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1. СЛУШАЛИ: Предварительные результаты экспедиции «Грузьке – 2011» в
Макаровском районе Киевской области

Рис.1. Місце імовірних аномалій – «чортів місток»

Рис.2. Вид на Зміїв Вал зі зворотної сторони

Рис.3. Розгортання обладнання УНДЦА «Зонд»

Рис.4. Хронометричні експерименти проводить співробітник сектору еніології
Миронов М.

Рис.5. Візирування на орієнтир місцевості у місці вираженої електромагнітної аномалії

Рис.6. Тупик на дорозі, вказаній очевидцем.
Під час проведення досліджень було виявлено потужну електромагнітну
аномалію на Змієвому Валі в місці, недалекому від входу в зону. Протяжність аномалії
по дорозі – близько 5 м. В результаті багатократних статистично значущих
спостережень виявлено, що при входженні у зону з оператором, магнітний компас
отримує стійке збурення азимуту прив’язки у північному напрямку, що досягає свого
максимуму всередині зони – 210.
При виході із зони відхилення поступово сходить нанівець. Очевидних причин
такого збурення не виявлено, вимірювання електромагнітного поля на доступних
частотах аномалій не виявило. Аномальне збурення проявляється як поблизу землі, так
і на висоті людського зросту.
Також опосередкованим фактором аномальності є відхилення у рослинності.
Зокрема над місцем аномальної електромагнітної активності гілки верби
перетинаючись, торкаються одна одну і труться, що нехарактерно для живих рослин,
які в нормальних умовах відчувають себе і одна одну.
Додатково проведені пошукові дослідження у іншому місці, вказаному очевидцем
стосовно фотографування незнайомої місцевості (див. протокол Засідання УНДЦА
«Зонд» №14(141)).
Виявлено, що за вказаним очевидцем місцем дорога упирається у тупик.
Проте чітко прив’язати місце до зроблених фотографій або до місцевості за описом
не вдалося.
Для визначення можливих виразних хроноаномалій був поставлений
експеримент із розміщенням на ділянці імовірної аномальної зони кварцевих
хронометрів. Довжина ділянки близько 50 м. Розміщення хронометрів проводилося з
кроком 8…12 м.
Після розміщення зона була полишена людьми на час понад 1 год згідно робочої
гіпотези.
Синхронізовані покази хронометрів бралися методом фотографування.
Консервативність системи: з огляду на малий час проведення експериментів, впливом
факторів невизначеності знехтувано. Сумарна похибка хронометрів при даному методі
проведення експериментів близько 1 с.

