

Спектр 1         

Елемент Тип линії Вага % Сігма вес % Атом. % 

O K- серія 48.07 0.59 63.95 

Si K- серія 24.09 0.37 18.26 

Mg K- серія 8.81 0.24 7.71 

Ca K- серія 7.57 0.21 4.02 

Fe K- серія 7.15 0.30 2.72 

Al K- серія 3.01 0.16 2.38 

K K- серія 0.65 0.10 0.35 

Na K- серія 0.65 0.15 0.60 

Всього   100.00   100.00 

Рис.11. Хімічний склад зразку 

 

 
 

Спектр 2         

Елемент Тип лінії Вага % Сігма вес % Атом. % 

Si K-серія 23.67 0.32 18.36 

O K-серія 46.16 0.54 62.84 

Mg K- серія 7.81 0.20 6.99 

Ca K- серія 7.83 0.19 4.25 

Fe K- серія 9.40 0.29 3.67 

Al K- серія 3.20 0.14 2.58 

K K- серія 0.63 0.09 0.35 

Na K- серія 0.65 0.13 0.61 

Ti K- серія 0.39 0.10 0.18 

Cl K- серія 0.27 0.07 0.16 

Всього   100.00   100.00 

Рис.12. Хімічний склад зразку 

 

Для прикладу, типовий базальт має склад (Вікі): 



SiO2 47—52 

TiO2 1—2,5 

Al2O3 14—18 

Fe2O3 2—5 

FeO 6—10 

MnO 0,1—0,2 

MgO 5—7 

CaO 6—12 

Na2O 1,5—3 

K2O 0,1—1,5 

P2O5 0,2—0,5 

 

  
02010105        02010106 

Рис.13. Об’єктии на мікроповерхні 

 

Проміжні висновки аналізу: 

1. Кам’яний зразок виконано із базальту 

2. Ступінь обробки на стороні полірованої поверхні зразка високий порівняно до 

існуючих методів обробки  

3. Чужорідні вкраплення, які могли би залишитися від інструментів якими 

оброблявся зразок не виявлені (можливо через окислення, контакт із грунтом 

і миття) 

Довідка: Діапазон твердості базальта по шкалі Мооса – 5-7, а плавиться  при 

температурі від 1100°С); стійкий до агресивних химикатів і корозії .Базальт –  не 

шкодиться солями, кислотами і лугами, а також не іржавіє. 

 

2. КОЛІЇ НЕВІДОМОГО ТРАНСПОРТУ 

Геологічна історія: 

«5 - 7 миллионов лет назад район стал местом бурной вулканической активности. Из 

недр извергалась магма, которая, застывая, образовывала легкое пористое вещество–

пемзу кислого состава или пемзовый туф. На протяжении столетий пемзовая масса 

заполняла все углубления рельефа на многие километры вокруг.  

 



Каждый новый слой туфа немного отличался от предыдущего как по плотности, так и 

по составу вулканического материала. Именно этим и объясняются объясняются четкие 

чередующиеся слои пород в каньонах Каппадокии». 

 

 
Рис.14. Геологічний склад Кападокії: 1 – породы фундамента, 2 – главные вулканические 

комплексы (от базальтов до риолитов), 3 – игнимбриты, 4 – продукты моногенного 

четвертичного вулканизма, 5 – четвертичные стратовулканы, 6 – четвертичный аллювий, 7 

– разломы неоген-четвертичного возраста  / Abidin Temel et.al, 1998 

 

«Пик активности этих вулканов пришёлся на период позднего миоцена.Лава и туф, 

заполняя понижения рельефа, выравнивали долины и склоны и образовали плато на месте 

горной страны. Так появились конусы потухших вулканов, застывшие потоки лавы, 

пласты серого пепла и россыпи обломков пирита.» 

«Со временем временем вулканическая деятельность в этом районе спала, и через 

несколько миллионов лет здесь стали расти крупные изолированные вулканы Эрджияс и 

Хасан. Эти вулканы выбрасывали уже лаву базальтового состава, она потоками стекала 

в долину, покрывая покрывая туфовые поля прочной коркой базальта. Окончательное 

формирование причудливого облика нынешей Каппадокии завершили реки и ветра, 

прорезав за миллионы лет многочисленные многочисленные каньоны каньоны и 

отшлифовав отшлифовав гигантские слоистые слоистые туфовые конусы. Там, где 

пемзовый туф был прикрыт сверху базальтовой коркой, образовались каменные грибы» 

(довідка із Вікіпедії). 

