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1. СЛУШАЛИ: Результаты экспедиционного-исследовательского летнего сезона 2013
Выступил Глава координационного совета Центра к.т.н., доц. Билык А.С., с обзором летних
экспедиций.
1.1. Экспедиция в с.Цеперов Львовской области по исследованию формаций. 30-6-2013
состоялась экспедиция в с.Цеперов Львовской области по исследованию формаций. Были
проведены замеры с помощью спецоборудования, съемка геометрии, привязка формации.
Для максимальной чистоты эксперимента отбор образцов грунта и растений производился
представителем Национального Университета биоресурсов и природопользования, к.б.н.,
А.Ф.Лихановым. Впоследствии образцы грунта были проанализированы в Национальной
академии аграрных наук Украины. Поскольку анализ образцов растений еще в процессе,
говорить об окончательных выводах рано. Однако уже на данном этапе можно утверждать
что факторов аномальности, присущих феномену действительно аномальных КНП, и
зарегистрированных, в частности во время экспедиции УНИЦА «Зонд» в с. Кордышевка
Винницкой области в 2011 году, в формации вблизи с. Цеперов не выявлено. Пшеница в
формации вблизи с. Цеперов полегла вследствие грубого механического повреждения, а
анализ грунта не выявил изменений химического состава. В то же время, личность и
мотивы мистификаторов, которые сделали формацию вблизи с. Цеперов, остаются
неизвестными.

1.2. Экспедиция в с.Грузьке Киевской области по исследованию АЯЗ.
Летом 2013 был осуществлен финальный выезд экспедиции УНИЦА «Зонд» в предполагаемую
АЯЗ «Грузьке» с приборной фиксацией. Для проведения экспедиции впервые в отечественной
практике был применен Георадар «Вий-300» компании «Киевгеоком», с которой удалось достичь
договоренностей о сотрудничестве.
Также для выявления подземных источников аномалий был применен бур и шанцевый
специальный инструмент, закупленный на вооружение Центра специально для этих целей.
Поскольку анализ полученных результатов еще в процессе, говорить об окончательных выводах
рано.

Рис.1. Работа экспедиции УНДЦА «Зонд» во время георадарной съемки в условиях
экстремального бездорожья
ПОСТАНОВИЛИ: считать экспедиционно-исследовательский летний сезон 2013 успешным.
Продумать дальнейшие шаги в изучении исследованных феноменов, в частности по детальному
опросу очевидцев и причастных особ к событяим в с.Грузьке.
2. СЛУШАЛИ: Вероятное паранормальное явление в Житомирской области
В УНДЦА обратилась очевидица Ирина З. с первичным сообщением нижеследующего
содержания (стилистика и пунктуация соблюдены):
«Мені 28 років. Я родом з Житомирськоі області, Попільнянского району. Народилася в смт
Корнин. З народження і до 2000 року проживала в с. Криве, де і стався зі мною випадок, про який
хочу Вам повідомити. Пізніше і нині я і моі рідні за сімейними обставинами живемо в сусідньому
селі - Липки. Я працюю в Києві, територіально біля м. КПІ.
Випадок з мого життя, який відбувся зі мною у 2000 чи у 2001 році - точно не пам'ятаю, нажаль,
надто багато часу минуло.
Хочу запевнити Вас в тому, що я була при повному здоровому і тверезому глузді.
Ми з подружкою йшли з місцевого БК з дискотеки. Було за опівніч, літня, тепла, тиха ніч і Повня,
при якому було видно, як то кажуть "хоч голки збирай". Вона лишилась біля клубу на розмову, а
мене попросила зачекати на неі і не йти додому одній. Я сказала, що зажду іі на лавці під школою,
де навчалась 8 років. Та лавка була під тином якраз навпроти мосту через став. Річка наша має
назву Крив'янка і тече селом з часів козацтва, з переказів.
Я чекала на подругу, а в мій бік ніхто не йшов. Тут я побачила, як з гори, що спускається на міст,
(з протилежного його боку) до мене наближається силует. То хтось йшов, чи, як я побачила, іхав
велосипедом, бо донизу було як єдине ціле, ніг не було видно. Тиша стояла мертва, жодного звуку
з-під "коліс" чи з-під "ніг" не було. Коли постать наблизилася ще, я розгледіла дуже чітко, що під
нею вільний ростір і землі вона не торкається, а просто пливе над нею.

Сама вона була ніби з густого темно-коричневого диму, якоісь живоі субстанціі, яка не була
прозорою, а навпаки, досить щільною. Форму мала вона таку, ніби людина одягнена у сутан з
капюшоном. Рис обличчя не було видно, стать незрозуміла. Зріст - середній. У метрах 15 від мене,
вже на моєму боці мосту, це явище звернуло до дороги, звідки я прийшла і вмить щезло на місці.
Я піднялася подивитись, де воно, бо досі не вірилось в те, що я бачила і страху я не відчувала.
Через деяку мить ЦЕ знов з'явилось трохи далі вже посеред дороги і почало віддалятись,
рухаючись у своєму напрямку. Коли воно щезло з поля зору, я почула звук - тоненький дзвін
маленького здвоника, який швидко стих і настала та сама тиша під Повним Місяцем. Коли звідти,
куди попливла та постать, вийшли моі друзі, вони сказали, що нікого назустріч не бачили.
тоді мені було лиш 15 , чи 16 років і, нажаль, я не здогадалася це зафіксувати якось, щоб лишилась
хоч дата, бо у результаті дуже багато обставин вказують на одну причину і тепер я намагаюсь
знайти відповідь - відвідую архіви, але 100% співставляти якісь числа не можу. Я взялася за цей
випадок лише напочатку цього року тому, що згадала одну важливу річ. Звісно, напряму
повз'язувати ці речі я не можу, але допускаю. Під тим мостом вже багато десятиліть лежить
надгробок (рис.2).

