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Зміст:
1. Заявка на проведення експедиції
2. Програми проведення вишукувально-дослідницьких заходів в
складі експедиції окремих учасників або структурних відділень
Центру
3. Витяги з протоколів Засідань Ради Координаторів Центру та інших
матеріалів
4. Загальний графік виконання робіт
5. Норми правил техніки безпеки та поведінки, журнал обліку їх
дотримання
6. Карти, схеми з прокладеними маршрутами експедиції
7. Характерні фотоматеріали та протокольовані кіно та відео метражі
8. Протоколи опитування очевидців
9. Відомості про результати дослідження проб, аналізів тощо
10.Звіти окремих учасників або структурних відділень Центру
11.Загальний висновок
Додаток 1. Протоколи опитування очевидців 6 та 16.10.1989р.

Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №

Додаток 2. Графічний матеріал.
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Розділ 1. Заявка на проведення експедиції
Форма ПД-2

Заявник: Сектор еніології (Кульський А.В.)
Назва експедиції «Яблонивка - 2005»
Ціль експедиції: Получение комплексных данных об активности UFO в
районе поселка Яблонивка за 15 последних лет. Анализ ситуации в плане
долговременных последствий интегрального психофизического воздействия
на население.
Основа для експедиції: Полевая экспедиция октября 1989 года,
организованная для изучения обстоятельств фляппа и последствий его
воздействия на местное население была предпринята в ответ на
официальное обращение руководства поселка в «Секцию по изучению АЯ».
Однако, исследования вскоре были приостановлены. Поэтому, хотя вызов
экспедиции полностью оправдан, остались недостаточно изученными как
интегральное психофизическое воздействие, так и агро-физические (и
биологические) параметры «Зоны посадки». Уникальный характер может
иметь исследование возможных «миграций» аномальных зон.
Місце проведення експедиції: поселок Яблонивка, 50 км. от Киева.
Дата проведення експедиції: 26-28 мая 2005 года.
Попередній графік экспедиції:
1. Предварительный осмотр зоны
2. Опрос жителей поселка, ознакомление с воспоминаниями очевидцев
Зам. інв. №

3. Сбор новой информации
4. Детальное инструментальное исследование территории зоны и людей,
живущих в ее окрестности.

Інв. № ор.

Підпис та дата

5.

Особое внимание: содержание Si и Al в «зонах посадки» и вокруг.
Взять пробы грунта, воды и растений

6. Контрольные «рамочные» исследования территории «зоны».
Попередній особовий склад експедиції:
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1. Беспалов Андрей Анатольевич
2. Билык Артём Сергеевич
3. Кульский Александр Леонидович
4. Переход Алексей Владимирович
5. Сорока Михаил Гершевич
Попередній список технічного забезпечення:
1. Фотокамеры
2. Прибор ночного видения
3. Бинокли, подзорные трубы
4. Компас, дозиметр
5. Кварцевые хронометры
6. Радиоприемники всеволковые
7. Оборудование для забора проб воды, почвы и растений (емкости для
герметичного хранения проб)

Зам. інв. №

8. Биолокационные рамки

Інв. № ор.

Підпис та дата

Розділ 2. Програми проведення вишукувальнодослідницьких заходів в складі експедиції окремих
учасників або структурних відділень Центру
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Український Центр досліджень загадкових явищ
Форма ПД-1
Програма учасника проведення вишукувально-дослідницьких заходів в складі експедиції
1.Назва експедиції

Яблунівка 2005

2.Структурний підрозділ (група, сектор
або окрема особа)
3.Особовий склад

№

1
2

Зам. інв. №

3

1.

4. Види вишукувальнодослідницьких робіт, які
можуть бути проведені
зусиллями учасника
Налагодження та
тестування апаратури
Контрольні заміри
радіації
Навігаційна зйомка
місцевості, прив’язка
орієнтирів тощо

Білик А.С.

Обладнання та
устаткування, за допомогою
яких можуть бути проведені
роботи

Витратні матеріали,
потреби в
енергоносіях тощо

Трудові витрати,
людино-годин
1

Радіометр "Прип’ять",
журнал ведення робіт

Батарейки

GPS-навігатор, журнал
ведення робіт

Батарейки

4

Радіальне опитування
потенційних очевидців

Диктофон, журнал
ведення робіт

Аудіокасети
Батарейки

5

Відеозйомка

Цифровий фотоапарат
журнал ведення робіт

Батарейки

6

Фотозйомка

Цифровий фотоапарат
журнал ведення робіт

Електроенергія,
карти памяті

7

Рекогносцировка,
складання ситуаційних
планів, детальне
картографування

Журнал ведення робіт,
рулетка, компас тощо

диференційовані в
залежності від
характеру робіт

4.Інші роботи, які можуть бути
проведені при залученні додаткового
обладнання

1.

не потрібні

5.Інші роботи, які можуть бути
проведені при залученні сторонніх осіб

1.

не потрібні

6.Забезпеченість спорядженням:
Найменування
Намет
Спальник
Медпрепарати
Спецодяг

Підпис та дата
Інв. № ор.

Уфологічний

Характеристика

В наявності

0,5
диференційовано
в залежності від
об’ємів робіт
диференційовано
в залежності від
об’ємів робіт
диференційовано
в залежності від
об’ємів робіт
диференційовано
в залежності від
об’ємів робіт
диференційовано
в залежності від
об’ємів робіт

Примітки
Не потрібен
Не потрібен
Не потрібен
Не потрібен

5

Яблунівка - 2005
Зм.

Кільк. Арк.

№
док.

Підп. Дата

Арк.

5

63324.01.201266666333324.01.12
7.Досвід проведення експедицій,
готовність до роботи у важких умовах

Досвід організації та проведення близько 20 експедицій та
локальних досліджень.
Кваліфіковане знання радіо-хіміко-біологічної розвідки,
тактики дій у надзвичайних ситуаціях, військово-медичної
підготовки, вибухової справи.

Програму складено (П.І.Б.), дата

Білик А.С.