 
Рис.15. Попільняний туф 

  

 

 

 



Основні властивості колій: 

• Не є архітектурною пам’яткою,  постійно руйнуються  від оранки і забудови 

• Основна стабільна ширина в осях 1,2 м, глибина до 40 см, основна ширина колії 

22..28 см. В основному двоколійні, але  є  поодинокі, потрійні сліди  

• «Незалежна підвіска», немає слідів розвороту 

• Виявлено що хтось вже досліджував колії 

• Є граничний кут нахилу заїздів, в горах нема колій (9..11 градусів) 

• Вивітрювання тотальне, сейсміка,  ерозія  від лишайників вітру снігу температури, 

людей , коріння рослин.. отже може тому нема протектора, є колії під коліями.. 

Можливо заповнені пізніше патьоками рідкого туфу. 

 

  
 

 
Рис.16. Характерні колії у області «Афьон-Карахішар» 

 

• Немає слідів розворотів, різких гальмувань, буксувант…початок і кінець плавно 

сходять нанівець або йдуть у товщу землі 

• Знайдене тільки одне місце де колії різко закінчуються 

• Огинають рельєф, не знайдені місця обриву  на урвищах, розтріскування іноді вже 

після проходу.. В більшості випадків – одиничний проїзд 

• Спільний  наближений  напрямок але рух не врегульований  

• Підвищена радіоактивність (30..52 мкР/год) – може бути пов’язана із високогір’ям. 

 



  
 

 
Рис.17. Характерні колії у області «Афьон-Карахішар». Єдине спостережене місце, де 

колії різко обриваються. Проте сильна ерозія кінця сліду не дозволяє визначити, як він 

утворений 

Є єдине спостережене місце, де колії різко обриваються (рис. 17). 

Варіанти улаштування такого сліду:  

 Трохи пізніша докатка, після чого транспорт зняли 

 Транспорт висадиди тут 

 Транспорт доставив або прибрав у цьому місці додаткові колеса. 

 



Проведено наближений розрахунок транспорту, який би міг їздити у коліях. 

Принципова модель: 

  
Рис.18. Розразункова наближена можель руху гіпотетичного транспорту 

 

Вихідні припущення: 

• Рух колеса по похилій площині 

• Рух рівномірний 

• Опором повітря і вітром нехтуємо 

Задача вирішується у рамках класичної кінематики. 

Два диференційні рівняння руху: 

  

  
 1.5 cos 0.5 sinTM M Rfmg Rmg   

 
Мт – момент опору кочення, Мт = k mg   

Отже, основне рівняння з якого знаходиться необхідний крутний момент на вісі колеса: 
  1.5 cos 0.5 sinM mg k Rf R   

 
k – коефіцієнт опору  кочення 

Коефіцієнт опору коченню по піску середньої рихлості (найближчий аналог нетвердого 

туфу) = 0,15 

f - коефіцієнт тертя 

Із довідників:  

Шина по влажной грунтовой или гравийной 

дороге (до аквапланирования) 

0,30-0,40 

Прийнято f = 0,4. 

Є також обмеження по міцності ґрунту під колесом: 
 

g

c

mg
R

A


 
Отже, в граничному випадку  

 
g cmg R A

 
Пляма контакту прийнята наближено прямокутною, що окреслює еліпс: 

 

https://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/01/sily-dyeistvuyushchie-na-avtomobil.jpg


 

 
Рис.19. До визначення плями контакту колеса: а – нерухоме положення, б,в – рухоме 

 

Пляма контакту в загальному випадку рівна біля 1/3..1/4 діаметру колеса 

(https://www.drive2.ru/b/2795830).  
 * / 3cA b D

 
b - ширина колеса 

Крива траекторії точки на ободі при рівномірному русі окреслює півовали: 

 
Рис.20. Крива траекторії точки на ободі при рівномірному русі коліс 

 

Напрям руху можна визначити по камінцям, які були захоплені і залишили слід 

похилений в сторону руху! До того ж тепер ясно що транспорт точно колісний. 

 



 
 

 
Рис.21. До визначення колісності та діаметру колеса транспорту 

  

Тепер можна визначити діаметр колеса : Траєкторія дуги/діаметр колеса   = 3,14  що 

логічно, так як повний оберт 2 пі  80…90 см діаметр, що співпадає із вимірами у коліях по 

глибині. 

