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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
 

1. Білик А. 

2. Кириченко О. 

3. Кульський О. 

4. Рубанка А. 

5. Прусс О. 

6. Леончук І. 

7. Зейкан М. 

8. Мірасова Л. 

9. Петров С. 

10. Тимченко Я. 

11. Юриков В. 

12. Миронов  М. 

13. Проноза М. 

14. Дмитро Ш. 

15. Руденко І. 

 

1. СЛУХАЛИ: Юріков В.П.: Новини від клуба «Радіоестезіст» 
Заст. голови партнерського клубу «Радіоестезіст», наш добрий колега Юріков В.П. 

привітав Центр, побажав добрих справ і нових відкриттів. 

Передав центру збірники-бюлетні та книги серії «Супутник радіоестезіста». Також 

Юріков В.П. презентував Третій безкоштовний  Семінар «Біолокація, радіоестезія, 

пірамідо терапія для всіх!» (http://radioestezist.com.ua), який буде проходити 23 травня 

2015 р. за адресою: виставка Нетрадиційна медицина 2015 (ВДНГ). 

Зокрема на семінарі будуть порушені наступні питання: 

 Базовий рівень біолокації 

 Біолокаційне цілительство 

 Духовне цілительство. 

 

 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:srcaa@zond.kiev.ua


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 співпраця з радіоестезістами 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. 

 

2. СЛУХАЛИ: Повідомлення про ААЯ 
Від нашого колеги з Австрії , члена редакційної колегії збірника УНДЦА к.ф.м.н. 

О.Архипова (м. Грац) надійшло повідомлення про спостереження імовірного ААЯ (мова і 

стилістика оригіналу): 

«Хочу сообщить Вам о случайном наблюдении и фотографировании мною 

неопознанного объекта над Австрией во время перелета Стамбул-Вена 07 января 2014 г., 

12:05 UT. Объект заметил визуально на фоне облаков и минуты 2 фотографировал его 

электронной камерой с различным увеличением.  

Снимки показывают постоянство формы объекта и его внутреннюю структуру. Именно 

постоянство формы при наблюдении с разных направлений и компактность объекта 

озадачивают больше всего. Облака так себя не ведут. Разумеется, это было и не пятно 

на иллюминаторе. Я менял положение головы и камеры без заметного эффета на 

положение и форму объекта. Прилагаю контрастированные снимки.» 

 

 
Рис.1 



 
Рис.2 

 

 
Рис.3 

Обговорені гіпотези появи феномену.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Подякувати за надіслане повідомлення. На жаль низька якість 

зображень не дозволяє зробити висновки щодо характерних особливостей феномену. 

Проте форма ареального контуру, його розмитість,  і вочевидь, масштабність феномену 

роблять неможливим  однозначне ототожнення об’єкту як атмосферного або 

антропогенного явища. Оформити випадок у архів повідомлень Центру. За можливістю, 

слід визначити інших очевидців спостереження феномену.  

 

3. СЛУХАЛИ: Збірник УНДЦА «Зонд» - затвердження першої редакції та 

отримані правки 
Повідомлено, що Збірник УНДЦА в цілому готовий. 

Отримані кінцеві правки від авторів та первинні правки редакторів.  

Висловлено зауваження щодо рубрикації і змісту Збірника. 



ПОСТАНОВИЛИ: Оформити Збірник УНДЦА, врахувавши всі поправки,  у першу 

редакцію до наступного засідання.   

 

4. СЛУХАЛИ: Стенд для розміщення на Факультеті авіаційних і космічних систем 

НТУУ «КПІ» 

Сформовано стенд для Факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» , який 

планується відкрити на урочистій конференції-семінарі восени.  

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити наповнення та форму стенду. Кінцево вивірити формати 

та зміст (інформаційно – технічний відділ, Кириченко О.).  Місце розміщення стенду 

погодити із керівництвом факультету окремо.  

 

5. СЛУХАЛИ: Кульський О.Л.  Космічні аномалії. 
Наразі накопичилась критична маса аномалій у космосі що потребують свого пояснення у 

рамках нової парадигми,  час якої настав  - «космічні голуби», спостереження на Церері 

тощо.  Наразі НАСА передбачено, що до 2025 року буде відкрите позаземне життя.   

 

Довідка 1.  Горизонт прогнозу відкриття позаземного життя стає все ближчим.  

«NASA: внеземная жизнь будет найдена к 2025 году 

Мы не одни во вселенной — таково убеждение сотрудников Национального управления по 

воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA). Более того, в 

агентстве настолько уверены в своей правоте, что обещают найти следы внеземной 

жизни в течение ближайших 20 лет. 