18.4.200
5

Розділ 3. Витяги з протоколів Засідань Ради
Координаторів Центру та інших матеріалів
«Члены нашей группы опросили четырнадцать очевидцев (хотя число людей, которые видели это явление, намного больше). Из этих свидетельств вырисовывалась достаточно четкая картина многократного посещения одного и того же места какими-то светящимися шарами, которые по
своей характеристике подпадают под классификацию типичного НЛО.
Многочисленные свидетели указывают на неполадки в работе теле-,
радиоаппаратуры, отключение электроприборов и другие "чудеса" во
время того, как возле села низко над землей пролетал или зависал НЛО.»
Каминчук А., "Київ", Nо.9-10/1995, с.101-117

Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №

Витяг з Протоколу Засідання Координаційної Ради УНДЦА №7
Кульский А.Л. „История исследований фляппа НЛО в с. Яблоновка
Макаровского р-на Киевской области”. (тезисы доклада):
Осенью 1989 г. в секцию "Изучение АЯ в окружающей среде" УРП
НТО РЭС им. А.С.Попова обратился председатель колхоза «Яблоновка»
Макаровского р-на Киевской области. Там, на протяжении ряда ночей,
наблюдали появление горящего оранжевым светом треугольника с белой
окружностью (по одним описаниям вписанной в треугольник, а по другим окружавшей его). Выезд на место, позволил обнаружить направление
появления треугольника над свекловичным полем, а рамочный замер,
сделанный Горошко О.А. - место и контур зоны изменённого
информационно-энергетического поля в 400 шагах от ближайших огородов
села. Образцы почвы и растений не брались. Участники экспедиции съели в
активной зоне яблоки и у них тут же сильно поднялась температура, которая
без последствий упала до нормальной примерно через 2 часа. При
повторном выезде наблюдалось изменение сознания у местных жителей:
замедленность речи, разговоры о некой космической миссии селян
Яблоновки и т.д.
Витяг з Протоколу Засідання Координаційної Ради УНДЦА №9
…4. По возможной экспедиции в Яблоновку. Разработать программу
проведения экспедиции (ответственный – Кульский А.Л.). Время
6

Яблунівка - 2005
Зм.

Кільк. Арк.

№
док.

Підп. Дата

Арк.

6

73324.01.201277777333324.01.12

проведения предварительно назначить в первой неделе мая. Координаторам
секторов Центра подать заявки на целевое участие. Протоколы опроса
очевидцев, составленных членами Комиссии по аномальным явлениям при
НТО РЭС им. Попова оцифровать (ответственный – Билык А.С.).
Витяг з Протоколу Засідання Координаційної Ради УНДЦА №10
… 7. По экспедиции в Яблоновку. Программу Кульского А.Л. утвердить.
Фотосъемку в зоне обязательно производить с дублированием
фотокамерой и цифровым фотоаппаратом. Оцифровка протоколов
произведена. Оригиналы и оцифрованная копия переданы Переходу А.В.
Витяг з Резолюції по результатах Міжсекторного Засідання Ради №1
…1. Сообщение Сектора Уфологии (Переход А.В.): Установление связей
для оптимизации исследований при проведении экспедиции в
с.
Яблонивка. С целью прямого выхода на очевидцев и сокращении
трудоемкости в радиальном опросе на адрес председателя сельсовета с.
Яблонивка направлен запрос о наблюдении аномальных явлений в селе и
прилегающих территориях за последние 15 лет. Нейтральная форма
построения запроса и указание отправителем Главную Астрономическую
Обсерваторию АН Украины позволяют надеяться на качественный
результат в привлечении свидетельств очевидцев и исключении элементов
«уфо-фанатизма» и сенсационности.
Витяг з Протоколу Засідання Координаційної Ради УНДЦА №13

Зам. інв. №

…6. Экспедиция в с. Яблунивка Макаровского района Киевской области,
соответственно постановлениям протоколов Заседаний Координационного
Совета №№11,10 и др. состоится 14 мая 2005 года. В связи с
вынужденным отсутствием в это время Кульского А.Л., ответственным
организатором экспедиции назначается Билык А.С.

Розділ 4. Загальний графік виконання робіт

Інв. № ор.

Підпис та дата

13:00 – Відбуття з м. Київ (ст. метро «Святошин»)
14:30 – Прибуття у с. Яблунівка - GPS – навігація, радіологічні
вимірювання фону (13 мР/год) – Точка 1
7

Яблунівка - 2005
Зм.

Кільк. Арк.

№
док.

Підп. Дата

Арк.

7

83324.01.201288888333324.01.12

14:40 – Обговорення плану дій та остаточне затвердження графіку
виконання робіт (комбінований метод), початок проведення
послідовного опитування очевидців
14:45 – Зустріч одного з цільових очевидців – Панасюка О.І., детальне
зняття показів, – аудіо записи, нотатки.
15:30 – Зустріч із ключовими очевидцями Сліпченко М.Є., Сліпченко
М.Г., детальне зняття показів, – аудіо записи, нотатки, досягнута
домовленість щодо показів на місцевості по основному випадку
спостереження об’єкту.
16:27 – Початок виробництва пошуково-дослідницьких робіт на місці
спостереження – GPS – навігація, радіологічні вимірювання,
рекогносцировка, біолокація
17:40 – Завершення робіт на місці спостереження
18:40 – Відбуття з с. Яблунівка
20:10 – Прибуття в Київ
Економія часу за рахунок інтенсифікації праці та оптимізації
трудовитрат – 1:00.

Розділ 5. Норми правил техніки безпеки та
поведінки, журнал обліку їх дотримання

Зам. інв. №

Не розроблявся в зв’язку з відсутністю потенційно небезпечних робіт

Інв. № ор.

Підпис та дата

Розділ 6. Карти, схеми з прокладеними
маршрутами експедиції

8

Яблунівка - 2005
Зм.

Кільк. Арк.

№
док.

Підп. Дата

Арк.

8

Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №
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Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №

103324.01.20121010101010333324.01.12
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Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №
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Схема проведення пошуково-дослідницьких робіт в
с.Яблунівка 14.05.2005

Розділ 7. Характерні фотоматеріали та
протокольовані кіно та відео метражі
Відзнято 20 цифрових фотографій та 2 відеоролики тривалістю 0:00:58 , та
0:01:31 відповідно. Окремі фотографії та похідні графічні матеріали наведені
у додатку 2.

Розділ 8. Протоколи опитування очевидців
ФОНОГРАМА
опитування свідків спостережень НЛО 6.10.1989
в с. Яблунівка Макарівського району Київської області

Зам. інв. №

Дата опитування: 14 травня 2005 року.
В опитуванні приймали участь А.С.Білик, В.Ф.Голяркін, О.В.Переход.

Інв. № ор.

Підпис та дата

Опитування
очевидця.

