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1. СЛУХАЛИ: Звіт за 10 рік діяльності Центру та 10-річчя діяльності організації. 

Дорогі колеги, друзі! 
10 років назад 21 жовтня 2004 року відбулося перше засідання УНДЦА «Зонд». У його 

роботі прийняли зокрема участь О. Прусс, О. Пугач, А.Білик, А.Букалов. Тому 21 жовтня 

наша організація відзначає 10 річчя своєї діяльності. За цей час ми здійснили понад 30 

експедицій, видали 8 книг та більш ніж 100 статей,  прийняли участь у створенні 4 

фільмів. Ми провели майже 200 засідань, співорганізували 3 конференції, а ще у 6 

прийняли участь.  

Найвагоміші здобутки Центру: 

 Розробка методології ототожнення ААЯ 

 Розробка цілісних методик об’єктивізації та тестування аномальних впливів 

 Розробка багатьох унікальних приладів, установок 

 Збереження та каталогізація Архіву комісії із вивчення АЯ при НТО РЕЗ ім.Попова 

м.Києва, м.Харкова тощо 

 Дослідження полтергейстних феноменів 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 

тощо, під час яких вдалося зокрема вперше зафіксувати феномен на тепловізор 

 Дослідження феномену Карадазького чудовиська 2008  

 Дослідження невідомих тварин у Київській області 2009 

 Дослідження формацій на полях у с.Кордишівка 2011 
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 Дослідження Підгірського замку 2011 

 Організація семінару та видання наукового збірника «Методологія та практика 

дослідження аномальних явищ» 2010 

 Участь у конференціях «Гіроскопні технології та навігаційні системи», «Політ», 

«Авіа», «Зігелівські читання» тощо 2005, 2006, 2012 

 Спільна організація конференцій «Екстрасенс 2011 та 2012» 

 Закріплення документально взаємодії Факультету аерокосмічних систем НТУУ 

«КПІ» та УНДЦА «Зонд» 2013 

 Видання книг «Стежина над безоднею», «Тіні дракона Чінь-Хуана», О.Л.Кульський 

2008, 2012 

 Видання книги «Підпалювачі дивної війни», О.Г.Кириченко 2014 

 Видання двох видань книги «Основи цивільного захисту та оборони населення», 

А.С.Білик, І.В.Леончук 2014 

 Участь у підготовці видання «Український космос» О.П.Прусс 2008 та багато 

іншого. 

Займаючи міждисциплінарну область на передовому краї пограничної науки, ми 

прийняли роль сполучної ланки між теоретичною підосновою та практичним вивченням 

аномальних явищ, послідовно виступаючи проти сакралізації знань, борючись за 

неупереджений, зважений та багатогранний підхід. 

Спасибі що ви з нами, бо вся наша діяльність можлива лише завдяки вам.  

В світі вдосталь непізнанного та непізнаваного, і разом ми встановимо межі цієї 

прекрасної загадкової реальності! 

 

Звіт за  10 рік діяльності Центру 
21.10.2014 виповнилося рівно 10 років з дня першого Засідання Центра. 

Підсумувавши результати за десятий рік діяльності Центра, можна відзначити, що всього 

було проведено 17 Засідань Координаційної Ради Центра. За результатами Засідань були 

складені Протоколи, у яких відмічалися найбільш значущі події та тематики повідомлень 

та доповідей.  

Десятий рік характеризувався видозміною роботи організації у зв’язку із складною 

ситуацією, що утворилася в країні. 

Головною задачею було збереження  наукової спрямованості, проведення досліджень 

– і ми з нею впоралися. Ми прийняли ряд рішень, що кардинально змінили вектор 

розвитку організації,  але чіткіше окреслили пріоритети.  

