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1. СЛУХАЛИ: Організаційні питання взаємодії із ФАКС та дружніми організаціями
За результатами конференції-семінару «Вивчення ААЯ», який був проведений
28.10.2015 року на ФАКС, на сайті ФАКС вийшла стаття :
http://faks.kpi.ua/news/340-konferentsiya-seminar-anomalni-yavishcha-metodologiya-tapraktika-doslidzhen

Конференція - Семінар «Аномальні явища
– методологія та практика досліджень»
«28 жовтня 2015 року на Факультеті авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ»
відбулася Конференція - Семінар «Аномальні явища – методологія та практика
досліджень. 10-Річний Досвід УНДЦА «Зонд».
Під час заходу був відкритий стенд, присвячений сучасному стану проблематики
вивчення аерокосмічних явищ, а також презентований спеціалізований збірник наукових
праць, виданий на факультеті англійською і українською мовами.

У редколегію і авторський колектив збірника увійшли провідні вчені, як з України, так і зі
США, Австрії, Нідерландів, Іспанії та інших країн.

Рис.1. Відкриття стенду
На відкритті виступив декан факультету, проф., д.т.н. О.В.Збруцький, який зазначив
важливість дослідження аерокосмічних явищ та той факт, що робота із їх вивчення
ведеться у провідних космічних державах. Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц. А.С. Білик
підкреслив необхідність такого вивчення з точки зору національної безпеки та отримання
новітніх технологій а також розповів про основні досягнення Українського Науководослідного Центру вивчення аномалій «Зонд» за 10 років діяльності у цій галузі. Також із
лекціями і доповідями виступили голова загально-фізичного відділу к.т.н. О.Л. Кульський,
голова інформаційно-технічного відділу О.Г.Кириченко, заслужений випробувач
космічної техніки О.П.Прус, голова експериментально-конструкторського відділу М.І.
Миронов. В кінці відбувся круглий стіл із живим обговоренням перспектив розвитку
вітчизняної науки у напрямку вивчення аномальних явищ.
Фактична мета досліджень аномальних явищ — це формування наукової картини
феномену, як частини наукової картини Світу в цілому.Займаючи міждисциплінарну
область на передовому краї пограничної науки, Український науково-дослідний Центр
вивчення аномалій «Зонд» прийняв роль сполучної ланки між теоретичною підосновою та
практичним вивченням аномальних явищ, між феноменологічним та пізнаним.Вивчення
аномальних явищ розкриває перед нами у всій повноті можливості експансії спочатку
наукового пізнання, а в подальшому, можливо, і людського життя, як у далечінь
космічного простору, так і у глибини світу елементарних частинок. Можливо,
сформульована свого часу дилема вибору напрямків розвитку цивілізації — у далечінь
космосу чи вглиб елементарних частинок? — насправді зовсім не є дилемою, тому що ці
шляхи прогресу тісно взаємопов’язані та скоріше паралельні, ніж взаємовиключні.
Незалежно від джерела походження об’єктів, реєстрація та отримання їх для
дослідницьких цілей становить неабияку цінність для вивчення та синтезу новітніх
технологій та вироблення власних засобів і програм безпеки».