Панасюка

Олександра

Івановича,

безпосереднього

А.С.Білик (далі – Б):: … а ви самі бачили?
Панасюк Олександр Іванович (далі – ОІ):: Що я бачив? Я вам скажу, що я
бачив. Осінню, це був жовтень, оцих доміків ще не було, чорнобильських
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Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №

[показує], а були буряки совхозні. А на буряках був гарний бур'ян. Коли
вони [Сліпченки] прибігають – його жінка і він, хоч точно не помню – ну,
так і так, НЛО прилетіло. Ну, а в мене таке, знаєте, предубєждєніє: ну,
прилетіло як вроді машина приїхала, стала і стоїть, нікуди не дінеться.
Підождіть , кажу (бо вже був роздітий), я одінуся. Я став одіваться, а вони
мені кажуть: та воно ж не стоїть на місці! Жили ми тоді разом з Сліпченками
в центрі, у двоповерховому будиночку. То я з 2-го поверху побачив у цьому
бур'яні, в буряках, отакий шар [кольору] як от сонце заходить на жару,
красний такий. Оце я побачив пів цього шара за бур'яном.
О.В.Переход (далі – П): у вас було враження, що НЛО вгрузло в цей бур'ян,
бо ви бачили лише половину?
ОІ: Ні-ні-ні! Просто за буряном мені погано було видно, тому я бачив його
лише на половину. Воно було за бур'яном і повільно сунулося.
Б: так воно було на горизонті? Позаду нього спостерігалися дерева?
ОІ: ні, ні, ні, воно прямо оце так було.
П: а чи не могли б Ви оцінити віддаль до НЛО, хоча б приблизно?
ОІ: може, з кілометр.
Б: а на те місце Ви потім ходили?
ОІ: ні, не ходили. А воно отак посунулось, посунулось, зразу було пів шара,
потім менше, так ніби заходить сонце – покотилось і зникло.
Б: за горизонт покотилось чи як?
ОІ: а в нас там ніби балочка, і воно сховалось за балку.
П: а як воно рухалось – по буряках (по полю) чи як?
Б: ..або воно просто низько летіло?
ОІ: не можу зараз сказать. Це була куля діаметром метрів вісім, і половину
цієї кулі я бачив.
Б: а Ваші односельці ходили на те місце? Може, НЛО якось вплинуло на
рослини?
ОІ: не можу цього сказати. Але можу сказати дещо інше. Років зо два
пізніше, восени, я поїхав в поле, де росла совхозна кукурудза. По порі року
вже сіяли пшеницю, бо трактори були на полі. Вже темніло. Дивлюся, [на
півдні] хтось запустив ракету, що висить [сигнальну ракету]. Вона зависла
так метрів 200 над землею і висить. Я на неї зразу не звернув уваги. Нарізав
кукурудзи, відніс до машини раз, вдруге, і ніби мене пройняв страх.
Подивився – тієї ракети немає й близько, але десь в метрах 300-х від мене
так по балці і 150 метрів над землею загорівся ніби ліхтар денного світла.
Загорівся він, десь секунд 20 погоріло, і не стало нічого. Вже було досить
темно. Коли знову я подивився, воно перемістилося метрів на 200 і знов
загорілося. Мене пройняв якийсь дурний страх. Це так разів зо три було…
Б: так воно було високо і далеко од Вас?
ОІ: метрів 150–200 над землею, а від мене десь метрів 500, а може, і менше,
бо я був на горі, а воно по балці йшло.
П: а контури були чіткі чи розмиті?
ОІ: Контури чіткі, досить чіткі.
13

Яблунівка - 2005
Зм.

Кільк. Арк.

№
док.

Підп. Дата

Арк.