Зокрема наш Центр провів 2 експедиції та кілька виїзних досліджень, прийняв 

участь у написанні та виданні 4 книг, у підготовці 2 фільмів, понад 20 статей та публікацій 

в ЗМІ та інтернет, було реалізовано 4 масштабних лабораторних експерименти.  Зі ЗМІ 

було підготовлено ряд програм, інтерв’ю, публікацій в газетах тощо. Це сприяло 

популяризації ідей Центра, виробленні серйозного відношення у населення до 

аномалістики та предметів її дослідження. 

Найбільш знаковим стало видання двох видань книги «Основи цивільного захисту та 

оборони населення», А.С.Білик, І.В.Леончук 2014. 

У непростий час за сприяння Центру було організовано безкоштовні лекції для 

населення із цивільного захисту (лектор М.Миронов, організатор А.Білик) 

Знаковим стало те, що у 2014 році наші добрі колеги, - Міжнародний дослідницький 

Центр EIBC влився у структуру нашої організації. Віриться, що об’єднання зусиль 

дозволить зробити та досягти більше, ніж їх сума. 

Найбільш змістовна експедиція відбулася у «Камінне село», де вперше для 

реєстрації можливих див, пов’язаних із виділенням температури, був застосований 

тепловізор. 



У липні 2014 наша організація на запрошення конференції соціологів, психологів, 

парапсихологів та терапевтів «Альфа-фестиваль» прочитала відкриті лекції із зв’язку 

людської свідомості  та аномальних явищ (А.Білик) та об’єктивізації паранормальних 

здібностей (М.Миронов).  

У 10 році своєї діяльності Українським науково-дослідним Центром вивчення 

аномалій було отримано більше 20 інформаційних свідоцтв щодо спостереження 

аномальних явищ, які ще знаходяться у процесі аналізу. Зниження кількості повідомлень 

щодо АЯ пов’язане в основному із об’єктивними причинами – тимчасова окупація 

територій, зміщення акценту уваги населення тощо. 

Разом з тим, залишилося багато актуальних питань:   

 завершення створення єдиної нормативної документації та методологічних, 

приладових підходів у вивченні АЯ 

 більш широкий вихід організації на міжнародний рівень 

 завершення досліджень та прикінцеве оформлення звітів по експедиціях, що 

відбулися  

Найбільшу активність виявляли експериментально-конструкторський та 

інформаційно-технічний відділ. 

Хочеться сподіватися, що новий рік діяльності Центру буде не менш продуктивним 

та принесе нові відкриття та успіхи. 

 

Нижче деякі світлини із засідань УНДЦА «Зонд» та відзначення (більше можна 

побачити на нашому сайті www.zond.kiev.ua ):  

 

 
Рис.1 6-те засідання УНДЦА «Зонд». Видно Р.Фурдуя, В.Голяркіна, А.Білика, 

А.Букалова, І.Кузнєцову, Л.Мірасову, В. Канюку, В.Красноголовця, Н.Фаєра. 
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Рис.2 Разом із сумським дослідником, майбутнім співробітником УНДЦА 

В.Романченко під час засідання УНДЦА Зонд у музеї аерокосмонавтики, 2005р. 

 
Рис.3  с.н.с., к.т.н. О.Кульський виступає під час засідання УНДЦА Зонд на факультеті 

авіаційних і космічних систем, 2007р. 



 
Рис.4 Основна частина колективу УНДЦА у пам’ятне 10-річне засідання 2014 року 

 
Рис.5 Частина книг та видань, здійснена за участі та сприяння УНДЦА «Зонд» за 10 

років 



 
Рис.6 Відзначення 10-річчя. Довоєнні трофейні цукерки та шампанське, збережені 

спеціально для цього моменту як би натякають ☺ 

 

Запропоновано з нагоди 10-річчя організації провести науково-дослідну конференцію 

та видати збірник праць, оновити стенди у Музеї НТУУ «КПІ» згідно нової інформації, 

відкрити стенди у корпусі ФАКС, що погоджено із керівництвом факультету. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Вважати роботу Центру за 10 років підряд добрим зачином для подальших обріїв 

пограничної науки. 

