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Білик А.
Кириченко О.
Янчук В.
Миронов М.
Мирасова Л.
Зейкан М.
Проноза М.
Руденко І.

1. СЛУХАЛИ: Експедиція у Житомирську область – попередні результати
Білик А. доповів про перебіг експедиції, її основні цілі і завдання які ставилися.
Зазначено, що Центром вперше реалізується масштабне дослідження із залученням одразу
декількох сторонніх організацій. Вирішені складні організаційні, транспортні, навігаційні
та приладові питання.

Рис.1. Наріст на дереві. Зміни флори можуть свідчити про наявність аномального впливу

Рис.2. Межа болота і лісу, де сталися за свідченнями спонтанні переноси

Рис.3. Погини дерев. Зміни флори можуть свідчити про наявність
аномального джерела впливу

Рис.4. Висохле болото де сталися спонтанні “переноси”

Рис.5. Гамма-випромінення в окремих місцях лісу виявлене набагато нижче фону

Рис.6. Основний склад експедиції
Миронов М. висвітив попередні результати досліджень у вигляді картограм:

Рис.7А. Картограми досліджень

Рис.7Б. Картограми досліджень
Пояснення до рис. 7.
12:44 (перед дослідними вимірами)
16:44 (після дослідних вимірів)
Таблиця дослідних вимірів (див. нижче):

Координати маркерів зони втрати орієнтування, вказані очевидцями:
50,282587, 28,375985; 50,277788, 28,374183
Координати провідника при застосуванні сигнальних засобів:
50,16078, 28,22058
Виступили учасники експедиції: Кириченко О., Мирасова Л., Зейкан М., Проноза М.
Відмічено наступні особливості:
 Суттєвих факторів аномальності під час перебігу експедиції у приладових показах
обладнання УНДЦА не зафіксовано.
 Спостережені опосередковані фактори аномальності у вигляді відхилень
рослинності і неоднорідності структури лісу
 Окремі покази (зниження радіації в деяких місцях, суб’єктивне відчуття металевого
смаку, виміри приладу ВЕГА тощо) потребують додаткового аналізу
 Дані від провідників стосовно можливого зникнення військових під час ІІ світової
війни у зоні потребують перевірки.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Висловити подяку залученим організаціям (“Велес”, “НАДРА”) і учасникам
УНДЦА.
 Вважати експедицію вагомим кроком УНДЦА до взаємодії із іншими
організаціями.
 Направити запит щодо детальних мап магнітометрії і гравіметрії місцевості у
компанію «Надра».
 В подальшому врахувати можливу потребу в наявності наступного екіпірування:
турбозапальничка, рюкзаки або речові мішки чи повні комплекти розвантаження,
додаткові GPS.
2. СЛУХАЛИ: Про планування заходів на осінньо-зимовий період
2.1. Конференція-Семінар «Аномальні явища – методологія та практика досліджень.
10-річний досвід УНДЦА «Зонд».
На 28 жовтня запланована Конференція-Семінар «Аномальні явища – методологія та
практика досліджень. 10-річний досвід УНДЦА «Зонд».
Сформовано програму та зразок запрошення:
Запрошення
28 жовтня 2015 року о 17:00 на Факультеті авіаційних та космічних систем НТУУ
«КПІ» (вул. Боткіна 1, корпус 28, а. 219) відбудеться Конференція - Семінар «Аномальні
явища – методологія та практика досліджень. 10-Річний Досвід УНДЦА «Зонд». У
програмі передбачено:
1. Відкриття стенду, присвяченого науковим дослідженням аномальних явищ в Україні і
світі
2. Презентація збірника наукових статей
3. Лекції, круглий стіл, обговорення актуальних проблем дослідження АЯ.
Запрошуємо Вас прийняти участь у семінарі. Якщо Ви хочете виступити у частині
Круглого столу (до 7 хв.), прохання надіслати тему та/або презентацію виступу
оформлену відповідно до шаблону до 27 жовтня.
Також співробітником УНДЦА Калитюком І. надані відповідні організаційні пропозиції
щодо допомоги у фотозйомці та аудіо запису під час експедиції.