13

143324.01.20121414141414333324.01.12

Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №

Б: а які були його розміри? Чи можна його було б закрити 5-ма копійками
на відстані витягнутої руки?
П: чи пальцем [показує] витягнутої руки?
ОІ: ні-ні, ніякими п’ятьма копійками. я не знаю, що воно світило, але саме
це світло було метра півтора в діаметрі. Світло було не тмяне, а дуже гарне.
В.Ф.Голяркін (далі – Г): а под этим светом Вы видели что-нибудь? Аппарат
какой-то?
ОІ: ні, нічого не бачив. Лише це світло.
Б: а від мешканців с Чорногородки Ви чули, щоб вони бачили щось
подібне?
ОІ: ні, не можу сказати. Після цього пройшло ще трохи часу; мій син сидів
на другому поверсі, вікно було відкрите, а я йшов з роботи. Тобто і він
бачив, і я бачив. Зі сторони Чорногородки [ми побачили] ніби отакого м'яча
[показує], тільки свєт тьмяний, красний. Летіло на висоті півтора кілометра
десь. Летіло з Чорногородки.
Б: а можете показати рукою – під яким кутом?
ОІ: [показує] чуть-чуть вище тих тополь.
Б: приблизно 15 градусів. Продовжуйте, будь-ласка.
ОІ: Син мені гукає: дивись, батьку, он щось летить! І я побачив. Але напрям
непередбачуваний: і так, і так, і так [показує].
Б: під різкими кутами, не плавно?
ОІ: під різними, цілком вірно. І раптом як появилось, так його і не стало –
ніби вимкнули вимикач.
Б: а при поворотах швидкість знижувалось?
ОІ: ні.
Б: а швидко летів?
ОІ: не сказав би, що швидко.
Б: ну, наприклад, ділянку між тими двома стовпами електропередач
[показує] за скільки секунд пролетів би?
ОІ: ну, що вам сказати... Така швидкість, як у літака-кукурузника, як він
летів над полем. Дивно інше – ось воно є, летить, і раптом – нема!
П: а яка була година?
ОІ: це було надвечір, Вже темніло, але зірок не було.
Б: а який це був рік?
ОІ: десь років через два після попереднього випадку.
Б: рік 91-й?
П: ні-ні. перше спостереження, коли було багато свідків (біля будинку) було
в 1999 році, потім через 2 роки – коли ОІ був на кукурудзяному полі.
Значить, це був приблизно 1993 рік.
[Далі ОІ розповідає про свідоцтва інших односельців – Саржинського, його
жінки, родини Спіпченків].
Г: когда Вы там были – не заметили по растительности – есть ли какие-то
изменения (прогалины, проплешины)?
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ОІ: ні. Але я знаю, що те місце, де воно останавлювалось, показував
Сліпченко, і приїжджали з Київського університету, міряли біополе і
знайшли аномалії.
Б: а чи були в Вашому селі випадки народження скота з відхиленнями від
норми?
ОІ: ну, в кожному селі є свої тонкості, тут я не можу вам сказати...
Г: но на себе Ви испытали влияние?
ОІ: так, був страх, і я навіть не розібрався, де він виник. Я “відчув” страх
спиною, а потім підняв голову: висить ліхтар. Я й оторопів. Потім погасло та
й погасло. Потім підняв голову – фонарь перемістився метрів на 200 і знов
загорілось.
Б, П, Г: дякують О.І.Панасюку.
ОІ: ще одне цікаве, щоправда, не з попереднім, питання. Ввечері, десь
місяць назад там, над тим лісом [показує на південь] летів дуже великий і
яскравий метеорит, і прямо на висоті близько 500 м від землі він розвалився
на кілька частин – пішло лучів штук п’ять.
П: в який це було час?
ОІ: це було вечером, вже добре стемніло.
Б: а як швидко і куди він летів?
ОІ: он так [показує] звідти і впав на той ліс.
П: з заходу... Звуки якісь були при цьому?
ОІ: Шум був такий, свист.
Опитування подружжя Сліпченків, безпосередніх очевидців.
йде мова про хати чорнобильців, які побудували поблизу місця посадки
основного НЛО у 1989 році.
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Б: ..жителі, які там жили, померли?
Сліпченко Микола Юхимович (далі – МЮ): [спочатку відмовлявся від
інтерв'ю, казав, що хворіє на ноги і ці спогади йому зашкодять]. Так,
звичайно.
Б: Від чого?
МЮ: Від НЛО.
Б: Розкажіть будь-ласка, послідовність тих подій, бо ми вже говорили з
одним з очевидців – Панасюком Олександром Івановичем, і він вказав вас
як головного свідка.
(…іде представлення членів експедиції та завіряння у серйозності намірів…)
МЮ: Я дуже багато балакав, а воно не положено балакать. Даже про
інопланетян. Вони не люблять.
Г: кто не любит?
МЮ: інопланетяни. Ви що, не вірите в них?
Г: Вы что, чувствуете их влияние?
МЮ: канешно чуствую. Я до цього [випадку] грав і в футбол, і в теніс, а
тоді мені стало на ноги пагано.
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Б: а що лікарі казали?
МЮ: а що лікарі скажуть? Лікарі скажуть, що це Чорнобиль, і ніякого
діагнозу не ставлять.
П: а у вас тут зона?
МЮ: зона, 4-та зона.
Г: А как близко Вы были около этого места, когда оно [НЛО] садилось?
МЮ: Десь 150 метрів.
Г: Значит очевидно, это его влияние..
Б: Розкажіть будь ласка, послідовно, що Ви бачили, бо у нас дуже короткі
відомості з того опитування, що було проведено дослідниками у 1989 році.
МЮ: а ви що, ніде не читали пресу?
Б: безумовно, читали, але там дуже коротко, і нам хотілося б почути
безпосередньо від Вас.
МЮ: а якщо я вам розкажу, а мені ще хуже стане?
Марія Григорівна (дружина МЮ, далі – МГ): давай, я розкажу.
Г: Ну, сейчас же ведь уже никакого влияния нет!
Б: а Ви думаєте, вони й зараз з'являются?
МГ: як ми перший раз побачили... Хоча він, може, [до чоловіка] лучче
розкаже.
МЮ: потому що я перший раз побачив сам, і не ти, і не Пансюк!
П: да, Панасюк так і сказав, що першим побачили Ви, Миколо Юхимовичу.
МЮ: ви знаєте, тут же ж народ який? Оце як почнеш розказувать, то
скажуть – то він лишнє ковтнув, у нього “бєлка”. А я спиртних напоїв не
люблю, хіба по праздниках або в кого день народження.
Г: нам нужно разобраться, больше ничего.
МЮ: ну, розібратись... Я ж вам толкую. Це було перший раз в жовтні. В 6-7
годин вечора вже темніє. Я обично в такий час ще не лягаю спати; вийшов
на вулицю, показалась мені така інтересна штука – спочатку думав, що
приїхала машина. Я тоді робив на коморі, то часто і вечором мене забирали
(я був завскладом). Ну, приїжджає, фара не фара.
Б: а де Ви знаходились?
МЮ: біля хати своєї, в двохетажному котеджі. Дивлюся: фара ж обично як
б'є, то жмуришся – сліпить, а це приємний такий шар. Я зроду-звіку такого