Маса спорядженого авта обмежена через кількість коліс і плями контакту – бо є 

граничний опір рідкого туфу (хіба що його продавили до попереднього твердого, що 

навряд). 

 



Довідково: 

 
 

«Плотность вулканического пепла колеблется в пределах 700–1200 кг / м для пемзы, 

2350–2450 кг / м для осколков стекла, 2700–3300 кг / м для кристаллов и 2600–3200 кг / м 

для каменных частиц.» 

Згідно таблиці можна прийняти вулканічний попіл наближено тотожним насипній золі без 

ущільнення, з коефіцієнтом 0,8: 

0,8*80  64 .g кПа аR кП  

Приймемо 1/3 враховуючи гіпотетичне сильне занурення колеса у м’який туф. 

Отже вага на 1 колесо: 

* / 3 * / 6g gmg R b D R b R 
 

на 1 

колесо 1,2 кН 

на 2 

колеса 2,4 кН 

на 4 

колеса 4,8 кН 

таким чином  

 * / 6 1.5 cos 0.5 singM R b R k Rf R     

Сила тяги колеса  

/P M R  

k 0,15 м 

f 0,4   

R  0,45 м 

b 0,25 м 

альфа 10 градусів 

Rg 64 кПа 

 



M 0,452193 кНм 

   

сила тяги на колесі: 

Р 1,004873 кН 

на 2 колеса  

 2,009745 кН 

на 4 колеса  

 4,019491 кН 

 

Для порівняння: сила тяги трактора в середньому 20 кН на ведучих колесах. 

 
Рис.22. Сучасний трактор для польових робіт із додатковими колесами і гусінню, лишає 

колії у м’якому грунті 

 

 

Короткобазні і поворотні варіанти – можливі але не повністю пояснюють одноразові 

прокатки. 

  



 
Рис.23. Варіанти гіпотетичного транспорту 

 

Навіть вже зараз двохколісні варіанти наразі можуть їздити і по піску: 

  

 
Рис.24. Двохколісні варіанти гіробордів та роботів 

  

Варіанти із роботами: 

  
 



 
Рис.25. «Handle — робот высотой около 2 метров, способный двигаться со скоростью 

до 4 м/с и прыгать в высоту на 1,2 метра. Отличительной особенностью робота 

является то, что на его задних ногах находятся колёса. Запаса батареи хватает на 

24 км хода.  Boston Dynamics». https://ru.wikipedia.org/wiki/Boston_Dynamics 



 

 
Рис.26. Швейцарський робот. «Предельный вес робота с полезной нагрузкой – 10 кг. С 

таким весом он развивает скорость 5 км/ч и может подпрыгивать на 0,4 м в высоту. На 

одной зарядке Ascento 2 работает до 1,5 часа. Робот имеет дистанционное управление, 

но разработчики уже почти довели до ума автономный режим, когда для ориентации на 

местности помимо камеры используются различные датчики». 

 

Які могли би бути шини? 

 

 



 
Рис.27. Варіанти сучасних шин, які їздять по дуже м’якому грунту 

  

Слід пам’ятати, що ми обмежені уявою про власний технологічний розвиток! 

 

  
Рис.28. Експериментальні але реалістичні варіанти транспортних засобів 

 

Подальші кроки: 

• Опрацювання результатів, оцифровка 

• Радіовуглецевий аналіз біологічного матеріалу із колій з метою з’ясування їх віку  

• Вияснення хімії і фізики утворення туфу, характеристик, віку.. 

• Геометричне і конструкторське моделювання транспортних засобів 

 

 
Рис.29. Проведена 3-д зйомка колій, яка дозаоляє провести 3-д моделювання руху 

трансопрту 

 



В заключення слушно навести цитату: 

«В теоретичну роботу не вірить ніхто, окрім науковця, який її здійснив. В 

експериментальну роботу вірять всі, окрім науковця, який її здійснив». 

А.Перельмутер 

 

Виступили: О.Кнюх та С. Петров із доповненням доповіді. Обговорено додаткові 

гіпотези походження колій та можливі подальші дослідження.  

  

2.2. Проведене виїзне дослідження до Замку Генерала Заботіна. 

