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Специальное заседание, посвященное экспедиции в с.Кордышевка. 

 

1. СЛУШАЛИ: Предварительные результаты экспедиции «Кордишівка-2011». 

  

До Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» 22-6-2011 

звернулися журналісти місцевої вінницької газети з приводу появи імовірних аномалій 

типу «формації на полях злакових культур» біля с. Кордишівка Вінницької області.  

Очевидці повідомили про наступні фактори аномальності: 

 Полягання пшениці у формі правильних кіл 

 У деяких колах наявні отвори у землі в центрі кола глибиною до 25 см 

діаметром 2 см 

 При перебуванні у формаціях люди скаржилися на головний біль, 

слабкість 

 При перебуванні у формаціях мобільні телефони і цифрові фотоапарати 

не спрацьовували 

 

Було прийнято рішення безвідкладно провести експедицію, враховуючи те що 

зареєстровано формацію було 18-06-2011. 

25-06-2011 експертна група УНДЦА «Зонд» у складі Білик А., Кириченко О., Миронов 

М., Верховінін С. висунулася у місце дислокації імовірної аномалії. 

УНДЦА «Зонд» супроводжували представники місцевої газети. 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:kuforg@ua.fm


 

Були проведені наступні роботи: 

 Рекогносцировка  

 Радіометричні вимірювання (фонові та у формації) 

 Магнітометричні вимірювання (фонові та у формації) 

 Геометрична зйомка формацій 

 Проведення пошуків металевих об’єктів  

 Маловисотна аеровідеозйомка 

 Відбирання зразків пшениці (поза формацією та у формації) 

 Відбирання зразків ґрунту (поза формацією та у формації) 

 

За результатами експедиції в науково-популярному стилі складено прес-реліз для ЗМІ: 

      

*** 

 

Прес - реліз 

 
Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» - єдина в Україні 

організація, яка займається науковим вивченням аномальних явищ. 

Наш Центр діє при факультеті авіаційних і космічних систем КПІ і є 

інтелектуальним наступником Комісії із вивчення аномальних явищ, що діяла на терені 

України у 80-х рр. минулого сторіччя, і яку очолював відомий український вчений, 

академік НАНУ Г.С. Писаренко. 

У своїх дослідженнях ми намагаємося спиратися в основному на наукові методи, 

уникаючи невизначеності та сакралізації проблеми. Переважне число учасників нашого 

Центру є співробітниками наукових і освітніх установ.  

На разі аномалістика поки не є наукою. Це міждисциплінарна галузь, яка об’єднує 

різні наукові напрямки. Справді, при вивченні невідомого, ми не знаємо наперед, які 

методи дієві. Особливість науковців, які займаються аномалістикою – в тому що ми маємо 

справу з реальними явищами навколишнього світу, і намагаємося знайти у них 

підтвердження або спростування для тих теоретичних моделей Світу, які розробляє 

сучасна наука.  

Аномалії по своїй суті – відхилення від пануючої теорії, невід’ємний елемент 

процесу пізнання. Коли накопичується їх критична кількість, теорія асимілює їх, 

видозмінюючись, або уступає місце новій. 

Тому, фактично, аномалістика є тим правдивим гумусом, на якому виростає і 

гартується нова наукова парадигма.  

Аномальні явища – неперіодичні швидкоплинні явища у навколишньому 

середовищі, параметри або характеристики яких не можуть поки бути пояснені у рамках 

сучасних наукових уявлень про будову навколишнього Світу.  

Аномальні явища не є новітніми аспектами нашого існування. Фактично вони 

супроводжували нашу цивілізацію від самого початку її виникнення, а скоріше за всього 

існували і до того, але їх просто нікому було реєструвати. Весь наш фольклор, релігія, 

культура при ретельному аналізі виявляються сповнені повідомлень про аномалії. 

Формації на полях злакових культур також не є новітнім аспектом аномальних явищ. 

Вони з’являються з давніх давен. Ще на древніх гравюрах, у літописах є зображення і 

свідчення про кола і візерунки на злакових культурах і просто на траві. Тоді це 

приписували добрим або лихим божественним силам. 

Наразі встановлено, що появі формацій зазвичай передує спостереження 

неототожнених літальних об’єктів.  



Звісно не всі повідомлення від очевидців справді описують аномальні явища. При 

дослідженні кожного окремого випадку дослідники як правило намагаються не 

припускатися фантазій, а насамперед знайти природне пояснення феномену, для чого 

застосовують ефективні наукові методики. 