Прямий хід збору показів хронометрів
Точки/
хроно
метри
1
2
3
4
5
6
7
8

1
11:46:56
11:47:01
11:47:00
11:46:32
11:47:20
11:47:53
11:47:19
11:47:25

2
11:53:02
11:53:07

різниця
відліків
0:06:06
0:06:06

3
11:59:14
11:59:19

різниця
відліків
0:06:12
0:06:12

4
12:03:05
12:03:11

різниця
відліків
0:03:51
0:03:52

5
12:10:49
12:10:54

різниця
відліків
0:07:44
0:07:43

6
12:14:26
12:14:31

різниця
відліків
0:03:37
0:03:37

11:52:38
11:53:26
11:53:59
11:53:25
11:53:31

0:06:06
0:06:06
0:06:06
0:06:06
0:06:06

11:59:38
12:00:10
11:59:36
11:59:43

0:06:12
0:06:11
0:06:11
0:06:12

12:04:02
12:03:28
12:03:34

0:03:52
0:03:52
0:03:51

12:11:12
12:11:18

0:07:44
0:07:44

12:14:55

0:03:37

Зворотний хід збору показів хронометрів
Точки/х
рономет
ри
1
2
3
4
5
6
7
8

1

14:04:32

різниця
відліків

2
13:30:38
13:30:43

різниця
відліків
1:37:36
1:37:36

13:30:15

1:37:37

3
13:28:15
13:28:20

різниця
відліків
1:29:01
1:29:01

13:28:39

1:29:01

4
13:26:09
13:26:14

різниця
відліків
1:23:04
1:23:03

13:27:06

1:23:04

5
13:23:45
13:23:50

різниця
відліків
1:12:56
1:12:56

13:24:08

1:12:56

6
13:22:00
13:22:05

різниця
відліків
1:07:34
1:07:34

13:22:29

1:07:34

2:17:32

Висновок: оскільки розбіжність різниці відліків при прямому і зворотному ході не
перевищує допустимої похибки, можна зробити висновок, що хроноаномалій під час
проведення експериментів не виявлено.
Окрім всього, під час експедиції були опитані місцеві мешканці щодо легендарних місць
коло їхнього селища.
Таким чином у ході експедиції отримано наступні результати:





Встановлено реальність місць, описаних очевидцем, відповідність за описом
Проведено
рекогносцировку,
хронометричні,
магнітометричні
та
радіометричні дослідження місць імовірних аномалій
Отримані нові свідчення щодо факторів аномальності і проявів аномальної
активності в зоні с. Грузьке вцілому
В місці Змієвого валу зареєстровано електромагнітну аномалію довжиною
близько 5 м вздовж дороги.

ПОСТАНОВИЛИ: Вважати експедицію із попереднього вивчення феноменів
успішною. Перспективою подальших досліджень уявляється проведення масштабних та
стаціонарних досліджень на місці дислокації електромагнітної аномалії із залученням
спеціалізованих приладів.
2. СЛУШАЛИ: Международное сотрудничество Центра - итоги совещания с
беларусскими коллегами из «Уфологического комитета».
В гостях у Центра побывали наши добрые коллеги из Уфологического комитета
(г.Минск, Беларусь) под руководством к.б.н. И.Бутова.
Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, был взаимно отмечен научный
уровень подходов в отношении изучения АЯ, общий опыт в данной тематике.
В ходе встречи было:
 Предоставлено белорусским коллегам сообщения об НЛО из Архива
Центра, относящиеся территориально к Республике Беларусь
 Произведен обмен опытом в отношении исследования аномальных
аэрокосмических, полтергейстных феноменов
 Установлена
приоритетность
создания
единого
нормативного,
методологического пространства в сфере изучения АЯ как базис для
принятия научной методологии
 Достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве в сфере
исследования артефактов и многое другое
ПОСТАНОВИЛИ: Отметить важность и необходимость таких рабочих совещаний в
«реальном времени и пространстве» для развития аномалистики. Интенсифицировать
частоту подобных мероприятий в дальнейшем. Пересылать все возможные сообщения
о регистрации АЯ по Беларуси нашим коллегам из «Уфологического комитета».
3. СЛУШАЛИ: Публикации по материалам Архива Центра.
Украинский Научно-исследовательский Центр по изучению аномалий «ЗОНД» начинает
цикл публикаций по материалам Архива, в котором собраны сообщения о наблюдениях
нетривиальных аэрокосмических явлениях ААЯ (НЛО), а также об аномалиях и
феноменах иных типов.

Мы надеемся, что эта информация будет полезна исследователям аномальных
явлений, интересна читателям, а также повысит квалификационный уровень
наблюдателей аномальных явлений. Контактные данные же подскажут адрес для отправки
сообщений о наблюдаемых аномальных явлениях.
Миронов Николай, avialife@ukr.net
Серповидное НЛО: наблюдение с борта самолёта
Автором письма, описывающее наблюдение (1967 г.) о котором сейчас будет идти
речь, является житель г. Волжского. Он летел пассажиром на рейсовом самолёте
«Аэрофлота» ИЛ – 14 по маршруту Запорожье – Луганск – Волгоград.
Явление, по описанию, наблюдалось на участке Ворошиловград – Волгоград.
Высота полёта 1800 м., скорость 300 км/ч, место пассажира – у окна. Очевидец заметил
некий предмет, в виде серпа Луны, находящийся в небе, значительно выше самолёта.
Вначале он принял его за Луну, однако вскоре увидел настоящую луну.