не бачив – дивишся на нього, і приємно.
Г: а Вас непосредственно освещало?
МЮ: Ні, не освіщало. Це ж не прожектор, і не сонце. На сонце Ви ж не
глянете? Ні. А воно було схоже на сонце, а дивитись приємно. І мені
показалось: всередині – щось схоже по формі на трикутник. Я зразу-ж
“зметикував” – це щось не наше, не земне...
Б: а малюнок [саме] Ви намалювали потім?
МЮ: не малював, але якщо вам треба, то намалюю. Тоді діти наші
малювали.
П: а ми Вам покажемо малюнок, створений в ті часи [показує рисунок зі
звіту 1989 р.].
МЮ: от іменно таке й було. І вроді ніжки три. Правильно.
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Г: он там и сидел, где сейчас дом?
МЮ: да, де дом. Він на нашому городі сів.
МГ: город десь метрів 150 [довжиною], і він там сів.
МЮ: та як він сів – він був понад землею! І як дальше був малий ніби фара,
а як приблизився до нас, то став здоровецький.
Б: а якого розміру він був, якщо на відстані витягнутої руки показувати?
МГ: чуть менше ніж хата.
МЮ: в нього діаметр 3–4 метри. Всередині такий трикутник і три ножки
[показує на рисунку]. А тоді ножки зникли – залишилася куля і трикутник. Я
бігом в хату – були жінка і діти – кажу: “Ідіть сюди, подивіться – що воно
таке?!” Дівчата тільки вибігли і кажуть: “Та це ж НЛО!”.
П: Ваша дочка була тоді студенткою?
МЮ: Одна студентка, інша – школярка. Ми постукали до сусідів у вікна –
вибігають і Панасюк, і Марія Іванівна, його жінка з дітьми.
МГ: ми як побачили його – думали, що пожежа, а в душі якийсь стан – ніби
воно внеземне.
МЮ: я був роздягнений, і кажу: “Піду вдінусь”. [Потім] беру сусіда і йдемо
туди ближче, подивитись.
Б: а скільки метрів воно від Вас було?
МЮ: ну я ж кажу – метрів 150-200, на городі. Я до нього – а ці [сім'я] як
зарепетують: “Не йди, бо заберуть!” Потім підійшли сусіди.
МГ: таких кольорів я ніколи не зустрічала!
Б: а якого кольору був об’єкт, якщо показувати на чорно-білому малюнку?
МЮ: [показує на рисунку] оцей весь круг – типа Сонця, оранжевий, а
трикутник ніби вигравав різними кольорами, типу райдуги.
МГ: і зелений, і синій, і малиновий, і фіолетовий, навіть важко описати.
П: [трикутник] переливався?
Б: переливався чи почергово мигав?
МЮ: ні, він не мигав, – райдуга ж не мигає, і дивитися на неї приємно. Ось і
трикутник такий був.
Б: а промені які були?
МЮ: промені були світлі. Вроді фари. Вони були білі, проте не зовсім. І
яскраві.
Б: і Ви підійшли ближче...
МЮ: та куди ж ближче! Я кажу – не пустили мене! А дівчата: “І ми з Вами
підемо!” Ми стали туди приближатись, а воно стало зменшуватись.
МГ: і так вроді покотилося... Там буряки росли. І дощ тут ніччю.
МЮ: це тривало годину чи півтори, поки ми дивилися на нього.
Б: і швидко воно покотилося?
МЮ: воно зменшилося. Ми думали, що воно покотилося, тобто воно пішло
від нас, зменшилося і ніби пропало. Наче світло потушили.
П: зсередини?
МЮ: ну да.
МГ: а на ранок ми побігли туди подивитись – ніяких слідів, все як було.
МЮ: я думав, що там зім'ятий бур'ян – ні, нічого.
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П: і потім ніяких змін не було?
МГ: ні, нічого. Вночі пройшов дощ, а так було все, як і раніше.
Б: а рослинність яка там росла потім? Чимось відрізнялась?
МЮ: нічим не відрізнялась.
МГ: з університету якийсь вчений був, вони заміряли на тому місці, де воно
сиділо.
МЮ: в них були якісь палки, вони [палки] грали отак-о [показує. Це були
“екстрасенсорні” рамки].
Г: такие? [показує рамки біолокації].
МЮ: да, да, такі! Але це ж були не Ви?
Г: нет, не я.
МГ: той був з університету, математику чи фізику читав [Вочевидь мається
на увазі дослідник Горошко з Києва].
МЮ: я ще розкажу про те місце. На другий день в нас трапилось таке. В нас
було два бички, і меншого ми припинали на стадіоні, щоб пасся. Увечері
вона [МГ] пішла по того бичка, а я думаю: ще раз обійду [місце “посадки”].
І десь метрів зо 30 од неї був. Вона одчепила бичка, цей бичок пішов
попереду, а вона йде за бичком в метрах двох–трьох. Коли дивлюся –
[жінка] летить перéкидя коло того місця, а за нею і бичок.
П: (до МГ): так Ви перші впали?
МЮ, МГ: [разом, з цілковитою впевненістю]: Да!!
МЮ: вона на мене кричить: “Придурок! Що ти на цепа наступив!” А я кажу:
де я, а де цеп? Вона думала, що я наступив на цеп [який тягся за бичком], а
бичок упав і її звалив.
Б: це була як якась невидима перепона?
МЮ: да! Іменно так! Бо чого ж це вона ляпнулась?
МГ: і от попробуйте так повалить теля?! Ти будеш його валить, а він буде
бігти! А то і воно впало, наче підкошене, і я.
МЮ: теля, теля! Це два центнера бичок!
Г: а потом что?
МЮ: теля ще лежить, а вона вже схопилася. Каже: “нащо ти на цепа
наступив?” А я кажу: ти бачиш, де я йду? Я ж був в метрах 30-ти від їх.
Б: а це було біля того місця?
МЮ: на тому місці! Вона догнала [теля] до того місця, і таке случилось.
Б: а потім таке більше не траплялось?
МЮ: я лазив по йому кожен день, по тому місцю. Але справа в тому, що не
проходить і тижня чи скільки, як в цьому місці знову появляється ця штука.
Б: У нас записано 16 жовтня.
МЮ: Так і було, десять днів чи тиждень..
П: така самісінька і з трикутником?
МЮ: така самісінька і в тому самому місці.
Б: а час який?
МЮ: увечері. Може, воно й вдень сиділо, та його вдень не видно. А ноччю
– так його гарно видно.
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Б: а як Ви його помітили? Як воно з'явилося? Сконцентрувалося чи раптово
виникло?
МЮ: воно ж не сідало, як самольот, не сідало. Воно раз – і з’явилося.
Ходжу-ходжу, а потім блимк! – а воно там само. Я не слідкував за тим
місцем.
Г: а высоковольная линия далеко от этого места?
МЮ: ні, рядом.
Б: а скільки метрів?
МЮ: майже під високовольтною лінією.
Б: а було щось таке, як вимикання світла, або собаки починали гавкати?
МЮ: ні, ні.
Г: лампочки не мигали у соседей?
МЮ: ми цей раз були на городі і не знаємо, що було у сусідів.
Б: а односельці нічого не казали?
МЮ: односельці... Ви б бачили, що тут було – вся сходка села! Всі
поприбігали! Воно ж тоді довго сиділо. Півсела збіглося – повний стадіон
людей!
МГ: Із багатьох сіл. З Бишіва їхала машина, раз – і заглохла.
П: це в перший раз?