«Я уверена, что мы найдём признаки внеземной жизни в течение следующих десяти лет», 

— заявила главный научный советник NASA Эллен Стофан (Ellen Stofan). 

Делая такие громкие заявления, специалисты NASA ссылаются на количество воды, 

найденной в Солнечной системе. Вода — основное условие для возникновения жизни. В 

последнее время её присутствие обнаружилось на многих планетах. Например, на 

поверхности спутников Юпитера — Европы и Ганимеда — под слоями льда таятся 

целые океаны. Недавнее исследование показало наличие горячих источников на Энцеладе 

— спутнике Сатурна. 

Не такие значительные, но теоретически достаточные для поддержания жизни 

источники воды существуют на многих планетах Солнечной системы. 

«Мы знаем где искать. Мы знаем, как искать. У нас есть все необходимые инструменты 

и мы на правильном пути», — добавила госпожа Стофан. 

Основным предметом внимания при поисках внеземной жизни являются так называемые 

«обитаемые зоны» — места с температурой, допускающей наличие воды в жидкой 

форме. Раньше предполагалось, что такие зоны могут находиться только недалеко от 

достаточно теплых объектов, таких как Солнце или Земля. Последние открытия 

показали, что вода может оставаться жидкой и вдали от источников тепла. Так, на 

Европе вода подогревается за счёт силы гравитации, которая непрерывно «дёргает» 

спутник, создавая достаточно трения и энергии для поддержания необходимой 

температуры. 

«Теперь мы знаем, что жизнь может существовать не только поблизости от звёзд, но и 

рядом с большими планетами», — отмечают учёные NASA. 

В агентстве запланирован ряд крупных проектов, в цели которых входит поиск 

внеземных форм жизни. Самый перспективный — миссия полёта на Европу. Он 

запланирована на 2021 год, оценочная стоимость полёта — $2 млрд.» 

 



Довідка 2. З’явилися відомості щодо спостереження імовірного АЯ біля Церери.  

«На снимках Цереры исследователи разглядели черный неопознанный летающий объект 

овальной формы. 

Что интересно, черный НЛО был замечен возле тех самых белых пятен на Церере, 

природу которых не могут объяснить ученые. 

 

 
Рис. 4. Об'єкти Церери 

 

Конечно же, новая находка натолкнула некоторых уфологов на мысль о том, что эти 

таинственные белые объекты на карликовой планете имеют искусственное 

происхождение. 

По словам блогера Скотта Уоринга, объект делает разворот на 180 градусов, что 

доказывает –  это не метеорит и не тень космического аппарата. Также он 

утверждает, что космическое агентство НАСА намерено ретуширует фотографии, 

чтобы скрыть от общественности истинный вид этих белых пятен». 

(http://nenorm.com/post/1479)» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Подякувати за цікаву доповідь, внести актуальні відомості у 

публікації збірника.  Слідкувати за подібними повідомленнями і надалі. 

 

6. СЛУХАЛИ: Організаційні питання  

 Видача форми і посвідки Петрову С. Наш регіональний представник  

Співробітник системно-аналітичного відділу Петров С. завітав на перше засідання із 

Харкова після того як виконав всі вимоги для рахування експертом Центру.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: В урочистій атмосфері видати посвідку та форму  Петрову С. прямо 

зараз. Побажати добрих справ і нових відкриттів! 

 

http://nenorm.com/post/1434


 
Рис. 5. Сергій Петров у формі лав УНДЦА 

 

 Бажаючий вступити до лав. Тимченко Я.  прочитав про діяльність нашого 

Центру і прагне долучитися до його діяльності.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Тимченко Я.  прочитати Пакет №1 для подільших дій.  

 

 Розгрифування  матеріалів. Наш регіональний представник Співробітник 

системно-аналітичного відділу Калитюк І. із Рівне прислав запит щодо можливого 

зниження рівня доступу для деяких скановних матеріалів Архіву.  

Зокрема: розсекретити всі архіви радянського минулого таких країн як: Російська 

Федерація, Арменія, Республіка Білорусь, по 1991 рік включно. Це буде стосуватись і 

свідчень з архівів Білецького і Кузнєцової. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Розгрифутити архіви тільки первинних повідомлень таких країн як: 

Російська Федерація, Арменія, Республіка Білорусь, по 1991 рік включно. В окремих 

випадках викреслити адреси і імена очевидців. 

 

7. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 24.06.2015. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

24.06.2015. 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


