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Розділ 1. Заявка на проведення експедиції
Замовником виступив телеканал СТБ, проект «Паралельний світ».

Розділ 2. Програма проведення вишукувальнодослідницьких заходів
Робоча назва
Борщагівка 2006
Мета експедиції
Дослідження даних про прояви імовірних привидів
Прояви, про які повідомили очевидці:
• самозаймання
• звуки невстановленого походження
• розмиті образи, візуально спостережувані у приміщеннях
Замовник
Телеканал СТБ, проект «Паралельний світ»
Основа для експедиції
Власна інформація Центру, інформація Замовника, інформація з відкритих
доступних джерел
Місце проведення експедиції
м.Київ, бульв. Кольцова, 17
Дата проведення експедиції
23-02-2006
Строк
1 день
Керівник експедиції
Заст. Голови УНДЦА «Зонд», к.т.н., с.н.с.. Кульський О.Л.
Реквізити керівника
Тел.: ***, Ел. адреса: ***
Посада або напрямок досліджень
Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц.
Заступник голови УНДЦА «Зонд», к.т.н., с.н.с., Керівник
сектору еніології

3.

Беспалов А.А.

Експерт сектору еніології УНДЦА «Зонд», м.т.н.

4.

Мірасова Л.М.

Експерт сектору еніології УНДЦА «Зонд»
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Склад експедиції
№
П.І.Б.
1. Білик А.С.
2. Кульський О.Л.
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Порядок виконання робіт і технічне забезпечення
№ Вид робіт
Виконавець Потрібне обладнання
1

2

Обмірні роботи
приміщень, виконання
креслень планів,
нанесення місць
виникнення аномалій
Опитування очевидців,
рекогносцировка

3

Вимірювання
радіаційного фону та
обміри у квартирі

4

Фотозйомка

5

Відбір зразків

6

Біолокація

Джерело

Тривалі
сть
1 людгод.

УНДЦА
«Зонд»
(Білик А.С.)

Планшети,
УНДЦА
креслярські
«Зонд»
приладдя, програмне
забезпечення

УНДЦА
«Зонд» (всі
учасники)
УНДЦА
«Зонд»
(Миронов
М.І.)

Диктофон, записники УНДЦА
«Зонд»

2 людгод.

Радіометр «Прип’ять

УНДЦА
«Зонд»

1 людгод.

УНДЦА
«Зонд»
(Беспалов
А.А.)
УНДЦА
«Зонд»
(Кульський
О.Л.)
УНДЦА
«Зонд»
(Мірасова
Л.М.)

Фотоапарат,
батарейки

УНДЦА
«Зонд»

1 людгод.

Пінцети, гермо
пакети, рукавички
одноразові

УНДЦА
«Зонд»

0,5 людгод.

Біолокацiйнi рамки

УНДЦА
«Зонд»

0,5 людгод.
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Всього витрати лінійного часу: 6 люд-год.
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Розділ 3. Витяги з матеріалів
Витяг ЗМІ: "Газета по-киевски" 17.02.2006
Полтергейст на Борщаговке, Евгений САФОНОВ
Жильцы квартиры, где воспламеняются стены, не сомневаются проказничает «потусторонняя сила»!
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Когда я ехал в дом по ул. Кольцова, 17, где в квартире 48, по
сообщению местных жителей, творится нечто странное, то настроен был
скептически. Ну, какие чудеса у нас на Борщаговке? Однако через час я и в
снежного человека готов был поверить...
На этаже, где живет семья Бабак, стоит запах гари. Глава семейства,
Анатолий, приглашает нас в квартиру и ведет в комнату с закопченным
потолком и обуглившимся шкафом.
- Это вчерашний пожар, -указывает он на обгоревшие обои, - сижу с
сыном на кухне, вдруг слышу - горит! Бегу в комнату, начинаю тушить! рассказывает он.
Такое возгорание для Анатолия Бабака - явление необъяснимое, но уже
привычное.
Горел холодильник, шкаф, штора, магнитофон...
Все началось три недели назад: вспыхнул холодильник. Тогда все
списали на замыкание в проводке и поставили другой. Но и тот сгорел
через четыре дня.
Потом сгорели телефонные провода...
- Там же напряжение мизерное, я подумал, может, сумасшедший
перепад... - вспоминает Анатолий, - вызвал электрика из жэка, тот
посмотрел, но ничего объяснить не смог.
Через три дня в квартире началось твориться что-то невообразимое:
сначала загорелась одна штора, через 20 минут вторая, а через полчаса
воспламенился магнитофон.
- Он уже давно не работает, лежит в разобранном виде, и к электросети
не подключен. Как он мог загореться - Бог весть... - разводит руками
Анатолий.
Еще в тот день горел стол со старой швейной машинкой и шкаф.
Теперь в комнате постоянно «дежурит» ведро с водой. Такое же - у соседки
Лены.
- Когда я слышу крик, сразу беру его и бегу к ним - помогаю тушить, рассказывает она, - вообще-то очень страшное зрелище: по потолку из
комнаты в коридор стелется жар, от которого трещат пено-пленовые
плиты...
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Зам. інв. №