МГ: Ні, це вже у другий. Трактористи там у полі орали, і теж трактори у них
заглохли. Ремонтували їх, ремонтували, а потім вони і самі завелися.
МЮ: потім пройшов ще період, і от ми копаємо цей буряк на своїх
ділянках. В нас трактора, машини – звозимо.
Б: це третій випадок?
МЮ: да, це третій раз, як воно сідало. Я розкажу. От сидимо ми після
роботи, й вечеряємо, поряд з будинком. І я хлопцям розказую цю історію. А
вони: “Ти любиш анекдоти, ну, печи, печи!” І я розказую, а потім – глип!
“Оно, – кажу, – вам доказ!” А воно сіда над нами! Пускає ці три...
П: вигляд той самий – круг і три [“ніжки”]?
МЮ: вигляд той самий був, тільки воно вже вгорі було.
Б: а звук якийсь був?
МЮ: який там звук! Ніякого!
Г: и три луча?
МЮ: і три луча. І сідає. Зразу таке маленьке, а тоді більше, більше, і
доходить вже до буряків.
Б: а швидко воно сідало?
МЮ: ні, повільно, начебто на парашуті спускається. Ці ж придурки
схвачуються: хто в КаМаЗ, хто куди, і до його. І я плигаю – ну, ми в кінці
кінців його впіймаємо! Хто на тракторі пре, хто – на КаМаЗі, до тих буряків;
як зробили галас (було нас чоловік дванадцять)! Доїжджаємо. По дорозі той
КаМаЗ “глохне”!, кажем: “Що це таке?”
Б: а на якій віддалі від НЛО?
МЮ: ну, метрів за 100 чи за 200.
Г: понятно. Это енергетика так воздействовала на систему электропитания.
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МЮ: Той КаМаЗ глохне, а ззаду – той трактор, кричать: “Хай трактор пхає
КаМаЗа, чи шо!” Ми вискакуємо з того КаМаЗа: той свистить, той ще щось
кричить.
П: то хлопці були вже трохи повечеряли – я так поняв?
МЮ: ну да я ж Вам кажу – це вам скажи, то ви понаписуєте, що п’яні були!
Всі члени експедиції: ні, ні!!!
МЮ: ну я ж вам кажу – сіли вечерять. Ну, може по чарці й випили. І я їм
давай розказувать, як воно було, а потім глянув, і кажу: “Он дивіться, а ви
казали, що я брешу та брешу!”
Б: а що було потім? Ви вийшли з КаМаЗа і пішли до нього?
МЮ: побігли всі!
Б: а воно висіло над землею?
Г: [побігли] до нього чи від нього?
МЮ: до нього – наш же багато! І тоді ми не добігли метрів 100, а воно
якось зупинилось (ще не вспіло на землю сісти), а тоді вроді такий постріл –
раз! – і вверх. І так зменшується, зменшується, і стало таке, як зірочка.
Б: воно, як постріл, полетіло різко вгору?
МЮ: да, різко вгору. Третій раз воно не сіло, не долетіло до землі.
Г: не дали вы...
МЮ: не дали. Я кажу, хай би сіло, тоді і балакали, і не так гамузом, а по
другому.
Б: а коли другий раз було, як воно зникло? Так само зменшувалось?
МЮ: да, зменшилось. Тільки воно вроді покотилось по землі. А цей раз
[третій] воно, мені кажеться, не вспіло сісти.
Б: а втретє – хотіло на тому самому місці сісти?
МЮ: ні, чуть-чуть дальші.
Г: но все-равно возле [электро]линии?
МЮ: да. Там є дві лінії, що перетинаються, і трансформатор. Напруга – 10
кВ.
Г: теперь все ясно. Они подпитываются.
МЮ: іменно шо подпитуються.
Б: а це місце – де високовольтна [лінія] – ще збереглося?
МЮ: є і високовольтна, і підстанція. Но тільки того місця немає – там
будинки.
М.Г. там чорнобильський посьолок.
МЮ: і що характерно – там ніхто не жив. Поставили нові будинки,
поселився там председатель совхоза Белоусов з жінкою і тещею.
Б: на тому місці?
МЮ: на тому місці. І тільки вони поселилися, жінка померла першою, тоді
баба, а тоді він.
П: а вони молоді були? Скільки приблизно ролків?
МЮ: не дуже старий – років 70, не більше йому було.
Б: а за який проміжок [часу]? вони померли, після того як заселилися?
МГ: та, жінка його ще раньше померла [тобто до переїзду на місце
“посадки”].
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МЮ: раньше...? Ну, я знаю, що вони вимерли, так що вам нема з ким і
балакати.
Б: а там пустий будинок стоїть?
МГ: ні, купили другі.
Г: скажите, вот у Вас ноги болят. А вот других, которые с Вами подбегали,
у них тоже ноги болят чи ні?
МЮ: вони ж не ходили по тому місці, де я ходив. Я ж часто ходив.
Б: а після цього – за роки, що пройшли, – були ще спостереження, чи щось
дивне в селі?
МЮ: ну що ще дивного ви хочете взнать? Із цапа бичка не утворилося, І з
бичка цапа тоже. І свині з двома рогами не було. Діти нормальні родяться.
Б: із Чорногородки теж могли бачити [НЛО]?
МГ: і там їх бачили. Вони самі казали. Дуже багато людей бачили. В нас
даже воєнні люди, які цим занімаються, приїжджали. Полковніки.
Б: а в якому році?
МЮ: тоді ж, осінню. Коли ще була савєцька армія. Приїжджали воєнні,
були в мене в хаті, мені подарили тєльняшку.
Б: а що [вони Вам] казали?
МЮ: а казали: “Іди, визви їх!” І з апаратами сиділи в машині. А я кажу: “Ну
як я їх визву?” Я й пляшку виносив – не йдуть!
І гусака зарізав, і взимку свіжі яблука виносив – не йдуть!
Г: скажите, а бычек все-таки нормальный был?
МГ, МЮ: да, нормальний. Ото тоді тільки впав з усіх чотирьох, а потім все
було нормально. Ви попробуйте його звалить!
МГ: так і я ж зразу впала!
П: а яке відчуття в Вас було: ніби хтось підштовхнув, чи як кажуть грубо, в
голові замакітрилося?
МГ: ніби хто в п'ятку вдарив, пó-низу в п'ятку. І я впала.
Б: а як знайти точно місце, де це трапилося?
МГ: та я можу вас провести.
[загальні розмови про аспекти досліджень]
П: який розмір все таки був у явища? Як самольот?
МГ: ні, десь як кімната.
МЮ: з того часу більше [ніхто] його не бачив... Я вам розкажу, як воно було
в очах дітей. Я бачив оцей круг і трикутник [показує на рисунку], а дівчата
бачили трикутник, а всередині – круг!
П: тобто навпаки?
МЮ: навпаки! Великий трикутник,: а всередині круг.
Б: а три промені вони бачили?
МЮ: так, і три промені.
МГ: а мене вразили кольори! Ну таких ніде намає...
МЮ: тіпа як сходить сонце, коли ще на нього ще можна дивитись. Ну
просто любуєшся ним.
МГ: отакого в природі немає.
Б: а що ви відчували?
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МЮ: як ти побчиш райдугу, то що відчуваєш? Приємно на неї дивитись.
Г: страха не было?
МЮ: ні.
МГ: а от у мене був страх. Прямо серце [стислося?]
На місці “посадки”
МГ: цієї дороги не було.А коли зробили чорнобильський посьолок, то й
дорогу зробили. [Але раніше тут йшла грунтовка, і городи кінчалися біля
неї].

