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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании: 

 

1. Билык А. 

2. Мирасова Л. 

3. Дальник П. 

4. Кириченко А. 

5. Миронов  Н. 

6. Шишка Д. 

7. Руденко И. 

8. Проноза Н. 

9. Олексюк Р. 

10. Николенко В. 

 

1. СЛУШАЛИ: Текущие исследования Центра. 

От специалистов геологического факультета Ун-та им Т.Г. Шевченко получены 

данные о результатах исследований грунта, образцы которого были отобраны в ходе 

третьей экспедиции в АЗ «Грузьке».  

 

Метраж по профилю Отсчет 
Магнитная восприимчивость 
æ×10^-5 единиц СИ 

180 390 6,7 

160 543 9,76 

140 475 8,4 

100 493 8,76 

80 466 8,22 

40 273 4,36 

  515 9,2 

  275 4,4 

  442 7,74 

  311 5,12 

  343 5,76 

  382 6,54 

 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:srcaa@zond.kiev.ua


Выводы специалистов: полученные по результатам исследования проб грунта 

значения магнитной восприимчивости характерны для слабомагнитных 

дерновоподзолистых почв. В общем отклонений в магнитной восприимчивости 

почв нет. Т.е. количество ферромагнитного материала не увеличено. Для создания 

наблюдаемых аномалий нужно на 2-3 порядка большую восприимчивость, или ну 

очень сильную остаточною намагниченность того что есть, но есть предположение, 

что там железо.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

В весенний период организовать исследовательскую экспедицию в район АЗ 

«Грузьке» с привлечением глубинного (арочного) металлоискателя и 

соответствующих специалистов.  

 

2. СЛУШАЛИ: Возможные экспериментальные мероприятия в связи с ожидаемым 

«концом света». 

В связи с массовой городской легендой относительно «календаря майя» и «конца 

света» ожидается колебание ноосферы.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Провести организационно-исследовательские мероприятия по сравнению результатов 

в частности проекта «Глобальное Сознание» и проводимых к.ф.-м.н. Пугачем А.Ф. в 

ГАО НАНУ. 

 

3. СЛУШАЛИ: Взаимодействие со СМИ и дружественными организациями 

В связи с массовой городской легендой относительно УНИЦА «Зонд» 

подготовлено  выступление на телеканале МЕГА в ток шоу, посвященном теме 

«космические угрозы». Высказан  трезвый взгляд на проблематику возможной 

инопланетной угрозы, пропагандирован научный подход в этом вопросе. 

 

4. СЛУШАЛИ: Относительно наблюдений ААЯ в других странах  

В порядке ознакомления просмотрен видеоролик «Fast Moving UFO Filmed by Police 

Helicopter in Long Beach, CA 2004» отснятый в Калифорнии службой полицейской 

береговой охраны с вертолета посредством прибора ночного видения. На ролике яркий 

предмет летит над побережьем, постепенно распадаясь.  

Высказаны возможные гипотезы относительно природы происхождения данного объекта.  

 

  
Рис.1. Кадр из видео 

 

Объект на видео сложно однозначно отождествить с каким-либо известным явлением.  

Отмечено, что разрушение объекта происходит без видимого снижения высоты, что 

может являться фактором аномальности. Следует провести поиск видеосъемок наиболее 

схожих по параметрам явлений (сигнальных огней, аэростатов, мишеней летных учений, 

горения оксида магния)   в соответствующих условиях съемки, а также выяснить детали 

визуального наблюдения АЯ для более предметного анализа.  

 



  

5. СЛУШАЛИ: 
В СМИ (http://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_vono-mene-pidneslo-i-na-krovati-

perekrutilo-u-hati-mikoli-berendi-zhive-nechista/468750) появилась информация 

относительно появления возможного полтергейстного феномена в Хмельницкой области. 

Оригинал статьи прилагается ниже: 

 

«Воно мене піднесло і на кроваті перекрутило". У хаті Миколи Беренди живе 

нечиста сила» 

 

 
Будинок родини Беренд у селі Томашівка Ярмолинецького району Хмельницької області. 

Сім’я прожила тут 45 років і виїхала. Хати поряд теж пустують 

 

У хаті 75-річного Миколи Беренди із села Томашівка Ярмолинецького району 

Хмельницької області оселився привид. 

— Усе почалося в липні, — говорить Микола Гнатович. — Під ворітьми зо 2 часи стояла 

наша далека родичка. У селі її відьмою називають. Стояла-стояла, а до хати не зайшла. Тої 

ночі воно з'явилося вперше. 

Господар неохоче згадує: 

— Дуже пси загавкали, а потом завищали, наче їх ріжуть. Воно почало по курнику 

товктися, у стіни загупало. Другої ночі воно знову прийшло. Цього разу під вікном почала 

як свиня рохкати. Думав, може, в кого порося втікло. Але кругом мене хати пустують. А 

потом стало плакати, точно як дитина. Потом як зареготало. Тоді я дуже перелякався. 