«Вызывайте священника!»
Квартиру уже осмотрели сотрудники МЧС, газовщики и даже
участковый. Никто из них не может объяснить, что происходит.
- Вызывайте священника, -посоветовали пожарные.
Вызвали. Батюшка поставил в комнате икону, побрызгал святой
водичкой. Без толку - вскоре пожар повторился.
Анатолий уверяет, что возгорания происходят только тогда, когда ктото есть дома. Каждый раз пламя вспыхивает мгновенно - никакого тления
или предварительного дыма. При этом ни у соседей сверху, ни у соседей по
этажу ничего подобного не происходит.
В квартире Бабак живет серая кошка Фифина. По словам Людмилы
Станиславовны, матери Анатолия, когда загорелся шкаф, животное жутко
орало.
- Наверное, дыма успела наглотаться, - говорит Людмила
Станиславовна, - вообще-то, Фифина у нас белая, просто закоптилась...
На то и пресса, чтоб разобраться
Все жители в доме знают о странных пожарах, случающихся в
квартире Бабак, но относятся к ним по-разному.
- Та знаю, щось у них там го-рить: то одна штора зайнялася, то інша... а
шо воно таке...його знае, - рассуждает бабулька во дворе.
Другие соседи намекают на пристрастие жильца злополучной
квартиры к выпивке, семейные неурядицы и советуют выкинуть из жилья
все старые вещи. Мол, с ними и бес уйдет.
Сам Анатолий Бабак в отчаянии - как объяснить нескончаемые
пожары, он не знает.
- Я пятнадцать лет на УТ-1 работал с передвижными телестанциями, в
электрике разбираюсь. А как ЭТО объяснить, не знаю и уже склоняюсь к
версии, что пожары эти потусторонняя сила делает, - говорит он.
У Людмилы Станиславовны я поинтересовался, зачем все-таки она
пригласила журналистов.
- Просто я знаю, что газеты всегда отвечают на вопросы читателей, вот
и решила спросить -что у нас творится? - говорит она.
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Пожарный: «В мистику я не верю!»
Владимир Черненко, замначальника управления МЧС Святошинского
района:
- Сегодня квартиру Бабак осмотрел наш инспектор. Пока ничего
определенного сказать не могу. Там три очага пожара, а значит, это не
возгорание проводки. Кстати, возле шкафа проводки вообще нет. Завтра мы
привлечем лабораторию, которая поможет с этим разобраться. В мистику я
не верю.
4
Арк.

Борщагівка - 2006
Зм.

Кільк.

Арк. № док.

Підп.

Дата

4

51819.12.201255555181819.12.12

Витяг із Протоколу Засідання Координаційної Ради №5
(30) від 2.3.2006
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1. СЛУШАЛИ: об аномальных явлениях
1.1. Кульский А.Л. О полтергейсте ан Борщаговке. В ряде газет ("Газета
по-киевски" за 17.02.2006, «Факты» за 1.02.2006 и др.) появились
сообщения о необъяснимых случаях возгорания в доме по ул. Кольцова,
17. Информация в Центр поступила сразу по двум каналам: в сектор
эниологии от журналистов канала СТБ передачи «Паралельний Світ», а
также в секретариат через журналистов «Газеты по-киевски». Была
сформирована оперативная группа в составе: Кульского А.Л., –
координатор сектора эниологии, руководство, отбор проб и образцов,
опрос очевидцев; Беспалова А.А., – участник сектора эниологии,
цифровая фоторегистрация, опрос очевидцев; Мирасовой Л.М., –
участник Центра, биоэнергетические исследования зоны проявления
полтергейста, опрос очевидцев; Билыка А.С., – ученый секретарь Центра,
документирование, измерение гамма-фона и его устойчивости,
простейшие магнитные измерения, цифровая фоторегистрация,
аудиозаписи и опрос очевидцев.
На данном этапе исследований можно выявить основные признаки того,
что последствия возгораний, зафиксированные оперативной группой, не
были результатом поджога:
o морозы, которые лютовали во время активной фазы полтергейста –
при горении ДСП было бы задымление. Но как свидетельствуют
очевидцы, был огонь – но не дым.
o увлечение моделированием хозяина квартиры свидетельствует о том
что он отнюдь не «законченный алкоголик», что также снижает
вероятность самоподжога и мистификации.
o мальчик – предполагаемый ингибитор полтергейста, в ряде случаев
возгорания был в школе
В квартире кроме хозяина – Анатолия Б., его тещи сына, проживают
также животные – самец собаки породы колли и кошка белого цвета. Во
время активной фазы они вели себя неестественно, колли выбегал на
улицу и там скулил, кошка забивалась в угол комнаты, не затронутой
полтергейстом. Никто из членов семьи оккультизмом не увлекался.
Квартира была освящена но это к прекращению полтергейста не привело.
Явления прекратились, только когда мальчика перевезли в другую
квартиру на Виноградаре. По поводу образцов сгоревших предметов
(обивка кресла, ДСП, пластмассовых часов) есть предварительная
договоренность с Университетом им. Т.Г.Шевченка по их исследованию
в специализированных лабораториях.
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Прусс О.П.: Людям следует избегать конфликтов. Есть статистика, что
при проявлении полтергейста почти всегда присутствует
психологическая напряженность в семье. Таким образом, явление в
принципе известное, следует проводить эксперименты; и следует
заставить мальчика выпустить энергию, к примеру через телекинез.
Переход А.В.: Все гипотезы следует изложить письменно для их
последовательного рассмотрения.
Беспалов А.А.: Следует обратить внимание на фокальное лицо –
мальчика, который по сообщениям его отца, вел себя неадекватно,
«бесновался» в первую ночь на Виноградаре.
Мирасова Л.М.: При «зондировании» данного явления была применена
специальная психологическая методика – войти в нейтральное состояние
и регистрировать все ощущения. Можно сделать следующие выводы:
o В квартире не было негатива
o В мальчике большая концентрация огненной стихии
o В семье все же происходит много скандалов
Билык А.С.: хочется обратить внимание также на характер возгораний:
• подушка на кресле имеет обугленную наволочку, но перья внутри
остались целыми
• обгоревшие детали швейной машинки схожи по характеру с
результатами воздействия факела паяльной лампы
Кириченко А.Г.: все это очень похоже на действие плазмоидных
образований типа «шаровой молнии». Возможно, следует попытаться
рассмотреть этот случай с точки зрения физики неравновесной плазмы.

Зам. інв. №

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Продолжить изучение данного случая с привлечением эффективных
методик исследований. Продолжить мониторинг обстановки в
квартире на предмет возникновения возгораний. Оказать
потерпевшим жильцам посильную помощь в предотвращении
рецидива данного явления. Пруссу О.П. подготовить письменный
доклад относительно возможных причин возгораний.

Розділ 4. Норми правил техніки безпеки та поведінки,
журнал обліку їх дотримання
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Не розроблявся в зв’язку з відсутністю потенційно небезпечних робіт
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Розділ 5. Креслення та робочі схеми
експедиції
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Розділ 8. Відомості про відбори проб, аналізів тощо
Відібрані зразки предметів, що безпосередньо зазнали займання
(пластикового годинника, оббивки крісла, ДСП дверцят шафи з одягом,
луска балконного скла) від дії феномену (див. арк. 4 розд. 7 даного звіту).
В результаті взаємодії зі спеціалізованими організаціями із вивчення
фізики горіння було встановлено, що для більш ретельного аналізу зразків
(зокрема меблів) потрібно знати їх склад та фабрику виготівельника.
Експертно встановлена температура, що мала бути прикладена до
окремих зразків із метою отримання спостережених слідів займань складає
понад 600 градусів Цельсія (дерев’яна дека швацької машинки).
З цією метою а також із метою продовження розгортання програми
досліджень було спрямовано запит до хазяїв квартири. Проте складна
соціальна ситуація (ініційований процес розлучення подружжя, фінансові
проблеми через займання тощо) не дозволив продовжити дослідження і
відібрати матеріал, достатній для аналізу причин займання.