“Круги”
П: [питає про круги].
МГ: [відповідає, що бачила].
Б: а з'являються кожен рік?
МГ: ну..., я бачила точно. Отакі круги веєром.
П: а круги правильної форми?
МГ: круги правильної форми. Тут круг, а ще через кілька метрів ще круг.
П: а якого розміру?
МГ: діаметром мерів 4—5. Якщо я десь побачу, то я вас визву...

Розділ 9. Відомості про результати дослідження
проб, аналізів тощо

Не відбиралися.

Розділ 10. Звіти окремих учасників або
структурних відділень Центру

Зведені у загальний висновок.

Розділ 11. Загальний висновок
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Насамперед слід відзначити загальну успішність та позитивний
результат експедиції. Докладне опитування очевидців феномену підтвердило
дані перших досліджень, які були отримані комісією по вивченню АЯ при
НТО РЕС ім. Попова безпосередньо після подій, що мали місце у 1989 р.
Події 16-річної давнини так вразили очевидців, що навіть дрібні деталі
вони памятають до цього часу. Загальне враження від спілкування членів
експедиції зі свідками дуже позитивне, воно підтверджує правдивість
повідомлень: жителі села дійсно стали свідками явищ, природа яких до
цього часу невідома і залишається загадкою для науки. Окремо варто
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відзначити безпосередність опитаних очевидців, неудавану щирість у
розповідях, та толерантне ставлення до дослідників.
Факти беззаперечно свідчать, що ми маємо справу з надзвичайно
складними й незрозумілими феноменами, вивчення яких вимагають
цілеспрямованих, кропітких і різнобічних досліджень при використанні
найновішого наукового реєструючого обладнання. Вербальне опитування
очевидців з одної сторони дало змогу дістати важливу і корисну інформацію,
але отримана інформація містить значний вплив суб’єктивних факторів,
урахування яких становить досі невирішену проблему.
Особливої уваги заслуговує той факт, що свідчення очевидців
підтвердили вплив НЛО на фізичний стан живих організмів взагалі, а також
на психіку людей. Звичайно, 16 років – досить тривалий термін для людей
старшого віку, і те, що дехто зі свідків вважає свої нинішні хвороби
результатом близького контакту з НЛО, може бути результатом цілком
“земних” причин (зокрема те, що с.Яблунівка відноситься до 4-ї зони
радіоактивного забруднення, повязаного з Чорнобильською катастрофою).
Були проведені детальні роботи по обмірам та прив'язці до місцевих
орієнтирів та глобальних координат ділянки, над якою зависав НЛО;
ретельно відтворена у просторі та часі черговість подій, що мали місце.
Радіологічні вимірювання γ випромінювання ділянки, над якою зависав НЛО
з експозицією 200с показало незначні відхилення рівню радіації від фону.
Загалом рівень γ випромінювання ділянки у межах норми для 4 зони
радіаційного забруднення. Комплексні вимірювання прилеглої місцевості і
населеного пункту не проводилися. Судячи із помічених маркувальних
знаків МНС, радіоактивно забрудненими, що перевищує норму, є водойми,
що вони знаходяться поруч с.Яблунівка.
Біолокація, проведена учасником експедиції Голяркіним В.Ф. за
допомогою рамок, виявила біоенергетично активні місця, окреслені у формі
кіл, рівновіддалених одне від одного на однакову відстань(див.плани та
фотопрорисовку). На основі біолокації можна судити щодо залишкового
поля, яке залишилося на ділянці від променів НЛО під час зависання. На
залишкові поля посередньо може вказувати "невидима перепона", яку
начебто спіткали очевидці невдовзі після описаних подій (див. розділ 8,
додаток 1). Разом з тим, біолокація була проведена недостатньо некоректно,
оскільки до встановлення "енергетичного сліду" від зависання НЛО
біоенергетик мав вичерпну аналітичну та графічну інформацію щодо
феномена та знав приблизне місце, вказане очевидцем, над яким, на його
думку, зависав НЛО.
Очевидці не підтвердили інформацію про продовження фляпу НЛО
після 1989 року. Окремі явища, що вони їх спостерігали потім, (див. розділ
8), мають звичайне астрономічне та атмосферне походження. З іншої
сторони, при опитуванні була виявлена інформація про деякі супутні
аномальні явища, які начебто мали місце, зокрема про формації на полях
тощо.
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Отже, експедиція не тільки підтвердила, що в 1989р. в с. Яблунівка
дійсно відбувалися події, які не можна інакше віднести як до аномальних,
але і дозволила виявити та дослідити окремі невідомі до цього факти,
розглянути фляп у Яблунівці у системі подальших подій. З іншого боку,
повторне відвідання місць спостережень НЛО, які відбувалися в минулому,
приносить вагомий результат з точки зору дослідження феномену НЛО у
часі, виявлення аномальних зон та одержання нових знань із залученням
нових наукових розробок.
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ДОДАТОК 1
Протокол №1
опроса свидетелей по событиям 6 и 16 октября
1989 г. в с. Яблуновка Макаровского р-на
Киевской области.
В опросе участвовали:
1. Батищев Н. Н.
2. Идигеева К. А.
3. Логачёва Л. И.
4. Пугач А. Ф.
Место составления протокола: кабинет председателя совхоза им. Г.
Котовского т. Белоусова В. М. Опрос проведен 18 октября 1989 г. в
присутствии очевидцев события.

Зам. інв. №

6 октября 1989 г.
Свидетели: Екатерина Андреевна Мироненко,
учительница
младших классов местной школы и её муж
Саржинский Николай
Анатольевич.
Примерно в 19 час 30 мин увидели яркий предмет, который завис над
полем между Черногородной и Яблуновкой. Он имел вид шара со
вписанным в него треугольником. Шар был жёлтого цвета -- треугольник
красный. Из вершин треугольника выходили лучи.
Сначала Екатерина Андреевна постояла во дворе, а затем ушла в дом.
Когда она возвратилась, то увидела шар с хвостом красного цвета, который
улетал.
Когда шар стоял, его видимый диаметр составлял около 5-10
градусов. Лучи были разной длины и направлены под разными углами.

Інв. № ор.

Підпис та дата

6 октября 1989 г.
Свидетели: Слипченко Николай Ефимович, заведующий
складом
совхоза им. Котовского.
Около 20 час 45 мин когда вышел из дома, в двери дома било яркое
сияние, как солнце, но глазам было приятно смотреть. В шар был как будто
вписан треугольник. Шар непрозрачен. Его две боковые стороны были
25
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вогнуты в середину. Шар был цвета расплавленного железа и по бокам
цвета радуги.
Над шаром виднелась фигура в форме шляпки гриба. Тело стояло
беззвучно.
Потом Николай Ефимович позвал детей -- Люду (11 класс), Наташу (7
класс), и жену, Марию Григорьевну. Все они видели НЛО и подтвердили
слова отца.
По показаниям Слипченко Н. Е., Марии Григорьевны и их детей на
второй день (7 октября) на линии появления НЛО произошло явление,
напоминающее полтергейст: возвращаясь с поля, Мария Григорьевна и её
семья решили забрать бычка. В этот момент она почувствовала сильный
удар по пяткам и вместе с бычком упала. Боль в ногах продолжалась минут
пять.
8 октября Мария Григорьевна перебрасывала уголь возле дома и вдруг
почувствовала сильный удар по лицу. Ей показалось, что сзади кто-то
находится. Когда ложилась спать, то ей казалось, что её качает.
6 октября 1989 г.
Свидетели: Панасюк (Мельник) Мария Ивановна -главній
бухгалтер совхоза, её муж -- Панасюк
Александр Иванович -токарь совхоза и их дети:
Елена -- студентка 3-го курса истфака Киевского
пединститута,
Володя -- ученик 2-го класса.
Около 20 час 45 мин они видели улетающий шар. Володя видел
вдалеке красное зарево. По его оценке расстояние до него было 50 метров.
Ему было страшно.
Свидетель: Бойко Л. В. -- библиотекарь.
Наблюдала шар из окна своего дома.