 

Проведене планове перше виїзне дослідження до Замку Генерала Заботіна 01-02.08.2021 р. 

Мета: долідити можливі прояви АЯ типу «привиди». 

Виконані роботи: 

 Здійснено загальну рекогносцировку 

 Опитано співробітників та місцеве населення 

 Проведене приладове вимірювання магнітного поля, радіації та біоенергетичні 

виміри. 

 Проведено тепловізійну зйомку замку. 

 

 
Рис.30. Загальний вигляд замку зі сторони дворового фасаду 

 



  
Рис.31. Генерал Заботін та його дружина (фото) у інтер’єрі кафе в замку 

 
Рис.32. Ініціативна група із дослідження АЯ у Замку Генерала Заботіна.  

Видно статую Артеміди 

 

Замок по суті являє собою двоповерхову будівлію, палаццо. 

 



Довідка (вікі, номера посилань із оригіналу): 

«Палацо-парковий комплекс садиби Заботіних — маєток, що складається з палацу у 

неоготичному стилі, збудованого у 1901 році, та прилеглої території. Розташований у 

селі Мала Ростівка, Оратівського району, Вінницької області. Пам'ятка архітектури 

місцевого значення, охоронний номер 040296/0». 

Вважається, що замовником спорудження і власником садиби був російський генерал 

Заботін.[2]. Оскільки про генерала Заботіна практично немає інформації, ані про те, як 

він опинився на Вінниччині, існують версії про інших замовників (одного з двох генералів 

Заботкіних). Проте один з них помер у 1894 році, інший став генералом лише у 1917 році. 

Ймовірно, власником садиби таки міг бути генерал Іван Олександрович Заботін, 1853 

року народження, який вийшов у відставку у 1906 році[3] або Олександр Дмитрович 

Заботкін, уродженець Миколаєва, на час будівництва палацу був у чині штабс-

капітана[4]. 

Палац огортають легенди та чутки. Наприклад, що цеглу для будівництва споруди 

привозили з Польщі. Місцеві мешканці розповідають, що у 1990-х палац придбав невідомий 

широкому загалу український підприємець і розпочав там ремонт, проте згодом роботи 

припинилися[3]. На фасаді палацу є напис з електричної гірлянди «Центр реабілітації», 

проте достеменно невідомо, що це за центр та чи діяв він взагалі. Є версії, що в палаці 

збираються масонські ложі, бо всередині стоїть «трон магістра», а також стіл зі 

стільцями з високими спинками. Палац виконаний у неоготичному стилі. Його 

прикрашають статуї Діани (Артеміди) та скульптури левів. Існує версія, що вони були 

встановлені значно пізніше від дати спорудження палацу». 

 

Із розповідей власників, палац стояв після радянської доби пусткою, потім ним володів 

якийсь багатій, а потім у ньому була резиденція монахів ПЦ. Зрештою він стояв пусткою. 

За чутками в 90-х роках у ньому знайшли 2 трупи. Історії про «масонські ложі» не 

підтвердилися, трон знайдений не був. 

У палаці наразі перебуває місія веданта, «Говіндаленд», які є його власниками. 

 

Фактори аномальності, які встановлено під час експедиції: 

3. Працівниця кафе, дівчина О. розповіла, що в кінці липня 2021 року спавши на 2 

поверсі, вона прокинулася рано вранці коли ще тільки світало, підійшла до вікна, 

яке виходить на гловний фасад і побачила, що скульптура на терасі – плаче у 

зігбленій позиції. Вона здивувалася але лягла знову спати. На ранок звісно 

виявилося що статя Артеміди стоїть струнко, тобто можливо мала місце зорова 

ілюзія  

4. Нові власники розповіли про дивні звуки, переміщення посуду на 2 поверсі. 

5. Виміри штатним магнітометром УНДЦА Ezodo EM-191 показали значну магнітну 

аномалію на  2 поверсі у області сходової клітини біля лівого дверного косяка 

напруженість ел-маг поля сягала до 180…600 міліГаусс. При цьому провідка або 

металеві елементи у косяку і стіні знайдені не були. Наверху на горищі провідка 

також не проходить, а там, де вона проходить – від сонячних панелей – 

максимальна напруженість ел-маг поля сягала до 100 міліГаусс. 

