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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
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4. Вембер В. 

5. Прусс О. 

6. Ніколенко В. 

7. Мирасова Л. 
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9. Миронов  М. 
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1. СