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1. СЛУХАЛИ: Організаційна та мобілізаційна робота Центра
Видано друге видання книги Білик А.С., Леончук І.В. «Основи захисту і цивільної
оборони населення».
Видання здійснене за сприяння Громадського штабу цивільної оборони м.Києва. в
книзі представлені основи захисту і цивільної оборони населення під час військової
загрози. Матеріали подані на основі узагальненого досвіду підготовчих та активних дій у
тих чи інших небезпечних ситуаціях, котрі представлені в книзі.
Зміст книги:
І. Підготовчі дії при загрозі воєнних дій
ІІ. Виживання в місті під час військових дій
ІІІ. Як діяти за містом
ІV. Хімічна небезпека при військових діях
V. Радіаційна небезпека при військових діях
VІ. Ядерна небезпека при військових діях
VII. Засоби надання першої медичної допомоги
VIII. Калорійність продуктів та норма на день
ІХ. Їстівні ягоди, гриби та трави
Х. Спорудження укриття в польових умовах
ХІ. Способи і засоби первинного гасіння пожежі
Додаток 1. Екстрена валізка
Додаток 2. Поводження з представниками окупантів
Додаток 3. Додаткові засоби виживання та безпеки

Примірники роздані учасникам Центру. Також значна кількість примірників
поширена на вулицях Києва та на навчаннях, які проводилися Центром
безкоштовно для киян.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вважати публікацію значним новим внеском Центру у практики впровадження
узагальненого досвіду організації у систему громадської національної безпеки.
Організувати відправлення примірників книги як гуманітарної допомоги на схід, у
міста що перебувають у зоні проведення АТО.
2. СЛУХАЛИ: Миронов М.І. Продовження обробки результатів реєстрації
нетривіальних випромінювань при місячному затемненні 15 квітня та
сонячного 29 квітня.
Установка відпрацювала у штатному режимі. Наразі результати обробляються.
Попередньо можна сказати що відгук на місячному затемненні був майже не істотним.

Загальний вигляд експериментальної установки у підвальній лабораторії та робочий орган

ПОСТАНОВИЛИ: продовжити обробку результатів та вдосконалення методології.
Відзначити, що в майбутньому можливе використання установки для виявлення імовірних
сплесків нетривіального випромінення під час соціально значущих подій, таких як вибори.
3. СЛУХАЛИ: Повідомлення щодо спостереження імовірних аномальних явищ у
світі (поточний вибірковий огляд)
3.1.
ААЯ у небі США у травні 2014р. Светящаяся дыра в небе над
калифорнийским городом Стоктон вызвала тревогу у жителей штата. Пользователи
интернета высказывают различные предположения в относительно природы
возникновения данного явления (джерело http://u-news.org.ua/17924-samoyobsuzhdaemoy-temoy-v-socsetyah-stalo-svetyascheesya-otverstie-v-nebe.html) Снимки
странного светящегося отверстия в небе появились в Сети еще на прошлой неделе.
Фотографии взбудоражили многих американцев, которые теперь высказывают
версии о причинах возникновения дыры. Любители паранормальных явлений и
скептики выдвигают всевозможные предположения и теории в тщетной попытке
объяснить истинное происхождение образования в небе светящегося отверстия.

Наиболее правдоподобной все же выглядит версия предложенная учеными и
метеорологами, которые заявили, что образовавшееся в небе отверстие на самом
деле является следствием перфорации облаков самолетами. По словам
исследователей, проходящий вдоль лопастей винта или крыльев воздух, сначала
расширяется, а затем быстро остывает. Это способствует образованию кристаллов
льда, которые опускаются ниже облаков. Таким образом, можно сказать, что
эффектное круглое отверстие – это то, что образуется выше дрейфующих ледяных
частиц. А если их еще и освещает солнце под нужным углом, то со снизу кажется,
то в небе образовалось светящееся пятно».
ПОСТАНОВИЛИ: Провести пошук аналогів подібних явищ, зокрема у
вітчизняній практиці спостереження метеорологічними пунктами НГФО.
АЯ зняте марсоходом Curiosity
Находящийся с миссией на Красной планете аппарат Curiosity снова заснял НЛО с
хвостом, взлетающее с поверхности Марса.
Снимки были сделаны с помощью камеры, расположенной на задней части
корпуса. Она называется Rear Hazcam и снабжена широкоугольным объективом,
информирует news.еizvestia.com.
Загадочный объект можно увидеть на горизонте чуть правее. Несмотря на смутные
очертания, можно разглядеть некий конус, напоминающий выхлоп ракеты или
инверсионный след.