Наприклад, щодо феномену НЛО, після ретельної обробки первинних повідомлень 

від очевидців, більше 80% спостережень пояснюються звичайними причинами – зірками, 

літаками, птахами тощо, які при певних умовах створюють візуальні ефекти, які здаються 

очевидцям дивними. Велику роль тут відіграють психофізіологічні чинники. 

Проте залишається близько 10-20% феноменів, які не можуть бути ототожнені, як 

явища природного або антропогенного походження. Особливо це стосується явищ, які 

залишають після себе матеріальні сліди, взаємодіють з навколишнім середовищем. Одним 

з таких явищ і є круги на ланах.  

Слід зазначити, що по всьому світу кількість формацій на ланах зростає з кожним 

роком і складає сотні випадків. Навіть з огляду на діяльність містифікаторів, кількість 

справжніх формацій вражає. Окрім того справді фаховий дослідник завжди відрізнить 

навіть майстерну підробку від справді аномального явища. В Україні також періодично 

з’являються свідчення про появи формацій. Але внаслідок відсутності централізованої 

системи збору таких повідомлень, нерозвиненості сільськогосподарської авіації, яка б 

вчасно дозволила виявити формації та відсутності мотивації у населення щодо ставлення 

до відома дослідників, про такі явища ми дізнаємося постфактум. 

Тому для нашого Центру поява в селі Кордишівка Вінницької області формацій стала 

непересічною можливістю дослідити феномен в реалі, хай із тижневою затримкою.  

25 червня робоча група у складі чотирьох експертів – Білик А., Кириченко О., 

Миронов М. та Верховінін С. виїхала на місце.  

 



 
Рис.1. Схема формацій 

 

 

  
Рис.2. Одне з кіл         Рис.3. Отвір у центрі кола  

 

 



Визначено, що формації утворюють складний візерунок між коліями для 

сільгосптехніки з восьми кіл діаметром від 4 до 12 м. Характерно, що у семи колах 

посередині знаходиться отвір діаметром 2..2.5 см та початковою глибиною 25 см, з яких 

ґрунт був вилучений.   

 
Рис.4. Пагони з формації 

 

Очевидці описували червонувате світіння, невідомі звуки над полем у ніч утворення 

формацій. У багатьох хто побував в межах формації на перший день, погіршився 

психофізіологічний стан, відмовляв мобільний зв'язок, сідали батарейки. 

Ми провели дослідження радіоактивності, вимірювання напруженості 

електромагнітного поля низьких і надвисоких частот. Ніяких аномалій виявлено не було. 

Треба зазначити, що після тижня дощів залишкові поля могли бути нейтралізовані. 

Пошуки металевих предметів металошукачем також не дали результатів. Для 

аерофотозйомки був застосований радіокерований гелікоптер з камерою.  

Ми відібрали дослідні зразки ґрунту та пшениці та контрольні – з-поза формації. 

Наразі ми почали стаціонарні дослідження із порівняння розвитку пагонів пшениці з 

формацій та контрольних, що не зазнали впливу феномену. 

Вже зараз можна сказати що наша гіпотеза стосовно того що кола не є підробкою – 

справдилася. Свідченням тому є спосіб в який укладено пшеницю у формації. Стебла не 

ламаються, а змінюють напрямок росту у вузлах. При цьому в аномально короткий час 

утворення формації відбувається однобічне нарощення клітин листової піхви та 

деформація перегородки вузла.   

 



 
Рис.5. Вузол звичайного стебла пшениці 

 

  
Рис.6. Вузол стебла пшениці з формації 

  

Між тим зарано робити глибокі висновки щодо механізму утворення та причини 

походження формацій. Якщо вони виникають не в результаті діяльності відомих 

людських технологій, а вочевидь так і є в даному випадку, то поле для гіпотез дуже 

широке. «Будь яку невідому технологію не відрізнити від магії» казав Артур Кларк. Тут 

ми маємо справу саме з таким випадком.    

Наразі потрібно насамперед провести точні наукоємні дослідження із встановлення 

порівняльного хімічного складу ґрунту,  структурних і біохімічних змін у рослинах тощо. 

Все це є прерогативою серйозних науково-дослідних інститутів, зв’язку з якими ми на 

жаль не маємо. Наша діяльність не має підтримки у держави. Тому засоби і методи наших 

досліджень вкрай обмежені.  

І справа навіть не в екзистенціальній суті феномену. Дешифрування нанесених 

символів лише один бік загадки.  

