
 
 

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 
 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 

www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

Версія для Інтернету 

 

Протокол Засідання Координаційної Ради №1 (182) 

 

Київ, НТУУ «КПІ», 28 корпус  

15.01.2014 

 

Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 

1. Білик А. 

2. Руденко І. 

3. Ніколенко В. 

4. Миронов  М. 

5. Прус О. 

6. Мирасова Л. 

7. Притика А. 

8. Шишка Д. 

9. Проноза М. 

 

1. СЛУХАЛИ: Представлено  Протоколи Засідань Координаційної ради Центру за 

2013р.  

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити, оприлюднити версію для мережі Internet після 

перевірки першим відділом. Привітати із початком нового року, року у якому 

виконується 10-річчя діяльності організації.  

 

2. СЛУХАЛИ: Звітність та визначення науково-дослідних тематик  і заходів Центру 

на 2014 рік 

Системно-аналітичний відділ (Білик А.С.) звітує про закінчення головного етапу 

проекту «Ототожнення» у 2013 році, що підсумовано у науковій статті «Кількість 

інформації та фактори аномальності при вивченні аерокосмічних феноменів».  

У поточному році буде зосереджено роботу на проектах «Обеліск», «Атрактор» та 

«Сила». 

Дистанційно інформаційно-технічний відділ (Кириченко О.Г.) повідомляє наступне: 

Отдел инфо-техобеспечения планирует продолжать заниматься проблемой интерпретации 

квантовой механики, акцентируя внимание на анализе сущности физических парадоксов. 

Энергия и гравитация вакуума, туннельный эффект, нелокальности и прочие "научные 

феномены" будут соотноситься с проявлениями различных аномалий, включая 

аэрокосмические и парапси. Отчетность в рабочем порядке, намечаются интересные 

материалы. 

Звітність Загально-фізичний відділу запропоновано перенести на наступне засідання. 

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


Експериментально-конструкторський відділ відзвітував щодо готовності креслень 

установки та затуплення матеріалів для її виготовлення. Звітність за рік надано у 

паперовому вигляді. 

ПОСТАНОВИЛИ: Звітність затвердити. Звітність інформаційно-технічного відділу 

перенести на наступне засідання. Звітність Загально-фізичний відділу також перенести 

на наступне засідання 

 

3. СЛУХАЛИ: Приладове забезпечення Центру 

Проноза М.І. підготував матеріал щодо магнітометрів для вимірювання електричних та 

магнітних властивостей матеріалів на низьких частотах. 

ПОСТАНОВИЛИ: висловити подяку Пронозі М.І. за підготовлені матеріали, уточнити 

параметри доступності такого обладнання.  

 

4. СЛУХАЛИ: Повідомлення щодо можливих АЯ 

 Повідомлення щодо імовірного ААЯ. Мірасова Л.М. повідомила щодо імовірного 

ААЯ, яке бачив очевидець, що звернувся до неї, у вигляді яскравої смуги у небі.  

Надано контакти очевидця. 

 Повідомлення щодо імовірного свідоцтва загадкових істот. 

У ЗМІ з’явилося повідомлення «В закарпатському селі мільйонерів живе снігова 

людина» (джерело - http://xn--80aaazq5agsa4k.net/society/13785-v-zakarpatskomu-sel-

mlyonerv-zhive-sngova-lyudina-vdeo.html) 

Про снігову людину в закарпатському селі Апша сьогодні пишуть численні інтернет- 

видання в розділі кріптозоологіческіх новин. Самі новини про зустріч жителів Закарпаття 

з величезним кошлатих чудовиськом повідав російський телеканал "ТВ-3". 

У сюжеті Дмитра Семенюка із Закарпатського села Апша (що на кордоні України та 

Румунії) розповідається про місцевого фермера-пенсіонера : 

Юрій Довганюк розповідає як біля свого будинку зустрів справжню "снігову людину" 

(демонструючи перед камерою величезні сліди на снігу), той завмер і кілька секунд 

дивився на пенсіонера, а потім різко розвернувся і побіг геть на задніх лапах. 

Краєзнавці розповідають, що в довколишніх лісах і раніше знаходили незрозумілі сліди, 

тушки тварин і поламані гілки дерев, але побачити "єті" нікому з місцевих жителів ще не 

вдавалося. 

Згідно з місцевими доданнях, істота схожа на "єті" ( вона же - «снігова людина» ) мешкала 

в карпатських горах ще в середні століття. 

 Повідомлення щодо імовірного артефакта.  
В журнале "Weekly World News" опубликовано сообщение о том, что норвежские ученые 

со станции "Амундсен-Скотт" обнаружили в глубине антарктического материка на 

расстоянии 160 км от горы Маунт Макклинток башню совершенно загадочного 

назначения и неизвестного происхождения. Сооружение высотой 28 м построено из сотен 

ледяных блоков и напоминает "сторожевую башню средневекового замка". До самого 

последнего времени оно было скрыто внутри гигантских снежных сугробов, и предстало 

взорам изумленных исследователей лишь после того, как мощные ураганы очистили его 

от снежных заносов.  

"У нас нет никаких предположений о том, кто мог построить эту башню и как долго она 

стоит. Ей может быть и 100 и 1000 лет", - говорит Кьел Нергаард, участник экспедиции, 

сделавшей это открытие. 

 Повідомлення щодо імовірного ААЯ 

Повідомлення із форуму (http://bobruisk.ru/node/19166?page=1): 

Украина, Житомирская обл., Денишовский лес 

Август 2005 г. 