Рис.2. Надгробок під мостом
Шукаю в архівах метричну книгу 1905 року с Криве, Сквирського (на той час) повіту, Киівськоі
губерніі. Хочу знайти причину смерті дівчини, бо якщо це самогубиця, то допускаю, що привид
міг належати ій. І ще, повторюся, - нажаль, не знаю точноі дати, бо 1905 рік та 2000 за місячним
календарем - по фазам Місяця роки - близнюки. І Повня припадало на 13 вересня в обох роках.
Але то, скоріше, було ще літо, а не вересень, хоча, знову ж-таки - не можу стверджувати. Мені б
дуже хотілося дізнатись сутність того випадку, над чим я поступово працюю.

Я розумію факт давності і готова поки що сама досліджувати цей випадок, що я вже і роблю.
Доречі, саме сьгодні займалась опитуванням місцевих, але результату мало. Та мені це не відбиває
охоти, бо думаю, що я повинна довести все до кінця. Коли будуть якісь цікаві новини - повідомлю
Вам. Звісно, мені було б цікаво хоча б бути присутньою на тому заході, який Ви плануєте, навіть
без оголошення мого випадку.
Доречі. Після того випадку у 2004 році на тому місці за дивних обставин розбився на мотоциклі
хлопець. Теж уночі. І ходили слухи, що доярки, які його знайли, бачили, як його взуття рівно
стояло на обочині, один до одного. Наскільки це правда, звісно, слухам я мало вірю, та я
співставила це саме з тим, що я тоді там бачила сама і, ймовірно, він міг також це бачити, тому
крутнув кермо убік.. Я зателефонувала в архів і виявилось, що мій запит дала моя подруга
неправильно. Мені потрібна була скан-копія метричної книги, а мені мають надати довідку з
такою інформацією: "Дворянка К.П. Вишневская умерла в возрасте 25!!! лет от разрыва сердца 14
сентября 1905 года. ПОХОРОНЕНА!!! 16 сентября." Абсолютно не співпадає вік - 1871-1905 - 34
роки на момент смерті, а вони дають довідку про 25 років! Вважаю це помилкою архіву у будьякому випадку, так як маю доказ - дату на надгробку. Саме тому запит оплачувати і забирати не
буду. Цього по суті, вже й так достатньо. Бо якщо давати повторний запит на сканування, це дуже
довгий і кропіткий шмат роботи і часу. Думки в мене такі - явище могло виникнути саме на тому
місці в звязку з тим, що хтось забрав надгробок з місця поховання і притяг туди, можливо, до
старого млина, який там колись був, таким чином порушивши спокій духу... Одним словом, акт
вандалізму, котрий провокує, можливо таке явище.».
Также очевидицей передан в центр фрагмент стекла из одного из брошенных домов с
отверстиями.

Рис.3. Фрагмент стекла из одного из брошенных домов с отверстиями

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить очевидицу за весьма емкий первичный анализ. К сожалению,
давность сообщения и отсутствие рецидивов не позволяет развернуть полный анализ либо
говорить об экспедиционном изучении.
Однако ввиду основательности подходов очевидице предложено вступить в Центр как участнику,
при выполнении всех требований.
Произвести поиск экспертов, могущих дать заключение относительно стекла, переданного в
Центр.
3. СЛУШАЛИ: Анализ фотоматериалов.
В Центр поступила просьба анализа фотоматериалов с целью установления факторов
аномальности. Очевидец, фотограф перед проведения фотосессии на табуретке со своей
девушкой при настройке фотоаппарата сделал несколько контрольных снимков, на которых
проявился синеватый дымчатый след.

Рис.4.Фото от респондента.
Был произведен фото анализ. Заслушаны мнения участников Центра. Структура световых
пятен на фото позволяет сделать вывод что они скорее всего являются результатами
бликования фотовспышки от взвешенных в воздухе частичек пыли и влаги.
ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить очевидца за не безразличие, при устойчивой повторности
подобных эффектов обращаться в Центр.

4. СЛУШАЛИ: Разное.
4.1. В разном выступили Николенко В., Мирасова Л. и Притыка А. с информационными
сообщениями. Олексюк Р. передал в Центр светокопию своей статьи «А если это БЭТ..?»
из журнала «Свет» («Природа и человек»), №1/1991.
4.2. Также в разном выступил Гринюк И. магистрант НТУУ «КПИ» по тематике внешних
систем молниезащиты. Гринюк И. интересуется тематикой аномальных явлений и хотел
бы заниматься из изучением.
4.3. На адрес Центра поступила информация относительно анонимного пользователя,
относительно того что он якобы владеет артефактом – шаром неустановленной природы

Рис.5.Фото гипотетического артефакта от респондента
Очевидный интерес составляет тот факт, что демонстрируемый на фото шар чрезвычайно
похож на шар, который находился у известного украинского исследователя Ю.Д.Марчука,
к сожалению год назад отошедшего в лучший из Миров, не успев поведать
местоположение своего шара и произвести его полный анализ.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению. Предложить Гринюк И. вступить в Центр как участнику, при
выполнении всех требований. Предложить респонденту сотрудничество в установлении
параметров и характеристик предполагаемого артефакта на взаимовыгодных условиях.

5. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 18.09.2013.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 18.09.2013.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. информационно-технического
отдела
Кириченко А.