Головний факт - злакові культури зазнають змін в результаті впливу невідомого 

походження. І такі непояснені феномени потребують ретельного вивчення. Дослідження 

формацій на ланах вже здійснено у Великій Британії, США, Канаді. Там розуміють – це 

питання безпеки населення. Наша держава не повинна бути осторонь до вивчення таких 

феноменів. Адже зрештою видозмінене збіжжя з формацій буде зібране, перемелене і у 

складі хліба попаде на наш з вами стіл. 

       *** 

 

 

 

 



По результатах дослідження вийшла стаття у місцевій газеті: 

 

http://gazeta.ua/articles/life/388201 Тетяна ЩЕРБАТЮК 

«Представники Українського науково-дослідного центру вивчення аномалій "Зонд" 25 

червня вивчали круги на пшеничному полі біля села Кордишівка, що у Вінницькому 

районі Вінниччини. За попередніми даними, поява цих візерунків - феноменальне явище. 

"Якщо висновки дослідів підтвердять цей феномен, то можемо говорити, що вперше в 

Україні зафіксовані такі масштабні круги на полях. Адже зазвичай інформ ацію про них 

або замовчують, або, взагалі не звертають на них уваги і не повідомляють громадскість", - 

зазначили вчені. 

Науковці брали проби грунту та колосків, робили різні заміри, реєстрували рівень радіації 

та обстежували круги за допомогою металошукача та спеціальних рамок, що реагують на 

біоенергетичні відхилення. 

Голова центру "Зонд" Артем Білик повідомив, що перші результати досліджень будуть 

готові за тиждень. 

"Але вже й зараз можна сказати, що цих вісім кругів на полі - невідомого походження. Я 

науковець, і не буду зараз говорити про сліди інопланетян. Але те що це феномен - 

очевидно. Яким чином утворюються ці круги, ніхто сказати не може. Існують тільки 

припущення", - сказав він. 

Рівень радіації не перевищував звичайні показники. Металошукач теж не знайшов ніяких 

невідомих предметів або їх частин. 

"Найголовніше те, що колоски пшениці у кругах змінили напрямок росту. Звісно, за 

тиждень їх прим'яли відвідувачі. Але навіть на поломаних колосках видно, що вони росли 

не рівно, а під кутом. Причому напрямок росту на всіх колосках змінився на однаковій 

висоті. Було б добре дослідити все зразу, поки фракції не затоптали. Ми взяли зразки 

колосків, що знаходились в колах та поза ними. Для подальших досліджень", - зазначив 

Білик. 

Представники "Зонду" також запускали радіокерований вертоліт для зйомки всіх кругів 

зверху. За їх словами, це дасть більш точне уявлення про круги. 

В одному з кругів Олексій Кириченко помітив, що компас трохи збивається і показує 

неточний напрямок. Це зафіксували, щоб надалі скласти повну картину аномальних явищ 

на кругах. 

"Подив викликали і отвори в землі рівно в центрі кругів. Деякі з них сягають 25 

сантиметрів, але залишків грунту, як кажуть свідки, біля них не було. Буцім-то невідомий 

предмет не витягували з землі, а просто вирізали грунт в цьому місці", - зауважив Білик. 

Нагадаємо, 8 кругів на пшеничному полі вперше побачили 18 червня близько 3-ї ночі». 

Конец доклада. 

 

 

 



Заслушаны мнения участников Центра.  

Выступил Прусс О. 

Возможно имело место влияние электромагнитной природы, предположительно волн 

миллиметрового диапазона.  

Связь появления формаций с НЛО в данном случае, как и во многих других, неочевидна.  

Исследования английских коллег свидетельствуют о том, что формации могут появляться 

после тумана, который опустился на несколько часов на землю, и даже «ветрового» 

потока (не путать с полеганием пшеницы от ветра). К сожалению, момент образования 

формаций еще ни разу не был запечатлен на пленку.  

Многое может дать исследование грунта. В частности есть свидетельства, что грунт 

уплотняется, в нем появляются магнитные частицы, железо, цинк, магний, калий, литий.  

В ходе обсуждении было отмечено, что в кругах отсутствуют характерные признаки 

механического давления или теплового воздействия СВЧ-излучения. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Считать экспедицию успешной, так как основные цели были достигнуты, был 

продемонстрирован достаточный научный уровень и проведены объективные 

исследования реального цереологического феномена фактически впервые в истории 

Украины. 

 

Обратится в специализированные учреждения, которые занимаются исследованием 

пшеницы для проведения изучения отобранных образцов, привлечь индивидуальных 

экспертов в данной тематике. 

 

2. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания. Предложено в связи с 

летними отпусками провести очередное Заседание Центра 07.09.2011. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 07.09.2011. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А. 

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационно-

технического обеспечения  

Кириченко А. 

 

 

 


