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1. СЛУХАЛИ:  

Щодо підсумків 2014 року 

Виступив Голова організації Білик А.С.  

Рік що минає був непростим. Проте навіть у цей непростий час в УНДЦА «Зонд» було 

здійснено системну дослідницьку та організаційну роботу, кардинально вдосконалено та 

змінено окремі напрямки у роботі. Зокрема наш Центр провів 17 засідань координаційної 

ради, 2 експедиції та кілька виїзних досліджень, прийняв участь у написанні та виданні 4 

книг, у підготовці 2 науково-популярних фільмів, понад 20 статей та публікацій в ЗМІ та 

інтернет, було реалізовано 4 масштабних лабораторних експерименти. 

В цьому році Центр відзначив своє 10-річчя діяльності. В зв’язку із цим запропоновано 

впровадити відзнаку «Подяка УНДЦА «Зонд»» та нагородити учасників організації, що 

мають найбільший стаж роботи в організації та здійснили вагомий внесок у розвиток 

вивчення аномальних явищ на терені України.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Вважати роботу Центру у 2014 році задовільною.  

Впровадити відзнаку «Подяка УНДЦА «Зонд»» та нагородити визначених окремо 

учасників організації «За вагомий особистий внесок у наукове дослідження 

аномальних явищ в Україні та з нагоди 10-річчя діяльності Українського науково-

дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд»» із врученням нагороджувального листа. 
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2. СЛУХАЛИ: Організаційні питання 

2.1. Можливий план досліджень та питання придбання апаратури. 

Рубанка А. підготував звернення з питання придбання апаратури. 

2.2. Огляд статті. Рубанка А. підготував огляд статті опублікованої в 

PloSGenetics та проведення дослідів по тематиці зробленого відкриття. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Звернення відправити доопрацьоване із урахуванням зауважень. Огляд прийняти 

до відома. 

2.3. Щодо пропозицій експерта УНДЦА І.Калитюка.  

І.Калитюком запропоновано внести свою кандидатуру у редакційну колегію 

формування Протоколів, а також розглянути версію оновленого стенду, 

підготовленого для музею космонавтики.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Схвалити кандидатуру І.Калитюка у редакційній колегії на добровільних началах у 

рамках інформаційно-технічного відділу. Версію стенду розглянути у робочому 

порядку згідно попередньо визначеної концепції.  

 

3. СЛУХАЛИ: Щодо повідомлень про АЯ 

3.1. До Центру звернувся Віктор К. із приватним питанням 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Оскільки питання не є прямою тематикою АЯ, згідно Презумпції конфіденційності, 

направити Віктора К. до колег із клубу «Радіоестезист».  

3.2. Щодо імовірного спостереження імовірного ААЯ 

Наш асоційований учасник експерт С.Петров із Харкова надіслав потрапивши йому 

фото нібито від очевидців імовірного ААЯ.  

 
Рис.1 Спостереження імовірного ААЯ Харків 14.09.14р. 



  
 Рис.2 Спостереження імовірного ААЯ Харків 14.09.14р. 

 
Рис.3 Спостереження імовірного ААЯ Харків 14.09.14р. 

 



 
Рис.4 Спостереження імовірного ААЯ Харків 14.09.14р. 

 
Рис.5 Спостереження імовірного ААЯ Харків 14.09.14р. 

 



  
Рис.6 ААЯ над Астаной влітку 2014р. 

 
Рис.7 ААЯ над Астаной влітку 2014р. 

 

На аргументацію повторюваності даного атмосферного феномену С.Петров доклав два 

відеозаписи із м.Астана (Казахстан) відзняті улітку 2014 р. що містять схожі феномени, та 

містяться у вільному доступі у мережі. Проглянуто відео, заслухано думки учасників 

Центру. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Спостереження АЯ у Астані становить неабияку цікавість. Хоча брак 

даних не дозволяє провести ототожнення у повній мірі коректно, єдина гіпотеза що 

природно пояснює явище – це керований рой дронів, втім малоімовірна через явну 

висотність та дороговизну цього відносно нового та екзотичного явища, особливо для 



країн північно-східної Азії. Асинхронність, циклічність та спалахуваність об’єктів робить 

малоймовірним належність їх до хмари китайських ліхтариків, а також одному об’єкту.  

Фотографія імовірного ААЯ у Харкові та малість докладеної інформації на жаль не 

дозволяють провести процес ототожнення. Втім слід зазначити, що аналогічні 

повідомлення приходили раніше з України – у серпні та вересні (див. протокол №13(194) 

від 22-10-2014) дозволяють висунути припущення, що можливо ми маємо справу із новим 

класом аномальних аерокосмічних явищ. 

 

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

(м.Рівне): Це явище може бути кульками з гелієм та світло діодами всередині, ні одного 

фактору аномальності я не спостерігаю. 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Взаємодія зі ЗМІ 

У рамках співпраці з телеканалом ICTV підготовлено науково-популярний 

телевізійний фільм циклу «Україна. Код унікальності», «Батальйон 14» у двох 

випусках, який вийшов наприкінці грудня на українському телебаченні. Від 

УНДЦА «Зонд» у фільмі виступили експертами заслужений випробувач ракетної 

техніки О.П. Прусс та к.т.н., голова загально фізичного відділу О.Л. Кульський.  

Під час засідання здійснено перегляд ключових моментів фільму.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

Вважати загальну спрямованість фільму та подачу матеріалу у ньому в цілому 

нормальною, заохочувати таку співпрацю в подальшому.  

 

5. Святкування нового року. 

Окрім інших суто наукових питань :) , за бенкетним столом обговорювалась проблема 

безпечної доставки Дідом Морозом подарунків дітям, в умовах небезпеки ураження його у 

повітрі неототожненими зенітно-ракетними системами. Актуальність питання визначена 

низкою сатиричних публікацій в світових ЗМІ та відомими історичними подіями останніх 

місяців.  

 

 4. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру орієнтовно 14.01.2015. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

орієнтовно 14.01.2015, узгодивши із графіком роботи ФАКС НТУУ «КПІ» у січні 2015 

відповідно до розпоряджень.  

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