ПОСТАНОВИЛИ:
Вважати публікацію на сайті вагомим кроком Центру. Наразі йдуть перемовини щодо
публікації у Газеті КПІ розширеного огляду діяльності УНДЦА «Зонд».
2. СЛУХАЛИ: Щодо звернень в організацію
Ярошенко Ю. із ТОВ «Велес» за результатами конференції ЕНІНВ-2015 у Кривому Розі
направив листа із організаційними пропозиціями (зміст оригінала):
«ООО «Центр научно-прикладных исследований по вопросам
энергоинформационной безопасности “Велес”
Уважаемые коллеги!
Реализуя идеи, озвученные в выступлениях участников Научно-практической
конференции «Энинв – 2015», я начал работу по подготовке учредительных документов
для создания Общественной Организации «Академия Эниологии».
Небольшая справка.
Общественная Организация – объединение граждан, созданное для реализации различных
по-требностей, когда люди сообща и спонтанно начинают заниматься общим делом, и они
понимают, что в этом деле можно добиться значимых результатов только при совместной
деятельности. В юридическом смысле, без организации этого сообщества – с точки зрения
властей, дело носит исключительно индивидуальный характер. Другое дело, когда такие
вопросы поднимаются «организованными массами», а именно легализированными
общественными организациями. Плюс необходимо обратить внимание на тот факт, что
спонсоры, в т.ч. международные, охотнее выделяют гранты именно общественным
организациям, поскольку такая схема наиболее прозрачна с точки зрения контроля за
расходованием спонсорской помощи. Итак, первая причина реги-страции общественной
организации является – переход из частной плоскости - в общественную. Причина
задействования такой формы хозяйствования банальна – минимизация налогов. Начнем с
того, что по своей сути общественная организация является неприбыльной организацией.
Такое положение вещей закреплено и в Налоговом кодексе Украины. Другими словами,
основная доходная часть, а сюда можно отнести и членские взносы, и спонсорскую
помощь, не подлежит налогообложению. Но такая форма совместной деятельности
наиболее результативна в плане достижения целей, поставленных перед собой каждым из
участников такого объединения.
На настоящий момент мною проработан и предлагается для вашего рассмотрения
черновые вари-анты Устава «ОО Академии Эниологии» и Концепция Академии (см.
прикрепленные файлы).
Но в процессе работы над этими документами у меня появилась необходимость
консультации по некоторым вопросам с ректором университета «Львовский
Ставропигион» (http://www.stavropigion.at.ua/) доктором философии педагогических наук,
профессором Кмит Ярославом Михайловичем. Его предложения заставили меня с особым
интересом отнестись к ним. Суть этих предложений я излагаю вам в кратком виде.
Явно назрела необходимость создания какого-либо учреждения любой формы
организации, но, очевидно, близкой к академической, занимающейся научным изучением
и прикладным применением эниологических феноменов: У меня свой частный
университет во Львове и нет проблем создать в форме структурного подразделения
(Научно-практический Центр, Лаборатория, Академия или Институт ЭНИОЛОГИИ). От
Вас только требуется обоснование актуальности; структуру; рабочий план работы
подразделения; учебный план подготовки персонала…

Дальше поработать над грантами в поддержку этого нашего общего проекта, поиск
партнера-инвестора или мецената из-за рубежа. Параллельно можно создать Фонд и
общественную организацию по данной проблематике… Но Вы можете это сделать
самостоятельно и без участия моего университета… Буду искать исследователей по
эниологии для этого проекта…
В Уставе университета предусмотрено создание таких структур как факультет, кафедра,
отдел, лаборатория, институт, академия, центр…
В контексте выше изложенного прошу вас, уважаемые коллеги высказать свое мнение о
дальнейшей форме нашей работы. Жду ваших предложений.
С уважением Юрий Ярошенко
ПОСТАНОВИЛИ:
Інформаційно-технічному відділу (зав. Кириченко О.) підготувати можливі обґрунтування
напрямків співпраці у даному напрямку, та винести на обговорення на наступному
засіданні Координаційної ради.
Також пам’ятати що однією з вербальних домовленостей на конференції було надання
УНДЦА принципової схеми приладів ВЕГА для розуміння вимірюваних величин.
3. СЛУХАЛИ: Повідомлення щодо проявів імовірних невідомих біологічних
істот
С.Петров повідомив про імовірні невідомі біологічні істоти (НБІ) у с.Дергачі
Харківської обл.
Оригінальне повідомлення зі ЗМІ (мова, стилістика збережені):
http://atn.ua/obshchestvo/dergachevskaya-chupakabra-segodnya-nochyu-v-odnom-iz-dvorovdergachey-nevedomyy
ДЕРГАЧЕВСКАЯ ЧУПАКАБРА. СЕГОДНЯ НОЧЬЮ В ОДНОМ ИЗ ДВОРОВ
ДЕРГАЧЕЙ НЕВЕДОМЫЙ ХИЩНИК РАСТЕРЗАЛ ТРИ ДЕСЯТКА КРОЛИКОВ
Вот сегодня утром хотели дать им покушать, обнаружили вот такое все. Вот у нас
здесь были вот такие сетки. Были приварены. Это все порвано, оторвано. Вот оно
оторвано. И низ, и верх. Все кролики валяются. У всех кроликов сломаны ребра.
Сегодня утром Светлана не досчиталась 32 кроликов в клетках – всех, которых семья
выкармливала 3 года. Неведомый хищник, который похозяйничал здесь ночью, съел
только пару зверюшек. К остальным - даже не притронулся.
Вот, клеточки открывались все вот так. Открыть можно только человеку. Все
закрыты. И вот, опять же. Ребер нет. Пальцы проваливаются внутрь, и кровь из носа.
Доедать кролика, убитого таким загадочным образом, домашняя собака отказалась. В
“дергачевскую чупакабру”, которая могла это натворить, Светлана не верит. Говорит,
скорее всего, на участок проникли дикие собаки или лисы. А вот мама женщины - другого
мнения. Говорит, за 74 года с таким столкнулась впервые. И о “чупакабре” здесь не
только слышали, но и видели ее.
Зоя Ивановна
А я вірю. Я вірю. Потому, що там женщина, там внизу живе, так у неї гусей подавило.
Вона каже, я вийшла вночі, з фонариком. І каже, бачила цього зверя. З огромними
глазами. Отакі, каже, глаза. Здорові не як у обикновенной собаки, а більші. Передні лапи
невеликі, а задні - великі. Ну, каже, на кенгуру похоже, і все.
Пока семья подсчитывает убытки - а это около 7 тысяч гривен - слухи быстро
распространяются по окрестным домам. Некоторые соседи даже приходят
посмотреть на то, что после себя оставило неизвестное науке существо.
Павел, сосед

