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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 

1. Білик А. 

2. Руденко І. 

3. Ніколенко В. 

4. Миронов  М. 

5. Зейкан М. 

6. Мирасова Л. 

7. Шишка Д. 

8. Проноза М. 

9. Леончук І. 

10. Юріков В. 

 

1. СЛУХАЛИ: Юріков В.П.: Поточна діяльність клубу «Радіоестезіст» 

Заст. голови партнерського клубу «Радіоестезіст», наш добрий колега Юріков В.П. 

привітав Центр із наступаючим 10-річчям, побажав добрих справ і нових 

відкриттів. 

Передав центру збірники-бюлетні та книги серії «Супутник радіоестезіста», в тому 

числі книгу «Російсько-український-англійський словник для радіоестезістів та 

операторів біолокації».  Також Юріков В.П. презентував Другий безкоштовний  

Семінар «Біолокація, радіоестезія, пірамідо терапія для всіх!» 

(http://radioestezist.com.ua), який буде проходити 9 жовтня 2014 р. за адресою: вул. 

Мельникова 20, центр роботи із жінками. Повідомлено також, що на ютюб з’явився 

канал клубу «Радіоестезіст», також випущений диск «Радіоестезіологія та 

біолокація». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Подякувати Юрікову В.П. за тепле привітання, побажати 

довгої та плідної співпраці. Збірники-бюлетні та книги серії «Супутник 

радіоестезіста»  зарахувати у архів Центру. Відзначити, що зокрема книга 

«Російсько-український-англійський словник для радіоестезістів та операторів 

біолокації» є значним поступом у сфері узгодження термінології та побудови 

єдиного нормативного простору та методології вивчення АЯ. 

Повідомити колег про можливість участі у семінарі, заохотити бажаючих прийняти 

у ньому участь. 
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2. СЛУХАЛИ: Реєстрація нетривіальних випромінювань при спостереженні 

затемнень у жовтні 2014року.  

Виступив Миронов М. який описав особливості експерименту що проводиться 

прямо у час проведення засідання у означеній підвальній лабораторії. 

Спостереження за двома затемненнями у жовтні дозволять доповнити цикл вже 5 

спостережень, що дає певну статистичну картину.  

З коментарем виступили Проноза М. та Зейкан М. запропоновано вдосконалити 

установку для можливої організації експерименту із фіксації та об’єктивізації  

імовірних здібностей людини.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Відзначити роль у проведеній роботі Миронова М. Провести пошуки методології 

та вдосконалення установки для проведення експериментів із фіксації та 

об’єктивізації  імовірних здібностей людини. 

 

3. СЛУХАЛИ: Огляд матеріалу, що надійшов у архів Центру 

Адепт учасник Центру Рубанка А. проявив старанну ініціативу і здійснивши пошук 

виявив значущий архівний матеріал «Звіт щодо результатів дослідно-методичних 

біолокаційних досліджень у межах Закарпаття та Українського щита за 1982-84 

роки» - Титул 823/82 МінГеології УРСР, Північно-українське ордена Леніна 

виробниче геологічне об’єднання «ПівнічУкрГеологія» Комплексна геофізична 

експедиція  //В.С.Стеценко, О.Е.Гук, Київ 1984р. грифовано ДСК. 

У матеріалі містяться результати системної роботи 

ПОСТАНОВИЛИ: Вважати матеріал значним здобутком Центру, що висвітлює 

ще одну сторону вивчення АЯ на терені України на офіційному рівні. Занести 

матеріал у електронний архів Центру грифовано. Відзначити роль адепта Рубанки 

А., висловити йому подяку та достроково перевести його ступінь посвячення у 

співробітники Центру з випробувальним терміном 1 місяць. 

 

4. СЛУХАЛИ: Майстер клас із фотореєстрації ААЯ 

Згідно попередніх рішень УНДЦА та в рамках впровадження навчальних програм 

за нагальної необхідності масового всеобучу реєстрації та ототожнення ААЯ, 

фотоексперт Центру І.Леончук провів майстер-клас із фотографування ААЯ. 

Учасники Центру взяли свої фотокамери різного штибу. 

Проведено навчання базовим навичкам у трьох блоках: 

1) Налаштування  

2) Процес зйомки 

3) Збереження результатів 

Частину майстер класу проведено у польових умовах з практичними прикладами 

фотографування об’єктів нічного неба. 

ПОСТАНОВИЛИ: Подякувати І.Леончуку за проведений майстер клас, вважати 

досвід цінним і рекомендувати оформити у вигляді методичних матеріалів. 

 

Депонований коментар експерта системно-аналітичного відділу – Калитюка І.М. 

(м.Рівне): Слід скористатися дифракційними решітками, оскільки фотографування 

ААЯ без додаткових засобів, не дадуть для науки нічого нового. 

 

5. СЛУХАЛИ:  Організаційні питання. 

5.1. Співробітник системно-аналітичного відділу І.Калитюк пропонує свою підтримку у 

розвитку електронних ресурсів Центру, в т.ч. веб-сайту http://zond.kiev.ua/ 



ПОСТАНОВИЛИ: Надати доступ до ресурсів Центру, пропозиції змін подавати у 

письмовому вигляді і погоджувати з керівником та першим відділом у робочому 

порядку.  

 

5.2. Асоційований дистанційний член Центру з м.Вінниця Олексюк Р. представив у 

Центр статтю «Фізика аномальних явищ та енергетика глобального електрокола 

планети (історично-фізичний аспект)» на 5 сторінках.  

Після прочитання матеріалу основним та першим відділом, ознайомленням експертно-

редакційної групи та вмотивованих членів Центру до тексту виникли наступні 

зауваження: 

 Немає посилань на сучасні  (в тому числі) дослідження геомагнітних полів та 

атмосфери  

 Під висловлені у статті висновки не підведено наукової експериментальної 

аргументації або ж посилань на дослідження, що її містять 

 Стаття є узагальненим популярним історичним нарисом дій автора у минулому, а 

бажано щоб містила конкретні наукові результати, математичні викладки та 

експерименти, проведені автором. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Олексюку Р. рекомендувати вдосконалити поданий матеріал на основі 

висловлених зауважень.  

 

6. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 22.10.2014. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

22.10.2014. 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