  



 
Рис.33. Значна магнітна аномалія на 2 поверсі біля сходової головної площадки 

 

Тепловізійна зйомка аномалій у замку не виявила, проте дозволила встановити що під 

другою, безпідвальною частиною будівлі також знаходиться підвал або техпідпілля, до 

якого немає доступу (проте на фасаді передбачені слухові віконця). 

 

Висновки: виявлені аномалії потребують подальших досліджень, зокрема із 

застосуванням спеціалізованих моніторингових комплексів та біоенергетиків Центру.  

 

2.3. Резуьтати експедиції у Грузьке-2021. 

17 липня була відпрацьована експедиція у АЯЗ Грузьке 1,2,3. Програма була 

виконана у повному обсязі (див. Протокол попередньго засідання УНДЦА №294). 

Зокрема в хаоді робіт було встановлено три моніторинотові комплекси МФ-2 

нового зразка. Потоншені проводи також мають забезпечити маскування приладів. 

Оірєнтовний час автономної роботи – 1,5 місяці. 

До експедиції приєднався також С.Петров, керманич Хаорківського філіалу 

УНДЦА «Зонд». 

В ході експедиції в місцевому клубі було проведено освітню лекцію «Аномальні 

зони, екологія та безпека життєдіяльності» (А. Білик). 
 

 



 
 

 
Рис.34. Після освітньої лекції у с.Грузьке експерти УНДЦА відповідають на 

питання слухачів у клубі, а також на місіцевості 

 



  
Рис.35. Встановленя приладів УНДЦА «МФ-2» 

  

У місцевій газеті вийшла замітка про експедицію: 

 
Рис.36. Замітка у місцевій газеті «Макарівські вісті» 

 

Також , завдяки зусиллям співробітників УНДЦА «Зонд» С.Петрова і О.Кнюх 

вдалося виявити історинку замітку у архіві місцевої газети. 

 



 
 

 
Рис.37. Замітка у місцевй газеті «Ленінська зоря» про випадок у Яблунівці 

 

Доповнення учаника експедиції А.Козки  (Голова представництва НДІ Голографії, 

ст.наук.працівник). 

 

 Експертний аналіз радіації та «голографічних» аномалії під час експедиції від 

17.7.2021року Київська обл: 

 
 



 Локація-1 (ліс) 

 
 

Час:14:30-16:25 потім екстрена евакуація всіх членів експедції тому що почалась гроза, 

блискавки, сильний дощ  - як буває під час відвідування таких АЯЗ. Але ми вибралися всі 

на машинах.  

Погано було тільки А., очевидно тиск перед дощем, через що вона сіла на землю. 

Учасниці була надана мед.допомога.  

Локація-2. «Сліди кабанів»  
По всім 4 точкам сублокацій встановлення моніторингового комплексу рівень 

випромінювання в нормі ( 00.07-00.10-00.15-00.17 +-).  

Гіпотеза, підсумки: мох в локації-1 «Ліс» може бути фактором підземних вод та 

карстових пустель, природних аномалій та спалахів радіаційної активності – це може 

впливати також на свідомість людини (кореляційне «включення» пси. та гео.аномалії ) та 

активізувати навіть галюцинації при інших факторах: сонячна,місячна активність, стан 

людини, інтоксикації, психічний стан та інше. Фактично, в т.зв. аномальних зонах – як 

гіпотеза активізується саме космічна енергія що можливе стає фактором також земних 

аномалій, активізації хронометричних природних голограм (ХПГ) та змінень у часі та 

просторі [2,3,4].  

Література: 
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обсерваторії НАН України, м. Київ Стипендіат Президента України 2010-2012 рр. 

Космічні промені надвисоких енергій. Світогляд №6, 2010;  

4 Денисюк Ю. Н. Состояние и перспективы голографии с записью в трехмерных средах // 

Вест. АН СССР. 1978. Вып. 12. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: подякувати всім учасникам експедиції, проводити і в поадбшому 

дослідження, організувавши виїзд за зняттям приладів.  

 

4.СЛУХАЛИ: Повідомлення про спостереження АЯ і їх аналіз 

4.1. Салатове світіння в небі біля Бучі. На пошту Центру надійшло 

повідомлення від очевидиці  Борисовець О.В., м.Буча наступного змісту 

(пунктуація і орфографія оригіналу збережена): 

   «Доброї ночі. Я не зовсім впевнена, але у нас на небі, коли є хмари, щось 

літає...світиться салатовим кольором, от і сьогодні це спостерігаємо .. На відблиск 

ліхтарика чи прожектора не схоже, бо не має проміння. Має чіткий розмір.  2 роки назад 

ми спостерігали, як над трьома висотними домами висів об'єкт, який схожий на 

перевернуту тарілку-сірий і дуже-дуже великий, причому , він просто наводив якийсь 

панічний страх...а 2-3 місяці назад, бачили вночі дві кулі, які рухались з великою 

швидкістю...можливо це якісь випробування чогось нового(ми живемо недалеко від 

Гостомельського аеродрому), але в мене інша думка...бо до Бородянки 20 хвилин їзди, а 

там постійно спортерігаються якісь незвичайні явища..» 

 ПОСТАНОВИЛИ: направити очевидиці анкету первинного опитування:  

 

«Шановна пані Олена! 

Дякуємо за Вашу небайдужість і повідомлення про незвичні явища! 

Надайте будь ласка відповіді на декілька питань: 

1) Чи є фото або відео фіксація спостережених Вами явищ? Це би дуже дуже 

допомогло в дослідженні. Можливо є відео з камер спостереження або відзняті 

людьми? 

2) Яка кількість очевидців спостерігає явище? 

3) Яку форму мають об’єкти? Чи є у них чітка межа? Чи постійне світіння чи мінливе, 

пульсуюче? 

4) Який відносний розмір об’єктів у метрах або порівняно зі звичними предметами – 

парканом, будинком на відстані витягнутої руки? 

5) Який характер руху об’єктів – ривками, постійно? На якій висоті в метрах вони 

літають? 

6) Наскільки швидко пересуваються явища? 

7) Які погодні умови при появі явищ? Чи є хмарність, дощ? 

8) Чи присутні якісь звуки при польоті явищ? Можливо інші ефекти  - електризація, 

зникнення світла, поміхи у телепередачах, незвичні відчуття, реакції тварин? 

9) Чи лишаються сліди на землі чи інших предметах після прольоту явищ? 

Надані відповіді дозволять краще зрозуміти з чим Ви стикаєтеся, щоби виробити 

програму досліджень і техніки безпеки». 

  



4.2. НЛО в Карпатах. На пошту Центру надійшло повідомлення від очевидиці  

С.Вербещук  наступного змісту (пунктуація і орфографія оригіналу збережена): 

 

« Доброго вечора шановний Білик А.С. 

Хочу повідомити про літаючі об'єкти за якими наша родина спостерігає два тижні. 

Світящі рухомі об'єкти, що рухаються по землі в місцях де проживають люди.Це 

відбувається ввечері з 21:30 за київським часом. Спочатку ми ці об'єкти спостерігали 

віддалено, а сьогодні 28.08.21 о 21:33 ці світящі об'єкти почали рухатися поміж будинки 

місцевого населення. Місце спостереження село Чорна Тиса Закарпатська область, 

Ясінянська ОТГ.  

Ми хвилюємося за ймовірну небезпеку для нас і жителів нашого населеного пункту, тому 

просимо Вас відреагувати.  Щиро дякую!» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: направити очевидиці анкету первинного опитування:  

  

«Шановна пані Світлана! 

Дякуємо за Вашу небайдужість і повідомлення про незвичні явища! 

Надайте будь ласка відповіді на декілька питань: 

1) Чи є фото або відео фіксація спостережених Вами явищ? Це би дуже дуже 

допомогло в дослідженні. Можливо є відео з камер спостереження або відзняті 

людьми? 

2) Яка кількість очевидців спостерігає явище? 

3) Яку форму мають об’єкти? Чи є у них чітка межа? Чи постійне світіння чи мінливе, 

пульсуюче? 

4) Який розмір об’єктів у метрах або порівняно зі звичними предметами – парканом, 

будинком ? 

5) Який характер руху об’єктів – ривками, постійно? На якій висоті в метрах вони 

літають? 

6) Наскільки швидко пере 

7) Які погодні умови при появі явищ? Чи є хмарність, дощ? 

8) Чи присутні якісь звуки при польоті явищ? Можливо інші ефекти  - електризація, 

зникнення світла, поміхи у телепередачах, незвичні відчуття, реакції тварин? 

9) Чи лишаються сліди на землі чи інших предметах після прольоту явищ? 