Розділ 9. Висновки
У результаті виконання дослідницьких заходів у квартирі за адресою
бульв. Кольцова, 17 у м. Києві було отримано наступні основні
результати:
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• феномен який мав місце у лютому 2006 року в дослідженій
квартирі характеризувався спонтанними займаннями предметів
• процес початку займання не був спостережений очевидцями,
натомість був спостережений сам процес горіння зовнішнього
стороннього вогню що потім перекидався на інші предмети
• встановлено що найбільш імовірною фокальною особою у
дослідженому випадку є 11 річний хлопчик, в той же час у ряді
випадків займання в квартирі ставалися в той час коли він був у
школі
• ряд факторів (проведені комунальними службами вимірювання
газу, огляд пожежним інспектором, електриком тощо) вказує на те,
що займання не можуть бути пояснені тривіальним шляхом, у
очевидців також немає очевидної мотивації до складних інсинуацій
із містифікаціями
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• особливістю є те, що запалені предмети (див. арк. 3 розд. 5 даного
звіту) знаходяться на обмеженій площі як всередині так і зовні
(електрощит, шибка балкону) квартири
• очевидцями зареєстрована аномальна поведінка тварин під час
активної фази полтергейсту – собака вибігав стрімголов на вулицю
и там скавчав, а кішка білого кольору забивалася у кут кімнати, що
не була зачеплена полтергейстом.
• під час біолокації виявлені деякі предмети, які імовірно не
стосуються помешкання
• явища у квартирі вщухли лише після переїзду імовірної фокальної
особи – хлопчика на інше місце проживання в іншому кінці міста
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Резюме: феномен який мав місце у лютому 2006 року у м. Київ,
бульв. Кольцова, 17, демонструє швидкоплинні ефекти, локалізовані у
визначеному просторі. Результати, отримані у ході дослідження
дозволили вцілому відкинути гіпотезу щодо штучного походження
займань. Проведене дослідження втім не може вважатися довершеним,
оскільки повна програма вишукувань не була виконана через
подальшу відсутність доступу до приміщень та можливості
повноцінного аналізу зразків.
Короткий час, в який відбувалися події, а також особливості
займань (у закритих шафах, окремі предмети тощо) дають широке поле
для подальших гіпотез та проведення паралелей із подібними
феноменами (зокрема із полтергейстом що в той же час діяв у с.
Перекопівка Сумської обл. і був досліджений УНДЦА «Зонд» пізніше).

12
Арк.

Борщагівка - 2006
Зм.

Кільк.

Арк. № док.

Підп.

Дата

12

131819.12.20121313131313181819.12.12

ДОДАТОК 1

Характерні фотоматеріали
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Фото 1. Обпалені зсередини дверцята шафи для одягу, вторинні ефекти
займань – згоріла стеля із пінопластовими елементами. Зйомку веде експерт
УНДЦА Беспалов А.А.

Фото 2. Обпалені феноменом ручка та сидіння крісла
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Фото 3. Подушка, обпалена поверхнево феноменом

Фото 4. Згоріла стеля із пінопластовими елементами у кухні
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Фото 5. Хлопчик - імовірна фокальна особа феномену

Фото 6. Розтріскування шибки та обпалення фрамуги, стелі балкону
внаслідок безпосередньої дії вогню феномену при зовнішній температурі
біля -200С
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Фото 7. Розтріскування шибки та обпалення фрамуги, стелі балкону
внаслідок безпосередньої дії вогню феномену при зовнішній температурі біля 200С

Інв. № ор.

Підпис та дата

Фото 8. Обпалені зсередини дверцята шафи для одягу, вторинні ефекти
займань – обгорілий паркет
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Фото 9. Дека швацької машинки, обпалена від безпосередньої дії вогню
феномену

Фото 10. Залишки шафи після самозаймання одежі і дверцят
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