3.2.

Так как конус направлен вниз, специалисты (?) не исключают, что объект может
взлетать при помощи реактивной тяги.
ПОСТАНОВИЛИ: Звертати особливу увагу на подібні явища на поверхні Марса,
зібрати більше інформації із даного випадку.
3.3.
Зйомка камерою нічного бачення у США.
Супруги из Миссисипи случайно сняли встречу НЛО с оленями (ФОТО).
Необычные кадры были сделаны в Миссисипи, недалеко от дома пожилых
супругов Райнера и Эдит Шаттл вечером 16 февраля при помощи инфракрасной
камеры, которая делает снимки автоматически, реагируя на движение.
Вот как выглядит эта камера:

В 7:24 вечера появился олень – ничего необычного нет:

В 7:29 заметно появление тусклого свечения:

В 7:53 можно разглядеть странные очертания

ПОСТАНОВИЛИ:
Враховувати
можливість
використання
зазначеного
обладнання у стаціонарних пунктах моніторингу. Імовірно зафіксовані об'єкти є
відблиском очей оленя.
4. СЛУХАЛИ: Планування експедиції у «Камінне село».
У рамках проекту «Обеліск» запропоновано здійснити експедиційне дослідження в
урочище «Камінне село», що має підозру на фактори аномальності.
Коротка довідка:
Існують дві гіпотези виникнення урочища. Згідно з однією, 20 тис. років тому
валуни були принесені льодовиком, за іншою — вони являють собою залишки
підніжжя древніх повністю зниклих гір, оголені льодовиком від ґрунтових
нашарувань.
З урочищем пов'язані численні легенди та повір'я місцевих жителів.
Назва «Камінне Село» виникла з однієї такої легенди, що розповідає про те, як
колись у лісі було багате село. Одного разу через нього проходив старий в убогому
одязі і попросив хліба у господаря багатого двору. Той махнув на нього рукою:
«Іди собі, чоловіче, ніколи мені». Старий, яким виявився сам Господь, що
спустився на землю, вийшов з села, озирнувся і село враз скам'яніло. На одному з
каменів, де він відпочивав, залишився величезний слід босої ноги.
Інша легенда розповідає про битву, що відбувалася на цьому місці між Богом (у
варіанті — Ісус) і темними силами. Після довгої битви Сатана був переможений, на
камінні залишилися глибокі подряпини від його пазурів. Бог же, повертаючись на
небо, ступив кілька кроків по каменю і залишив відбитки.
Багато каменів дійсно обрисами нагадують сільські будинки, тут є свій «майдан» зі
«школою», і навіть «церква». Найчастіше туристи відвідують камінь зі «слідами
Бога», до нього спеціально приставлена драбина. За повір'ям, «слід» цей дає
паломникам здоров'я і здійснення бажань.
Багато хто думає, що епіцентром місцевості є камінь, на якому видно природний
слід від людської ступні. Називають цей слід "Божим слідом". Цим слідом вдало
користуються ті, хто сюди приїжджає, стаючи в нього босою ногою і благаючи у
Бога самого важливого. В любу пору року цей "слід" віддає теплом, хоча нічого
особливого в цьому камені зовсім не має.
Підтримка у організації експедиції запропонована Екологічною спілкою вільних
журналістів «Природа понад усе» (О.Андрос).
ПОСТАНОВИЛИ: Провести дослідження орієнтовно 07.06.2014. Представника
Екологічної спілки вільних журналістів «Природа понад усе» (О.Андрос) залучити
у склад експедиції.

5. СЛУХАЛИ: Різне
Дистанційний член УНДЦА з м.Вінниця Олексюк Р. приніс свої матеріали а ще прислав їх
поштою на імя Ніколенко В.П. Матеріали стосуються зголошуваного Р.Олексюком
«глобального електричного кола Землі».
Також Р.Олексюк повідомив, що 6 березня п.р. відбулося аномальне явище у с.Здвижка
Житомирської області, Коростишівський р-н, де 82 річна жінка згоріла дощенту,
лишилися тільки ноги.
ПОСТАНОВИЛИ: Подякувати Олексюку Р. за надіслані матеріали, включити їх у архів
Центра.
Враховуючи значний часовий проміжок між АЯ та повідомленням щодо нього
Р.Олексюку дослідити постфактум вказаний випадок зі збором максимальної кількості
фактів, свідчень, за можливістю – висновків офіційних органів та матеріальних
артефактів. При цьому притримуватися наукової методології та духу Центру,
неупередженості у підходах.
6. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 18.06.2014.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
18.06.2014.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