ПОСТАНОВИЛИ:
 Затвердити програму і зразок запрошення. Направити запрошення встановленого
зразка на відомі контакти Центру із урахуванням локального формату заходу.
 Сформувати на Деканат ФАКС запрошення із пропозиціями щодо місця
проведення та резервування аудиторії (велика лекційна, 219).
 Сформувати оргкомітет проведення заходу у складі:
1. Білик Артем Сергійович,
2. Кульський Олександр Леонідович,
3. Кириченко Олексій Георгійович.
 Пропозиції Калитюка І. прийняти.
2.2.
Всеукраїнська науково-практична конференція “ЕНІНВ - 2015″.
Як раніше повідомлялося, на 14 листопада 2015 року запланована Всеукраїнська науковопрактична конференції “ЕНІНВ-2015”, співорганізаторами якої є ТОВ «Велес» та УНДЦА
«Зонд».
Конференція пройде у м. Кривий Ріг у малому конференц-залі Офісного Центру “New
Ton”.
Наразі Центром із ТОВ «Велес» сформовано спільне розуміння і фабулу проведення
заходу.
ПОСТАНОВИЛИ:
 Прийняти активну участь у роботі конференції
 Від УНДЦА “Зонд” із науковими доповідями направити виступи А.С. Білика,
О.Г.Кириченко, М.І. Миронова.
 Для виступів на круглому столі і обговореннях направити також експертів УНДЦА
Зейкан М.В. та Ніколенко В.М. (за бажанням).
Підготовку спільної позиції направити на основні питання:
- обміну науковою інформацією серед спеціалістів різних напрямків дослідження
аномальних явищ для більш повного вивчення енергоінформаційних взаємодій у Всесвіті
- об”єднання спеціалістів різних напрямків дослідження аномальних явищ для вивчення
енергоінформаційних взаємодій і ефективне застосування набутих знань у прикладних
цілях.
3. СЛУХАЛИ: Приладове забезпечення Центру.
3.1. Біоіндикатори. Експериментально-конструкторським відділом (Миронов М.)
розроблено концепцію використання равликів як біоіндикаторів:
Миронов Н.И.
Концептуальные аспекты проектирования мобильных террариумов для применения
моллюсков как биоиндекаторов
Контейнер размещения биоиндекаторов для неспецифической комплексной
разведки должен отвечать требованиям:
 Транспортабельности;
 Стандартизации и технологичности;
 Возможности длительного нахождения целевых организмов, простота доступа к
ним, ухода и т. д.;
 Возможность быстрого контроля климатических показателей в контейнере;

 Возможность как максимальной изоляции от внешней среды, так и наиболее
полного воздействия на биондикаторы внешних факторов;
 Видеофиксация
(либо
фиксация
иным
методом)
происходящего
с
биоиндекаторами;
 Масштабирование и модульность контейнеров.
На основе беглого ознакомления с условиями содержания ахатинов (что не исключает
необходимости привлечения профильного консультатна) можем предложить концепцию
мобильного террариума.
Объем одного контейнера выбирается из расчета 10 л. / один ахатин.

Вид спереди

Вид сзади
Рис.8. Террариум (проект)
Террариум являет собой прямоугольную емкость с откидывающейся передней
стенкой и люком в боковых. На дне находится грунт. Контейнер для воды, ирригационная
система и аэрозольная системы позволяют оператору без открывания террариума
увлажнять грунт и распылять воду в самом террариуме.

Вентиляционные отверстия (основные сверху, вспомогательное в дверце) имеют
регулировочные люки. Активная вентиляция, как с фильтром, так и без позволяют быстро
оказать воздействие на климат в контейнере.
В верхней части установлены: лампа подогрева, светодиодная подсветка, а также камера –
главный инструмент исследовательского комплекса.
На задней стенке установлена контрольная аппаратура от датчиков в грунте, самом
контейнере, снаружи и т. д. (датчики могут быть также интегрированы в сами приборы,
где это возможно).
Желательно контролировать: ph грунта, температуру, влажность, радиационный фон.
Приборы подключены к бортовой ЕВМ. Показания тех, которые для этого не
приспособлены, фиксируем на камеру. Показания с камер сохраняются в памяти ЭВМ.
Объединение компьютеров в сеть позволит оперативно централизовано наблюдать
динамику биоиндекаторов.

Штабная ЕВМ

Район исследований

контрольный

Рис.9. Объединение компьютеров в сеть
Контейнеры возможно собирать в блоки. Открывая соответствующие люки, создается
доступ биоиндекаторам с контейнера в контейнер, образуя большой террариум.

Рис.10. Контейнеры возможно собирать в блоки

Представляется целесообразным исключительно искусственное освещение для
стандартизации условий. Если же условия экспериментов будет иными, можно применять
переднюю дверцу и верхнюю часть из прозрачного материала.
Размер контейнера должен позволять ручную переноску, в том числе в рюкзаке.

Рис.11. Размер контейнера должен позволять ручную переноску
Дальнейшая проработка вопроса требует уточнения типа биоиндекатора, содержания
опытов и консультаций с экспертом по поводу выбранных организмов».
3.2. Зважені частинки. Експертом Ніколенко В. винесена на обговорення гіпотеза щодо
можливих впливів на людей зважених частинок біоматеріалів та газів у місцях прояву
АЯЗ.
3.3. Об'єкт Куб. Янчук В. направив на минулому засіданні запит щодо об'єкта «Куб»
(оптичний резонатор з гіпотетично нетривіальними властивостями) який за його
твердженням має певні властивості ефекта форми і виготовлений ним самостійно.
Підготовлено програму можливих досліджень такого об'єкта:
«Результаты рассмотрения заявки на исследование гипотечиских факторов
аномальности для объекта «куб»
Согласно решения, принятого на очередном заседании была рассмотрена заявка на
составление и согласование программы экспериментальных исследований устройства с
условным обозначением «куб» для выявления гипотетических нетривиальных эффектов.
По мнению создателя, в районе объекта наблюдается возникновение / изменение
постоянного, либо низкочастотного магнитного поля. Проверка данной гипотезы наиболее
бюджетная среди предложенных и потому предлагается в качестве первичной программы
исследований.
Поскольку, согласно предыдущим данным, стрелка магнитного компаса обладает
чувствительностью в десятки нТл (что соответствует геологическому магнитометру), для