Надані відповіді дозволять краще зрозуміти з чим Ви стикаєтеся, щоби виробити 

програму досліджень і техніки безпеки.» 

4.3. Невідомий світляний об’єкт 03 .09. 2021. 

Активіст Центру А.Козка передав до Центру повідомлення про спостереження 

невідомого світляного об’єкту наступного змісту (пунктуація і орфографія оригіналу 

збережена): 

 

«Зйомка (випадково за проханням). 03 .09. 2021 1:37, ніч. Форма - plazma ball. З вікна рн 

вул.Приозерна пороуч з проспектом Степана Бендери по діагоналі  рухалась на відстані 

"плазмова куля" (світилася різними кольорами),розмір з поправкою на відстань Приозерна 

- Степана Бендери 2-3 футбольних м'яча з боку моста "північний",річки Дніпро,,Парку 

"Наталка" по діагоналі(!) до промзони - припущення вул.Електриків -  Кирілівський Гай - 

Бабій Яр... як побачив пізніше на карті. За проханням зняв на відео (див.додаток) на 

моб.тел Самсунг SM-G530H .  

Алкоголю та інтоксикацій не вживаю. 



Свідок - ще  1 людина ( проф.психолог,яка і звернула увагу на феномен та попросила 

зафіксувати). 

Тривалість: 1-7 хвилин.    

Приблизна скорость: не швидко,спокійцно - не м ожу точно сказати - на відео може 

щось буде. 

координати: 

https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-

%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%

D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0

%B2,+02000/@50.4893061,30.5126973,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6

222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107 

https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-

%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%

D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0

%B2,+02000/@50.4818352,30.4764044,7288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb05

8b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107!5m1!1e4 

Висновок: можливо зацікавить той факт,що вчора вночі були потужна геомагнітна буря 

6 балів  - що і надихнуло зафіксувати на відео,бо існує теорія наукова,що під час 

магнітних бурь космічна (солярна) плазма прориваеться в простір земної атмосфери». 

  
До повідомлення докладене відео, кадри із якого наведені нижче. 
 

  
 

  
Рис.38. Кадри із відео від очевидця 

https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4893061,30.5126973,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4893061,30.5126973,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4893061,30.5126973,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4893061,30.5126973,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4893061,30.5126973,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4818352,30.4764044,7288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107!5m1!1e4
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4818352,30.4764044,7288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107!5m1!1e4
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4818352,30.4764044,7288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107!5m1!1e4
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4818352,30.4764044,7288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107!5m1!1e4
https://www.google.com/maps/place/%D0%BF%D1%80-%D1%82.+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+02000/@50.4818352,30.4764044,7288m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x40d4cdfc18eb058b:0x82c6222b99a5f91c!8m2!3d50.4889543!4d30.4987107!5m1!1e4


 
Відео проглянене на засіданні УНЦДА. Поточилося обговорення експертами Центру. На 

жаль, із якості відео не можливо здійснити ототожнення об’єкту. 

  
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати Козці А., рекомендувати пошукати інших очевидців 

феномену, які теж могли зазняти його на відео у збільшеній якості у ту ніч. 

 

4.4. “Невідома біологічна істота”. 

Від журналістів 1+1 надійшло відео із «Ютуб» у вигляді сюжету новин щодо впольованої 

НБІ з підозрою на «чупаакабру». 

 

Адреса посилання: 

https://www.youtube.com/watch?v=lit_Ezcj2O4&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D  

 

 
Рис.39. Кадр із надісланого відео 

 

Поточилося обговорення експертами Центру. 

ПОСТАНОВИЛИ:  винести висновок: невідома тварина може бути розпізнана як койот.  

 

 
Рис.40. Типове зображення койота 

 

4.5. Очевидець із м.Димер Київської області, Іван Л. наліслав відео зняте 

власноруч на телефон. 

Факти, повідомлені очевидцем: 

 Місце: Нові петрівці 

 Кут до обрію 80 градусів 

 Камерафон: Самсунг А72 

 Розмір об’єкту (суб’єктивно): Невеликий об’єкт метрів 10 м (суб’єктивно) 

 Висота: Незрозуміла висота 

 Обставини появи: Зявився зненацька 



 Швидкість: дуже мала 

 Світіння: Не блискає а повертається як монетка навколо своєї осі 

 Сонце: було ззаду 

 Початок спостереження: Зупинився на машині бо побачив блискіт. 