Артур: Чт, 15/11/2012 - 01:41 



По всей Украине такое. Фонарики не летят с большой скоростью, не делают слаженные 

движения, быстро тухнут. А эти летают ночью и днем бывает, если пасмурно хорошо 

видно. 

Видел такое в лесу в 2005 году средь бела дня, яркое солнце. Очевидцы, женщины, 

кричали от страха. Потом мы все туристы начали драпать, и куда полетели шары, не знаю. 

Но возникли они внезапно, то есть как из другого измерения, а вовсе не из космоса. 

Я уверен, что НЛО из параллельного мира. С тех пор вечером я часто рассматриваю небо, 

и иногда удается увидеть, как они появляются, чтобы потом потухнуть, и все это 

происходит на значительной высоте. Светимость бывает как у Венеры. Какой там космос, 

какие там китайские фонарики. Это наши потусторонние соседи. 

Хочу добавить - при пересечении Денишовского леса под Житомиром в ходе турпохода, 

было 13 часов дня, август 2005 года, трек с севера строго на юг. Лес считается 

"нехорошим", хотя не спорю, большинство туристов там бывающих ничего аномального 

не видят, то есть насколько это аномальная зона - еще вопрос. 

С тех пор слышал о шарах десятки раз, специально расспрашивал - и иногда это было над 

полями и лесами, в хорошую погоду, то есть ни о каких китайских фонариках и даже 

шаровых молниях речь не идет. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: перевірити первинні джерела вказаних повідомлень, уточнити 

інформацію та доповісти. Повідомлення від Мірасової Л.М. дослідити із застосуванням 

ефективних методів досліджень, зв’язатися із очевидцем за вказаними контактами.  

 

4. СЛУХАЛИ: Питання до Ж.Валле.  

За запитом нашого колеги Калитюка І.М. з дослідницького Центру ЕІВС (м.Рівне) 

підготовлено перелік із 10 запитань до відомого французько-американського дослідника 

Жака Валле (Dr. Jacques F. Vallee Documatica@aol.com) 

Питання до Ж.Валле: 

1.Яке ви можете дати визначення ААЯ і АЯ загалом?  

2.Згідно Вашого досвіду, який відсоток ААЯ залишається не ототожненим за своїми 

параметрами і являє цікавість для науки? 

3.Назвіть будь ласка свідоцтво ААЯ, що найбільше вразило Вас за час багаторічної 

практики досліджень? 

4.На Вашу думку, наскільки об’єктивним є наше сприйняття проявів феномену, з огляду 

на обмеженість наших засобів реєстрації та понятійного апарату?   

5.Чи є сенс досліджувати випадки щодо ААЯ, в тому числі стосовно т.зв. «близьких 

контактів», якщо в них присутній тільки вербальний контент  і не має матеріальних 

свідчень? 

6.Наскільки сильним ви оцінюєте зворотний зв’язок наших думок, уявлень у формуванні 

феномену? Наскільки незалежним від антропного принципу на вашу думку є сам феномен 

у існуванні? 

7.Яку роль на вашу думку грають ААЯ у науково-технічному, соціально-культурному  

розвитку нашої цивілізації, наскільки сильним є вплив на екосистему Землі?  

8.На ваш погляд, феномен виступає узгодженою цілеспрямованою,чи більше каузальною 

системою?  Чи є у людства шанс пізнати принаймні  частину  сутності ААЯ, зрозуміти їх 

реальне походження і мету?  

9.Яка сучасна фізична теорія або модель із розроблених наразі, на Ваш погляд дає 

найбільший пояснювальний аспект збірному образу феномена ААЯ? 

10.Який ваш прогноз трансформації спостережуваних проявів ААЯ на найближчий 

період, і які б ви визначили перспективні напрямки і задачі  подальшого дослідження 

феномену? 

 



Інтерв’ю опубліковано на веб-сайті «новости уфологии» за посиланням: http://ufology-

news.com/intervyu/intervyu-s-zhakom-valle.html 

 

5.  СЛУХАЛИ: Огляд літератури. 

5.1. У огляд УНДЦА потрапила книга «Велич Дулибії Рось. Суренж» (Таємниці 

волинської землі). Автори В.Дем’янов та О.Андреєв.   

У книзі зокрема зазначаються дослідження артефактів та гепатогенних зон у ареалі 

м.Рівне, що становить цікавість для єдиного інформаційного поля. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Відправити авторам офіційний запит наступного змісту: 

 

Засновникам ДЦ "Рівне-Суренж" 

Валентину Олександровичу Дем’янову 

Олексію Анатолійовичу Анреєву 

 

До Вас звертаються представники наукової громадськості м.Києва,  

Об’єднані під егідою Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій "Зонд" 

- організації, яка із 2004 року займається науковим вивченням аномальних геофізичних та 

аерокосмічних явищ на терені України. УНДЦА "Зонд" є наступником державної Комісії 

із вивчення аномальних явищ, що діяла в УРСР із 1980 р., і яку очолював академік, 

директор інституту проблем міцності НАНУ Г.С. Писаренко 

 

Якщо Ваша організація має у своєму розпорядженні інформацію щодо дослідження 

аномальних геофізичних явищ, розроблення приладдя по дослідженню таких явищ, то 

давайте плідно співпрацювати в цьому напрямку. 

 

6. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 29.01.2014. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

29.01.2014. 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу 

Кириченко О. 