Інв. № ор.

Підпис та дата

Зам. інв. №

16 октября 1989 г.
Свидетель Слипченко Николай Ефимович
Повторное наблюдение НЛО. Свидетель стоял на дворе своего дома и
в промежуток времени приблизительно с 20 час 30 мин до 21 час увидел в
направлении на юг стоящий яркий объект, похожий на объект виденный
6.10.89 г. Было темно. Побежал в дом, чтобы позвать семью. По дороге
подумал: "Чортова душа знов прилетіла".
Свидетель видел, как на фоне шара, частично закрытого землёй или
травой, появились две фигуры, силуэта человекоподобного, ног не видел.
Руки сложены вдоль туловища, неподвижные, как у роботов. Руки очень
длинные,ниже колен, головы не было видно. Существа отошли от шара на 7
метров, потом вернулись к шару. И сразу всё погасло. Не сдвинулось, не
улетело, а именно погасло.
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Силуэт очень похож на односельчанина (?Дюка?). Рядом с местом
посадки, расстояние до которого свидетель оценивает в 100 метров, есть
высоковольтная линия.
Линейный размер силуэтов -- треть диаметра шара.
После наблюдения свидетель не спал ночь, как будто кто-то ходил по
хате. Эти слова подтвердила его супруга.

Батищев Н. Н.
Идигеева К. А.
Логачёва К. А.
Пугач. А. Ф.
Протокол №2
Опроса свидетелей по событиям 19, 20 и 21 октября 1989 г. в с.
Яблоневка Макаровского р-на Киевской области.
В опросе участвовали:
1. Батищев Н. Н.
2. Ващук А. П.
3. Логачёва Л. И.
4. Нечипорук Р. Ф.
5. Пугач А. Ф.
6. Рыбко Л. Б.
7. Стоянова Г. Н.
Опрос проведен 22 октября на территории совхоза им. Г. Котовского.
Свидетели давали показания, находясь на месте наблюдения явления.

Зам. інв. №

19 октября 1989 г.
Наблюдали явление 9 водителей и Слипченко Н. Е.
Свидетель: Мудрик Николай Васильевич -- водитель.
Около 20 час. со стороны Васильковского р-на шёл объект следующей
формы (рис. 1.7). В это время шёл реактивный самолёт со стороны
Василькова. Не доходя до объекта самолёт повернул назад. Вслед за первым
самолётом появился второй самолёт и тоже повернул назад. Объект сперва
"висел", затем исчез, а затем появился с другой стороны.

Інв. № ор.

Підпис та дата

Свидетель: Медведский Григорий Андреевич -- водитель.
19 час с минутами. Со стороны Василькова показался огненный шар.
Время наблюдения -- минут 10. После того, как он повисел на одном месте,
шар потух. Минут через 5 подобный шар появился на другом месте.
Свидетель: Цесаренко Николай Николаевич -- водитель.
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Со стороны Дзвонковое появился шар в 1.5-2 раза больше Луны. 30
градусов над землёй. Водители начали шуметь, завели машину "Камаз", шар
остановился и исчез. Появился метрах в 500-600 через 2-3 минуты. Стало
светло, как днём. У шара появилось три луча -- боковые светлые, средний
красный. Тело висело 5-6 минут, затем красный луч исчез (ушёл в середину)
и тело с двумя боковыми, размером с апельсин, ещё долго висело.
Свидетель Слипченко Н. Е.
Время наблюдения 19 час 15 мин - 19 час 40 мин. Наблюдал
светящийся круг, отблеск переливающийся. Возможно обод двигался
относительно круга. Полностью беззвучно. Фигур никаких. Время
наблюдения 10-12 минут.
21 октября 1989 г.
Свидетели: Онуфрийчук Вера Федосеевна -- повар.
В 17 час (16 час 50 мин) вдали над Дорогочинским лесом, за
Черногородиной, точно на юг с места наблюдения увидела тело овальной
формы, лежащее на деревьях. Цвет -- розоватый, слепящий глаза. Конец
явления не наблюдала -- ушла.
Объект был неподвижен 10-15 мин. Отблеск -- яркий, розовый.
Угловая высота над горизонтом -- 1 градус. Угловые размеры 1.5 градуса
(три солнечных диска). Слабее солнца, но сравним по яркости.
21 октября 1989 г.
Свидетели: Василевич Света, Василевская Света.
Наблюдали невысоко над горизонтом светящийся объект размером
приблизительно вдвое меньше Луны в течение 30-40 минут.
По мере наблюдения объект бледнел, а потом исчез. Направление
наблюдения -- юго-западная сторона неба.

Зам. інв. №

Батищев Н. Н.
Ващук А. П.
Логачёва Л. Н.
Нечипорук Р. Ф.
Пугач А. Ф.
Рыбко Л. Б.
Стоянова Г. Ф.

Інв. № ор.

Підпис та дата

ДОДАТОК 2
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Рис.2 Один із безпосередніх свідків спостережень НЛО - гром. Панасюк О.І.

Інв. № ор.

Зам. інв. №

Рис.1 Зображення НЛО, зроблене дітьми подружжя Сліпченків за
результатами спостережень
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Інв. № ор.
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Рис.3 Опитування головних свідків - подружжя Сліпченків М.Ю. та
М.Г.

Рис.4 Бувша садиба гром.Сліпченків у її модерному стані.
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Рис.5 Загальний вид городу бувшої садиби гром.Сліпченків з
приблизної точки спостереження НЛО у 1989 р.

Інв. № ор.
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Рис.6 Очевидиця М.Г. Сліпченко показує ареальну зону зависання НЛО у
1989 р.
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Рис.7 Лінії електропередач та трансформаторна підстанція поблизу точки
зависання НЛО

Рис.8 Фотопрорисовка результатів біолокації (зйомка з точки Ф2 у західному
напрямку)
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Рис.9 Зйомка ділянки дослідження з точки Ф1 (див. лист 1 розділу 6)

Рис.10 Зйомка ділянки дослідження з точки Ф2 по напрямку до т.Ф1 (див.
лист 1 розділу 6)
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