Чую, вже у двері товче. Далі ніби пазурами зачепилося і на дах вискочило. 

На ранок розповів доньці. Та не повірила. Третьої ночі незрозумілі явища повторилися. 

— Воно приходило близько опівночі, в два часа і близько чотирьох ранку, — розказує 

Микола Гнатович. — Чую, на великій кімнаті хтось ходить. Мисками, ложками тарахкає. 

Коли гуп, гуп — і до мене йде. Я його не бачу, але добре чую. Схилилося надо мною, ніби 

дихає. А так мені холодно зробилося. Я все "Отче наш" мовлю. Товди воно мене піднесло 

і на кроваті перекрутило. Почало душити. Заскочило на стіл, поперевертало миски і давай 

мене за ноги тягнути. 



Чоловік відбився шваброю і до світанку молився. Уранці покликав доньку. 

— Ми не вірили, — каже Наталія Беренда, 45 років. — Мало лі що на старості 

привиділося. Але батько був дуже наляканий. Щоб його успокоїти, ми з чоловіком рішили 

переночувати в хаті. Була десь 11-та вечора, коли в двері загрюкали. Чуємо, вже по хаті 

ходить. Ми боялися і поворухнутися. Коли чуємо, підходить до нас. У мене на голові 

волосся дибки стало. Ми вискочили з хати, сіли в машину — і додому. 

Наталія попросила священика освятити будинок. 

— Я ніколи не займався вичитками, — говорить благочинний  Ярмолинецького району 

православної церкви Київського патріархату отець Микола, в миру 40-річний Микола 

Ковалик. — Воювати з нечистими силами мають монахи. Але обов'язок кожного 

священика охороняти свою паству. Тільки зайшов до хати — таке відчуття, як на той світ 

потрапив. Щойно почав читати молитви, коли в стіни так загрюкало, що зі стелі 

штукатурка сипалася. Хочу читати, а воно мені слова не дає вимовити. Душить і все. 

Змахнув кадилом — і зі стелі посипався чорний пух. То страшні речі. 

Після освячення містика частково зникла. 

— Воно вже не може в хату попасти, — додає Микола Беренда. — Ми навколо хати ще 

свяченого маку понасипали, то воно тілько кругом і ходить. А вже шо завивало, то не 

передати. Коли у стіни грюкало, то я хрестика до стіни прикладав. А воно ще дужче 

верещить. 

Після останнього нападу Наталія Беренда забрала батька до себе. Відтоді хата стоїть 

пусткою. Родина прожила там 45 років. 

— Воно нікуди не ділося, — попереджає дочка. — По ночах приходить. Ляда нагору 

постоянно закрита. А ми в сінях щоразу прибираємо, і щоразу там лежать солома, якісь 

дерев'яшки, ґудзики. Раніше сині кидало, а тепер червоні. 

Глинобитна хата зведена 1942 року. У будинку є ганок, сіни. Всередині велика кімната і 

менша, яка через піч межує з кухнею. У сінях під горищем лежить солома. 

Залишаюся в будинку сам. На вході й горищі встановлюю два відеореєстратори, які 

починають записувати, щойно в об'єктиві з'являється рух. Увечері тут тихо й моторошно. 

На стіні голосно цокає годинник. На столі пляшка свяченої води і молитовник. 

Близько 23.00 чую тихий звук, наче за стіною шкребеться миша. За шпалерами осипається 

глина. За годину щось починає грюкати на горищі. Серце б'ється, як навіжене. Намагаюся 

заспокоїтися, хоч дуже хочеться втекти з приміщення. Таке враження, наче нагорі ходить 

хтось огрядний. Мене кидає в піт. Горище закрите зсередини, потрапити повз мене туди 

ніхто не міг. Заспокоююся. Раптом у великій кімнаті щось знову грюкає. Не витримую — 

вибігаю надвір, вмикаю світло. Згодом опановую себе, повертаюся. 

Удруге по стелі гупає о другій ночі. Поза шкірою вкотре йде мороз. Перекидаю через руку 

ковдру, беру ліхтаря і лізу на горище. Тут цілковита тиша. На балках перекриття висять 

старі мішки, під ногами розкидані глиняні горщики, брудні миски. У кутку горища — 

старе сіно. Кутаюсь у ковдру і лягаю на нього. За годину вирішую вимкнути ліхтаря. 

У мертвій тиші кожен шурхіт сприймаю як постріл. За який час у кутку горища загупало. 

В одній руці затискаю хрестика, якого напередодні дав священик. Раптом мене проймає 

холод. Таке враження, ніби роздягнутий стою на морозі. Спускаюся. До ранку сиджу над 

грубкою, намагаючись зігрітись. Сторонніх звуків не чути. 

Сіріти почало по п'ятій ранку, господарі прибули о 9.00. Мовчки їду додому. Переглядаю 

відеозаписи з реєстраторів. Вони спрацьовували кілька разів, однак нікого не 

зафіксували». 



ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить связь с авторами статьи (отвественный – координатор информационно-

технического отдела Кириченко А.) с целью выяснения деталей и возможной организации 

выездного исследования.  

 

6. СЛУШАЛИ: Эксперимент относительно перцептивного восприятия 

предметов, гипотетически «заряженных»  
Об'єкт: 

Матеріал, переданий АЕН (РФ) на експертизу 18.11.12 (кнопки чорного, сріблястого та 

золотавого кольору – одежна фурнітура – заводського виготовлення, на блістерах із 

цупкого картону). 

Технологія експерименту: 

Подвійний закритий 

Респонденти: 

1. Дальнік 

2. Олексюк 

3. Руденко 

4. Ніколенко 

Протокол експерименту:  

Загальне відчуття від конверту 

1 – холодне, негативне 

2 – метал, мертва енергія 

3 – засушений біологічний матеріал 

4 – каблук або інша деталь від черевика 

Відчуття від кнопок: 

Респондент  Чорні Срібні Золоті 

1 негативне нейтарльне негативне 

2 холодніше тепліше тепліше 

3 теплі холодні теплі 

4 Седативне, 

менш 

негативне 

Седативне, 

більш 

негативне 

Тонізуюче 

 

Апостериорное сравнение с информацией относительно объекта: 

 

«Часть кнопок заряжалась дистанционно (там более слабая зарядка). Ритуал: некая 

нарисованная "мандала", на нее клались стопкой пачки с кнопками, и над ними сверху 

производили определенное действие, которое начинало зарядку. Так оставляли некоторое 

время (час...), и получали результат. Что и требовалось. соотв. сделанная из этого 

одежда может иметь функцию стабилизации сост. человека в неких ситуациях. 

Процедура сделана так, чтобы от оператора сила и качество зарядки не зависели. В 

идеале это вообще нужна некая техномагомашина, куда кладешь болванку, нажимаешь 

кнопку, и через срок вытаскиваешь заряженное. Кнопки имеют функции 

"разглаживания", несколько "уплотнения" и стабилизации "эфирного тела" человека. 

Черные очно заряжались, а остальные дистанционно». 

 

 

 

 

 

 



7. СЛУШАЛИ: Миронов Н. Доклад.  

Миронов М.І. 

 

ЩОДО ВІДСУТНОСТІ АНОМАЛЬНІЇ ЗМІНИ АГРЕГАТНОГО СТАНУ ВОДИ В 

УМОВАХ ПІД ДІЄЮ «ЕФЕКТА ФОРМИ» 

 

Концепція 

 Надходження різноманітної інформації та гіпотез щодо нетривіального впливу 

певних геометричних об’єктів («ефект форми») на певні процеси, вимагає науково 

коректної перевірки, з метою визначення перспектив та пріоритетів досліджень. 

 Ми вже публікували деякі результати: http://mironow.wordpress.com/2011/01/14 

 Це дослідження продовжує програму виявлення т.н. «ефекта форми». 

Гіпотеза 

 Існує досить багато джерел, які стверджують, що у піраміді з певними 

пропорціями, вода, поміщена в деяку ємність не замерзає при від’ємній температурі. Або 

ж замерзає, але візуально фіксується відмінність зовнішнього вигляду льоду від того, що 

утворився без піраміди. 

 Наведемо посилання: http://piramidainfo.net/; http://www.nekto.org/met/33.htm 
*Примітка: ми не ставимо тут за мету зібрати бібліографію проблеми, тому посилань лише 2. Читач, при 

бажанні, легко відшукає за допомогою інтернет пошуковика, багату інформацію з даної проблеми. 

Методика 

 Скляна пляшка із водопровідною водою, закрита пластиковою пробкою з отвором, 

розміщалася на 10 год. в морозильній камері за від’ємної температури без піраміди, потім 

за таких же умов, в піраміді (правильної пропорції), що була зорієнтована гранями за 

магнітним компасом. 

 
 

Результати і висновки 

Результати візуально не різняться (колір обумовлений освітленням при зйомці): 

 
 

Висновки 

Можемо констатувати відсутність очевидних аномалій зміни агрегатного стану при даній 

методиці. Але, дане твердження не є догматичним в контексті необхідності  постановки 

подібних для спостереження можливих змін на макрорівні. 

 

http://mironow.wordpress.com/2011/01/14
http://piramidainfo.net/
http://www.nekto.org/met/33.htm


ПОСТАНОВИЛИ: проводить данные исследования в дальнейшем, повышать 

масштабность  и верификативность полученных данных.  

 

8. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

 

Предложено провести очередное Заседание Центра 19.12.2012. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 19.12.2012. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

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

технического обеспечения  

Кириченко А. 

 


