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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 

1. Білик А. 

2. Олексюк Р. 

3. Руденко І. 

4. Миронов  М. 

5. Зейкан М. 

6. Притика А. 

7. Шишка Д. 

8. Проноза М. 

 

1. СЛУХАЛИ:  Виступив голова Центру Білик А.С. Враховуючи нетривіальні 

соціально-політичні події, які відбулися у нашій країні у січні-лютому 2014 року і 

відбуваються наразі, наша організація не стояла, не може і не буде стояти осторонь. 

Пам'ять загиблих вшановано хвилиною мовчання. 

 

2. СЛУХАЛИ:  Підготовка до експериментів зі спостереження затемнень у квітні 

2014 року 

Виступив Миронов М.І., який відзначив що установку нового типу майже закінчено, 

наразі йдуть подальші підготовчі роботи. 

ПОСТАНОВИЛИ: завершити підготовчі роботи, надати необхідні ресурси. На наступне 

засідання запросити Пугача О.Ф. із розгорнутою доповіддю щодо проведених досліджень 

у Румунії та у ГАО НАНУ та координувати дії зі спостереження затемнень. 

 

3. СЛУХАЛИ:  Повідомлення щодо спостереження ААЯ. 

 Спостереження 27.02.2014 імовірного ААЯ м. Сарни Рівненської області 

До Центру надійшов лист наступного змісту: 
«Шановні дослідники незвіданого, вітаю Вас! 

Я мешканець м. Сарни Рівненської області на свій Nikon d3100 

зафільмував неопізнаний об’єкт. Про те, що він сяє вогнями у 

небі над горизонтом у пінічному напрямку мені ввечері 27.02.2014 

року розповів по телефону брат з с. Глушиця, який разом з 

сусідом спостерігав за мерехтливим об’єктом.  
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З балкону 5-го поверху в м. Сарни у вказаному напрямку я нажаль 

нічого не побачив. Виявилось,що об’єкт погас. Через деякий час 

дзвінок від меншого брата з с. Люхча, який теж спостерігає 

незвичне явище. Дивлюся знову і дійсно бачу невеличкий 

мерехтливий вогник. Кілька секунд знімаю його на фотоапарат з 

об’єктивом 18-105 мм. Міняю об’єктив на сильніший. Але,нажаль не 

встиг - гість у небі знову пропав. 

Ось така історія. До речі, брат з Люхча спостерігав подібний 

об’єкт кілька років тому і в тому ж місці. Фото я спробував 

витягнути з відео. На картах показав приблизний напрямок на 

об’єкт. 

З повагою фотокореспондент газети «Сарненські новини» 

Василь Сосюк. 

P.S. Ваш сайт знайшов в інтернеті і вирішив, що мої 

спостереження будуть цікаві саме вам, професіоналам, які 

вивчають невідоме на науковій основі».  

 

До повідомлення докладені фото та відео. 
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Рис.7                                                       Рис.8 

 
Рис.9 Мапа напрямку спостережень 



 
Рис.10 Той же напрямок іншого дня у 2013р 

ПОСТАНОВИЛИ: Вивчити представлений випадок ретельно із залученням 

ефективних методів дослідження, провести пошук інших очевидців даного феномену. 

Відзначити, що побудова у вигляді множинних світлових куль за півмісяцем або 

половиною вісімки – зустрічається далеко не вперше у практиці реєстрації ААЯ із 

2004 року. 

 

 Спостереження імовірного великого ААЯ над Австралією.  

Первинна інформація у оригіналі: 

 

«Метеорологические радары засекли огромный S-образный НЛО.   

 

Джерело: http://zachet.in.ua/p/8098 

S-образный НЛО появился на  экранах радаров 12 февраля 2014 года. В небе словно бы 

зависла гигантская змея протяженностью более 50 километров. Она располагалась у 

западного побережья Австралии  у курортного острова Роттнест. «Роттнестский монстр» 

— окрестили змею метеорологи. 

- Это не облако, — заверил руководитель местного «гидромета» Нейл Беннет. Но 

объяснить природу феномена не смог. 

Загадочно выразился представитель  Министерства обороны Австралии,  пояснив, что в 

районе острова проходили учения военно-морских сил и объект возник в результате 

рутинной «тренировки». 

 



 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Тримати на контролі можливі пояснення даного феномену. 

Відзначити, що метеорологічні пункти можуть стати основою світової громадської 

мережі із постійного моніторингу ААЯ. 

 

4. СЛУХАЛИ:  Різне 

 Олексюк Р.П. щодо поточної діяльності – представив нову популярну 

статтю. 

 Проноза М.І. здійснив огляд публікацій із тематики АЯ останнього періоду. 

ПОСТАНОВИЛИ:  Прийняти до відома. 

 

5.  СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 19.03.2014. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

19.03.2014. 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