Я ж говорю, я вообще такое в первый раз вижу. Так главное же, не поедено, ничего. Верите, что какая-то чупакабра могла быть? - Та приходится верить.
Евдокия Митрофановна
Якийсь, наверно, гібрид. Щото з чим-то змішалося. У природі. Це должно бути велике.
То це якому треба бути, щоб це дістати? Ну, я знаю! І така сила. Це ж сила яка.
В хозяйства жителей Дергачей хищный гость наведывается уже неделю. Разорвал
железную сетку и пролез в калитку, искромсал обшивку двери одного сарая, открыло
сразу две двери - в другой: во дворе Галины Андреевны зверь побывал на выходных.
Вот, вот эта сетка большая. Вот она, сетка. Она не открывается. Вот так
вставлялась. Оно рвало до тех пор, пока не вырвало эту стойку. Я не знаю, какая сила!
Клетка, которая здесь стоит, они вдвоем ее ставили, мужчины
В ночь нежданного “визита” собака не лаяла: то ли не учуяла, то ли побоялась чужака.
Который, расправился с 6 кроликами.
Галина Андреевна
Они просто лежали в рядочек. То есть, ровненько. Аккуратненько сложены. Когда мы
разделывали тушки, полностью все было побито. Мясо, как отбивные мы делаем. 12
Косточки - меленькие, меленькие были в середине.
Впрочем, в то, что это - дело клыков и когтей мифической чупакабры, - женщина
тоже не верит. Но даже те, кому ближе научный подход, готовятся укреплять свои
дворы, чтобы не лишиться домашнего скота. Во дворе Светланы сегодня даже побывал
участковый. Осмотрел место и заверил, что это не человеческих рук дело. А значит - и
писать заявление не на кого: будь то лиса, волк или чупакабра.
С.Петров запланував розвідне виїзне дослідження з метою виявлення факторів
аномальності.
ПОСТАНОВИЛИ:
Схвалити діяльність С.Петрова. Надати Петрову всебічну методологічну, інформаційну та
консультаційну допомогу у телефонному та інтернет-режимах.
4. СЛУХАЛИ: Приладобудування в УНДЦА «Зонд».
У експериментально-конструкторському відділі УНДЦА (Миронов М.) розроблено
експериментальний імпактор – для відбору проб зважених у повітрі частинок

Рис.2. Експериментальний імпактор УНДЦА

ПОСТАНОВИЛИ:
Подякувати Миронову М., продовжувати надалі такі дослідження. Імпактор застосувати
згідно методології у найближчій експедиції, у 2016 р.
6. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 23.12.2015.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
23.12.2015.

Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

