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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
 

1. Білик А. 

2. Кириченко О. 

3. Романченко В. 

4. Кульський О. 

5. Рубанка А. 

6. Ніколенко В. 

7. Миронов  М. 

8. Мірасова Л. 

9. Зейкан М. 

10. Обертас Т. 

11. Леончук І. 

12. Ковеза В. 

13. Проноза М. 

14. Руденко І. 

 

1. СЛУХАЛИ: Публікація збірника УНДЦА «Зонд» - готовність до друку 
Прикінцево сформований  Збірник наукових праць УНДЦА, продемонстрований 

учасникам.  

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Збірник. Здійснити верстку збірника, розіслати верстку 

редакторам на прикінцеві правки, знайти видавництво та надрукувати збірник.  

 

2. СЛУХАЛИ: Повідомлення: Кульський О. «Організаційно-технічні питання 

вивчення АЯ» 
Не протоколювалось. 

ПОСТАНОВИЛИ: Попередньо схвалити. 

 

3. СЛУХАЛИ: Доповідь: Романченко В.Л. «Технологічні артефакти Єгипта очима 

очевидця». Експерт УНДЦА «Зонд» Романченко В.Л. побував у Єгипті із 

програмою візуального огляду та підтвердження деяких артефактів. 

 

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


Наводиться скорочений огляд слайдів: 

 

 
Рис.1. Гіза. Блоки з граніту. Ідеальність поверхні 

 

 
Рис.2. Гіза. Блоки з граніту. Ідеальність поверхні.  

Група А.Склярова знайшла вкраплення абразиву чи інструменту. 

 



 
Рис.3. Гіза. Блоки з граніту 

 

 
Рис.4 Гіза. Блоки 



 
Рис.5 Гіза. Блоки 

 

 
Рис.6. Цільноскляний саркофаг 

 



 
Рис.7.  Невідомого поки достеменно призначення артефакт 

 

 
Рис.8. Храм у Абідос 



 
Рис.9. Цільнокамяний Карнакський обеліск 

 

 
Рис.10. Обсидіановий портал 



 
Рис.11. Пласкість і ідеальність поверхні 

 

 
Рис.12. Ще одне загадкове місце 



 
Рис.13. Ще одне загадкове місце 

 

 
Рис.14. Сапареум 



 
Рис.15. Коридори Сапареуму 

 

 
Рис.16. Коридори Сапареуму 

 



 
Рис.17. Цільнокамяний «саркофаг» начебто для «жертовних биків». 

 

 
Рис.18. Цільнокамяний «саркофаг» 

 



 
Рис.19. Ідеальні кути 

 

 
Рис.20. Ідеальні кути 



 
Рис.21. Накривачка «саркофагу» 

 

 
Рис.22. Накривачка «саркофагу» 



 
Рис.23. Піраміда Снофру 

 

 
Рис.24. Щільність та прямота блоків. 

 

 

Проведена жвава наукова дискусія щодо архітектурних феноменів та артефактів, 

демонстрованих у доповіді .  

 



Коментар О. Кульського: 

Академік Петровський виділяє що 1 династія 3400 р. до РХ. Сучасна  трактовка - 1 

династія 3150 р. до РХ. Проте стела Нормера 1 династії вже містить піраміду як 

зображення.  

Також слід звернути увагу на до династичний період – алхімічний посуд був дуже високої 

якості.  

Коментар А. Білика: 

Також не видно суттєвих тріщин в піраміді Снофру, через які згідно офіційних даних були 

зупинені роботи і прийнято рішення зположити кут грані.  

Слід наголосити на кончій необхідності десакралізації знань, так як зворотне призводить 

до занепаду і забуття технологій та істин.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Романченко В. винести подяку за змістовну доповідь і цікаві 

дослідження, проведені у Єгипті, із занесенням у протокол Центру. Рекомендувати на 

основі доповіді зробити статтю із розглядом різних гіпотез щодо походження і технологій 

утворення артефактів, зазначених у ній.  

 

4. СЛУХАЛИ: Експедиційна діяльність та забезпечення у літній період 
На липень місяць запропоновано призначити чергове виїзне дослідження у АЯЗ Грузьке, з 

метою опитування первинних очевидців.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: Погодити. Попередню дати призначити на 12 липня. Додатково склад 

експедиції узгодити із А.Букетом, який відповідає за зв'язок із очевидцями.  

 

5. СЛУХАЛИ: Повідомлення про спостереження імовірних ААЯ. 
 

Сегій Ж. надіслав повідомлення про імовірне ААЯ на адресу Центру (мова і оригінал 

збережені): 

«Вітаю! 

  

Звіт про спостереження НЛО. 

  

м. Харків. Велика Данилівна, 

координати: N50˚02.850΄   E36˚19.270΄ 

час: 21:53-21:56    04.06.2015 р. 

  

Погодні умови: Майже повна відсутність вітру як на землі, так і, судячи по низьким 

нерухомим хмарам, на висоті порядку 200-300 м. Через 10-12 хв. після закінчення 

прольоту об’єктів розпочалась невелика гроза. 

  

О  год. хв. в небі з’явилась низка об’єктів (9-10), що рухались нерівним ланцюжком точно 

з півночі на південь. 

Вітру не було. Об’єкти були схожими на ліхтарики білого рівного кольору. З огляду на 

видимість хмар, що були майже нерухомими, висота прольоту об’єктів видається 

приблизно у 150-200 м., швидкість біля 60-80 км./год. 

  

Спочатку явище здалось схожим на китайські ліхтарики. Проте об’єкти раптово почали 

еволюції в повітрі, що виключають таке припущення. Вони багаторазово облітали один 

одного по колу, займаючи місце попередника, різко прискорюючись та уповільнюючи 

швидкість. 

  

Відчуття страху та часових аномалій не спостерігалось. 



  

Матриця Samsung Galaxy S5 об'єктів не побачила. Є відеозапис чорноти.... нажаль..  та 

два свідки. 

 З повагою, Сергій Ж.» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Враховуючи що є відомості про інших свідків, направити наступну 

відповідь: 

«Здрастуйте Сергій ! 

 

Дякуємо за Вашу небайдужість у повідомленні про невідоме. Вкажіть будь ласка напрям 

за сторонами світу, за яким спостерігався рух, кут до горизонту, відносний кутовий 

розмір одного об'єкту і групи на відстані випростаної руки, відносну швидкість (скільки 

власних розмірів проходив об'єкт за секунду) а також схему руху із побудовою та 

облітаннями об'єктами один одного. Також корисні будуть контакти іншого очевидця.» 

 

6. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру у вересні 2015 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру у 

вересні 2015 року. 

 

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 

 