Рисунок по описанию очевидцев (УНИЦА «ЗОНД», 2011)
Неизвестный объект начал приближаться к самолёту. Когда он снизился, очертания
полумесяца исчезли, предмет приобрёл продолговатый вид, а цвет сменился на
фиолетовый. Сзади него появился сноп красных искр и некоторое время объект летел со
скоростью самолёта. Потом скорость возросла, появилось сильное пламя, и объект
стремительно улетел по направлению к Волгоградскому аэропорту.
На этом визуальный контакт прекратился. ИЛ – 14 благополучно прибыл в
аэропорт к 20-00. Во время наблюдения, очевидец привлёк внимание соседа, который
также не смог опознать данное явление. Пилоты же сказали, что столкнулись с таким
феноменом впервые.

ИЛ – 14
/«Самолёты Страны Советов», Москва, издательство ДОСААФ, 1974 г., 260 с./

Очевидец прибыл домой в 22-00 по московскому времени и рассказал о
произошедшем жене и сыну. Сын ответил, что в 19-30 наблюдал летящий серп, который
когда снизился, приобрёл синий цвет с фиолетовым оттенком, позади него вылетали
какие-то звёздочки, а потом предмет снова стремительно набрал высоту.
Ознакомившись с текстом этого сообщения, можем с достаточно высокой долей
вероятности сделать следующие выводы.

Явление наблюдало несколько очевидцев, соответственно его реальность
подтверждается. Объект видели пилоты «Аэрофлота», их комментарий о неопознанном
объекте подтверждает аномальность явления.
Визуальную фиксацию изменения формы можем объяснить сменой углов обзора.
Изменение цвета также можно попытаться объяснить этим, что даёт основание
предположению о блестящей поверхности объекта. Гипотеза об изменении цвета
вследствие нагрева-охлаждения маловероятна, ибо описание манёвров не соответствует
летательному аппарату с такими скоростями.
Огонь можно было бы объяснить работой реактивного двигателя, однако
«звёздочки», вылетающие из задней части, заставляют усомниться в этом.
Безаварийное маневрирование вблизи летательного аппарата, а также над
населённым пунктом, наводит на мысль о целенаправленности движения.
Таким образом, мы имеем дело с аномальным феноменом, описание которого,
наряду с иными подобными проливает ещё немного света на природу таких явлений.
Однако исследования должны продолжаться и разгадка таких наблюдений пока дело
будущего.
4. СЛУШАЛИ: О приборном обеспечении Центра. Мироновым Н. разработан
Лазерно-компасный комплекс индикации магнитных аномалий, который может
быть применен в дельнейшем при исследовании аномалии вблизи с. Грузское.
Киев, 2011 г.
Миронов Н. avialife@ukr.net
Лазерно-компасный комплекс индикации магнитных аномалий. Принципиальные рисунки.

Модификация компаса

Горизонтальный лазерный модуль

Вертикальный лазерный модуль

Применение 1

Применение 2

5. СЛУШАЛИ: Юриков В. Об издании материалов Конференции «Экстрасенс2011».
Юриков В. презентовал на Заседании Центра издание ДВД-диска, на котором собраны
рабочие материалы протекания и результатов Конференции «Экстрасенс-2011», которая
прошла 27-05-2011 в Киеве.
В частности на диске собраны доклады, презентации, фото и видеоматериалы
выступлений участников и т.д.
Экземпляры диска переданы сотрудникам Центра, принимавшим участие в
Конференции, а также в Архив организации.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поблагодарить Юрикова В., отметить высокий уровень, на котором прошла совместная
конференция. Наметить в планы на следующий год возможное повторение подобного
мероприятия.
6. СЛУШАЛИ: Относительно следующего
очередное Заседание Центра 02.11.2011.

Заседания.

Предложено провести

ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 02.11.2011.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