детектирования наличия и динамики магнитного поля предлагается использовать
жидкостный туристический компас, установленный на платформе, выверенной по
уровням.
Исследоваться должно два объекта: «куб» (целевой предмет) и стопка материалов из
которого сделан «куб» (для фиксации магнитных свойств самих материалов).
Если создатель прибора будет способен, желательно изготовить «куб» также в варианте,
предусматривающем оперативное изменение его структуры, либо иным способом
позволяющий его оперативно «включать» и «выключать».
Показания стрелки компаса и весь ход эксперимента должен фиксироваться на камеру,
при необходимости с подсветкой. По словам создателя, цикл влияния прибора до
стабилизации магнитного поля занимает ~сутки. Соответственно, аппаратура и характер
размещения опытной установки должны быть рассчитаны на непрерывную работу в
течении не менее 26 часов (сутки + 2 резервных часа).
Помещение для проведения опытных работ должно иметь горизонтальную поверхность
стабильную относительно вибраций в рамках сохранения спокойствия в нормальных
условиях для стрелки жидкостного компаса, а также быть свободным от значительных
электромагнитных полей (по крайней мере переменных и динамических)
Предлагается руководству УНДЦА «ЗОНД» определить:
1. будут ли проводится подобные исследования;
2. место размещения опытной установки;
3. наметить даты эксперимента;
4. определить перечень оборудования и бюджет.»
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Реалізувати пробні варіанти системи при наступних експедиціях
3.2. Експериментально-конструкторським відділом розробити концепцію відбирання проб
зважених у повітрі частинок біоматеріалів у АЯЗ (Миронов М.).
3.3. Програму узгодити і запропоновати Янчуку В.
4. СЛУХАЛИ: Баланс архіву Центру
Провідний експерт УНДЦА «Зонд» , к.ф.м.н., с.н.с. Пугач О.Ф. передав у Архів Центру
свій особистий широкий набір матеріалів.
ПОСТАНОВИЛИ:
Прийняти архів на баланс Центру, каталогізувати, систематизувати та сканувати найбільш
значущі матеріали у рамках програми «Спадок».
Пугачу О.Ф. винести щиросердечну подяку із занесенням у протокол.
5. СЛУХАЛИ: Автобіографічна книга О.П.Пруса
Видана автобіографічна книга «Мій вибір» провідного експерта УНДЦА «Зонд», Олега
Порфировича Прусса.
У 1961 році закінчивши академію ім. Можайського, О.П.Прусс вперше зробив дипломний
проект космічного корабля і всіх необхідних розрахунків для пілотованого польоту на
Марс.
Проходив службу на космодромі Капустин Яр провідним інженером-випробувачем,
начальником випробувальної лабораторії. Проводив випробування та пуски ракет. По
програмі Академії наук був учасником дослідження космічного простору. За час служби
прийняв участь у випробуваннях та пусках понад 330 ракет. Має понад сто публікацій,
авторські свідоцтва. Нагороджений орденом «Знак Пошани», «С.Корольова»,
«К.Ціолковського», медалями «Ю.Гагаріна», «В.Глушко», «Ю.Кондратюка».

Заслужений випробувач космічної техніки, «Почесний працівник космічної галузі
України», підполковник, Олег Порфирович значну частину життя присвятив вивченню
аномальних явищ, як аерокосмічних, так і тих, що реєструються на поверхні землі,
працюючи в комісії з вивчення АЯ під проводом Г.С.Писаренко, а згодом – ставши
співзасновником УНДЦА «Зонд».
Його роботи сповнені аналізу, а системний підхід до збирання та впорядкування
матеріалів гідний прикладу.

Рис.12. Обкладинка книги О.П.Пруса
ПОСТАНОВИЛИ:
Вважати книгу вагомим внеском у історіографію української космонавтики. Викласти
новину щодо книги на сайті УНДЦА.
Висловити О.П. Прусу подяку із занесенням у протокол.
14 жовтня О.Пруссу виповнилося 83 роки, тож колектив УНДЦА «Зонд» бажає йому
довгих років життя і практичної діяльності!
6.

СЛУХАЛИ: Організаційні питання.

6.1. Встановлено, що асоційований дистанційний учасник з м.Вінниця Р.Олексюк
самочинно взяв матеріал Центру «ООН и НЛО» та пошкодив його написами на
полях. Відзначено, що це не перший випадок некоректної поведінки даного
учасника. Інші учасники Центру висловили глибоке обурення.
ПОСТАНОВИЛИ: Винести Олексюку Р. догану.
6.2. Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне Засідання
Центру усмістити із Конференцією-семінаром 28.10.2015.

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення конференції 28.10.2015.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