 Експертам та співробітникам Центру з нагоди 10-річчя організації видати пам’ятну 

форму та посвідчення раніше встановленої нової бланк-форми. 

 З нагоди 10-річчя організації провести науково-дослідну конференцію на 

міжнародному рівні та видати збірник праць.  

 Оновити стенди у Музеї НТУУ «КПІ» згідно нової інформації, відкрити стенди у 

корпусі ФАКС 

 

2. СЛУХАЛИ: Звітно-виборчі збори Центру 

Кожні два роки відповідно до статуту проводяться звітно-виборчі збори Центру. 

2.1. Затвердження структури Центру.  

Запропоновано перезатвердити існуючу структуру Центру із незначними змінами 

функцій: 

1. Інформаційно-технічний відділ 

 Кадровий облік Центру 

 Організація заходів підвищенню якості професійного рівня учасників 

 Підтримка сайтів Центру 

 Координація із партнерськими організаціями, а також окремими особами 

 Комунікація зі ЗМІ  

 Інформаційне забезпечення матеріалами Центру 

 Організація освітніх та ін. заходів,  забезпечення участі в конференціях тощо 

 

 

 

 

 

 



2. Системно-аналітичний відділ 

 Збір, впорядкування та наукова обробка інформації щодо аномальних явищ, 

що реєструються першочергово на території України; 

 Вивчення та опрацювання даних про матеріальні об’єкти невстановленого 

походження, що становлять наукову цінність; дослідження місць 

спостереження аномальних явищ або територій з ними пов’язаних, із 

безпосереднім виїздом на місця дослідження 

 Розробка гіпотез та теоретичних передоснов дослідження аномальних явищ, 

нових наукових концепцій 

 Розробка заходів моніторингу та захисту національної безпеки щодо 

неототожнених аномальних аерокосмічних феноменів  

 Прогнозування феноменів та подій; проведення ретроспективних історичних 

досліджень 

 Дослідження соціально-психологічних аспектів аномальних явищ 

3. Експериментально-конструкторський відділ  

 Винахідницька  діяльність, пов’язана  із дослідженнями аномальних явищ та 

суміжними науковими напрямами; побудова та тестування приладів 

 Розробка ефективних методів екранування та захисту від згубних 

аномальних впливів 

 Організація безпеки населення при взаємодії невідомих феноменів з 

об’єктами навколишнього середовища 

 Організація експедицій 

 Дослідження зразків, відібраних в ході досліджень  

 Дослідження екологічних аспектів аномальних явищ 

4. Загально-фізичний відділ 

 Параметризація аномальних впливів 

 Об’єктивізація парапсихологічних здібностей  

 Дослідження із виявлення матеріальних носіїв аномальних впливів 

 Розробка методик виявлення підземних порожнин, корисних копалин 

 Розробка універсальних методик розвитку парапсихологічних здібностей у 

людей 

 Вивчення можливостей отримання нових технологій та матеріалів на основі 

нетривіальних явищ 

 

Структурна приналежність учасників Центру залишається без змін: 

Учасник Центру – людина яка прийняла участь не менш ніж у трьох засіданнях, пройшла 

співбесіду за результатами ознайомлення з пакетом №1, має повну/неповну вищу освіту, 

закріплюється за відділом. 

Співробітник Центру – учасник Центру, який має не менше аніж 1 рік стажу активної 

роботи в організації;  1 наукова або науково-популярна публікація або науковий ступінь.  

Експерт Центру – співробітник Центру, який має не менше ніж 2 роки стажу активної 

роботи в організації;  2 наукові або науково-популярні публікації, одна участь у 

експедиціях або науковий ступінь. 

Координатор Відділу – 3 роки стажу; 3 наукові або науково-популярні публікації, дві 

участі у експедиціях  або науковий ступінь. 

Заступник Голови – людина, що призначається  із числа координаторів головою Центру. 