 

  
1 секунда      9секунда 

Рис.41. Кадри із відео оригінала очевидця 

 

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, виявити додаткових можливих очевидців даного 

феномена. На перший погляд об’єкт може бути метеозондом або великою надувною 

повітряною кулькою. З іншої сторони значних метеостанцій поруч не виявлено. Об’єкт 

лишається не ототожненим за недостатністю інформації. 

 

4.6. Світіння неба.  На пошту Центру надійшло повідомлення від очевидця  

А.Василашко наступного змісту (пунктуація і орфографія оригіналу збережена): 

«Не знаю, чи цікаво буде вам це відео... 

траса Київ-Харьків, 26.08.2021 3:48 год. і це не схід сонця. 

P.S. Відео мені надала знайома» 

 



 
Рис.42. Кадри із відео оригінала очевидція 

 

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, відео змальовує класичне світіння від міста при 

низькій хмарності/техногенному забрудненні. Направити очевидцю лист:  

 «Здрастуйте! Дякуємо за Вашу небайдужість! 

Наша експертна рада ретельно розглянула Ваш випадок, і в більшості найбільш 

імовірним поясненням зазнятого феномену є засвітка низької хмарності від штучних 

джерел освітлення міста. 

При повторних спостереженнях звертайтеся і ми радо розглянемо їх!» 

  

5. СЛУХАЛИ: Взаємодія зі ЗМІ та іншими організаціями 

З’явилося повідомлення про те як важливо слідкувати населенню за небом у час 

військової агресії РФ: 

 «НЛО в Кагарлику». «У разі виявлення будь-яких низько літаючих об'єктів (окрім 

пасажирських літаків) просимо негайно повідомляти Кагарлицький РВК за телефонами: 

(04573)5-13-45; 099-980-61-65; 093-199-01-93. 

У повідомлені бажано зазначити час, місце, тип низько літаючого об'єкта, кількість та 

напрямок польоту» ОригінаЛ посилаанян: HTTP://WWW.KAGARLYK-

MRADA.GOV.UA/ACTUAL/625?FBCLID=IWAR2UHARU0TNXDZKAOK1RSK5YITNVR

KZHMHZHEHHU5HBHETQUX4U8DF3OWTS  

  



ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, відмітити важливість таких важливих 

повідомлень.  

 

6. СЛУХАЛИ: Поточні результати проекту «Се 5»   

Виступила активна учасниця УНДЦА «Зонд» А.Кравченко із поточною звітністю по 

проекту «Се 5» . Наразі сформована потсвійна група, яка проводить зустрічі із виконанням 

програми проекту «Се 5» на регулярній основі.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, запропонувати встановити моніторингові 

комплекси або принаймні камери спостереження, які би функціонували під час 

проведення медитації по проекту.  

 

7.  СЛУХАЛИ: Артефакт.  На пошту Центру надійшло повідомлення від очевидця  Н.  

наступного змісту (пунктуація і орфографія оригіналу збережена): 
 «Найден в 1990 году в июне, человек был очевидцем столкновения дискообразного диска с 

землей, 6 метров воронка, этот кусочек был самый большой, остыл у него дома через 3 дня, 

вес 5 грамм. Село Варваровка Днепропетровская область 

За день до этого он видел такой же объект днём, который перемещался с бешеной 

скоростью с места на места . Он считает что это он упал. 

Я ездил туда в 2004 году, видел много объектов там, один видел очень близко, не на что не 

похоже. Я сам коммерческой пилот, скажу точно что это был не самолёт, вертолёт, ни 

дрон. Пролетел объект без звука, вверху были три треугольника остриём вниз, а вокруг 

огни». 

 

   
Рис.43. Фото Артефакту 

 

ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, направити очевидцю лист із пропозицією 

досліджень:  



«Доброго дня! Дякуємо за звернення! Для повної картини звісно треба буде ПІБ і 

контакти головного очевидця, щоби ми подзвонили йому і окремо розпитали, так як 

працюємо  тільки з оригіналами свідчень. Ми можемо провести хімічний аналіз Вашого 

зразку, мікрофотографію, термографію, і встановити чи має він аномальні властивості 

у структурі чи фізичних характеристиках. Можемо зустрітися і обговорити деталі» 

 

8. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 06.10.2021 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру  

06.10.2021 року.   

 

Голова Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

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

Кириченко О. 