Голова Центру – людина, що обирається  із числа координаторів Центру. 

Інших пропозицій не надійшло. 

 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА - 9  (дев’ять) 

ПРОТИ – 0 (нуль) 

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) 

КВОРУМ – 6 (шість) 

ПОСТАНОВИЛИ: перезатвердити існуючу структуру Центру із незначними змінами 

функцій у запропонованому вигляді, структурну приналежність учасників Центру 

залишити без змін. 

 

2.2. Вибори координаторів, голови та заступників голови Центру. 

Надійшла пропозиція з огляду на насиченість програми голосувати пакетом. 

Заперечень немає.  

Запропоновано переобрати: 

 Головою координатором системно-аналітичного відділу – Білика А.С. 

 Координатором відділу загальної фізики, першим заступником голови – Кульского 

О.Л. 

 Координатором інформаційно-технічного відділу, першим заступником голови – 

Кириченко О.Г. 

 Координатором експериментально-конструкторского відділу – Миронова М.І. 

Інших пропозицій не надійшло.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА - 9  (дев’ять) 

ПРОТИ – 0 (нуль) 

УТРИМАЛИСЬ – 0 (нуль) 

КВОРУМ – 6 (шість) 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити керівний склад Центру у запропонованому складі. 

 

Також були здійснені окремі переведення та реорганізація членів у межах відділів, 

поповнення та зміна статусів. Відтоді кадрова структура Центру виглядає наступним 

чином: 
Голова Центру   Білик А. 

Інформаційно-технічний 

відділ 

Системно-аналітичний відділ Експериментально-

конструкторський відділ 

Загально-фізичний 

відділ 

Координатор Координатор Координатор Координатор 

Кириченко О. Білик А. Миронов М. Кульський О. 

ПІБ Статус ПІБ Статус ПІБ Статус ПІБ Статус 

Шишка Д. С Прусс О.     Е Пугач О.      Е Зейкан М. Е 

Руденко І. С Романченко В. 

(дист.член Суми)  

Е 

 

Олексюк Р. 

(дист.член 

Вінниця)   

С Ніколенко 

В. 

Е 

Черкашин В. 

 

У 

 

Калитюк І. (дист.член 

Рівне) 

Е Беспалов А.   Е Мірасова Л. Е 

Онищенко М. Е Миколишин А. 

(дист.член Львів) 

С Стьопкін О.      Е Проноза М. Е 

Рубанка А. С Петров С. (дист.член 

Харків) 

Е Коваленко Є.     С Леончук І. Е 

Руденко С. 

(ас.член  США) 

С Герштейн М. (ас.член 

РФ) 

Е Ткачов С.      У Писаренко 

В.     

Е 

  Приставко І. (ас.член 

Білорусь) 

С   Голяркін В. Е 

  Дальнік П.     Е   Горошко О. Е 

Примітка: Асоційовані члени проживають у інших країнах та дистанційно приймають 

участь у роботі організації на місцях. 



ПОСТАНОВИЛИ: затвердити кадрову структуру Центру. 

 

3. СЛУХАЛИ: Підготовка до спостереження затемнення та реєстрації 

нетривіальних випромінень 23 жовтня  
Виступив керівник експериментально-конструкторського відділу Миронов М., який 

доповів, що установка реєстрації нетривіальних випромінень запущена у штатному 

режимі і буде працювати автономно три дні, включно із днем затемнення з метою 

фіксації апріорної та апостеріорної ситуації. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Висловити подяку Миронову М. за пророблену роботу, опрацювати результати надалі.  

 

4. СЛУХАЛИ: Поточна дослідницька діяльність УНДЦА 

4.1. Щодо спостереження імовірного ААЯ 

О.Ковальов – спостеріг дивне явище та повідомив про це на форумі. І ось – сьогодні 

він гість УНДЦА. Розповідь О.Ковальова у оригіналі із доповненням у результаті 

анкетування та поставлених запитань на засіданні: 

«Близько 22:20, 18 жовтня 2014 року в селі Підгірці, Обухівсткого району, в небі, десь 

35 градусів до горизонту у напрямку південь-схід, спостерігав скопичення близько 

сотні вогнів, розміром з невеликі зірки. Скопичення рухалось зі швидкістю повільної 

хмари, а може й повільніше,  мало форму птичої зграї і змінювало конфігурацію. Всі 

зірки мали блакитно-синій колір. Десь близько до центру скопичення мало велику (але 

не яскравішу за інші) зірку, яка також рухалась. Скопичення зміщувалось праворуч, а 

потим вдалину. Спостерігав його десь біля 15-25 хвилин. Спочатку просто, а потім у 

бінокль. Відстань до нього визначити не зміг. Але вона була більша за 5 км. Тут 

проходять повітряні траси і літаки пролітали значно нижче, ніж це скопичення. 

Варіант, що це були якісь китайські ліхтарики виключаю, бо вони так високо та довго 

не літають і не горять, між собою таким чином не переміщуються. Та ще й усі 

синього кольору. Кутовий розмір лист а4, з напрямку півд.-захід – південь пройшов 15-

20хв 

Фото чи відео відсутні. Але є свідчення людей, які бачили таке-ж явище, але в інший 

час.  

Швидкість переміщення усіх об'єктів була незмінною та на вигляд однаковою. 

Конфігурація положення вогнів змінювалась на вигляд хаотично, чи в невизначеному 

порядку. 

Форма всієї групи також, на вигляд, змінювалась хаотично. 

Швидкість становила приблизно у 5 раз більше за швидкість хвилинної стрілки 

годинника.».  

 

Відмічено, що схоже повідомлення щодо спостереження ААЯ було у серпні, і 

підтверджено трьома очевидцями (оригінал, 

http://www.ex.ua/view_comments/80525758): 

«Странные огни над Киевом Espoir, 1:31, 31 серпня 2014» 

«30.08.2014 где-то в 23:00-23:30 увидел большое скопление странных огней (100-200 

штук), на очень большой высоте. сначала подумал, что спутники, но их было очень 

много, и не звездопад и точно не небесные фонарики. очень странное явление. 

Белого, со слабым синим оттенком (выглядили как звезды), наблюдал с днепровского 

района - парк победы, двигались в сторону борисполя. если б я знал их размер, я б 

написал какая приблизительная скорость и высота, но похоже было, что они на 

высоте самолета 5к-10к. 

думаю врядли шарики. нарисовал приблизительно как они выглядели. 

и врядли мусор, был бы шлейф при вхождении в атмосферу (как у комет) 



technog, 16:33, 2 вересня 2014, 16:40, 2 вересня 2014 

Да, точно такую же Н.Е.Х. наблюдали с ул. Радужная в это же время, 

подтверждаю. масса синеньких огоньков с фиксированные между собой и в центре 

был огонек не похожий на другие. 

 31 серпня 2014, 8:59, 31 серпня 2014 

Тоже в Киеве. 

Реально 100-200 светящихся объектов (реально маленького размера или реально 

далеко) похожих на среднего размера звезду. 

Двигались все в одном направлении и пролетели где то за секунд 30. 

Некоторые еще выписывали пируэты по кругу, продолжая двигаться в том же 

напрвлении, что и остальные. 

Я тогда неделю в интернете рылся в поисках ответа.» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Подякувати очевидцю за небайдужість, дослідити спостереження ефективними 

методами. Сконцентруватися на пошуку аналогів та інших очевидців феномену, 

можливих матеріальних свідченнях.  

 

5. СЛУХАЛИ: Взаємодія із іншими організаціями та ЗМІ 

 

Не протоколювалось. 

 

6. СЛУХАЛИ: Різне 

 

Не протоколювалось. 

 

7. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 05.11.2014. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання 

Центру 05.11.2014. 

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


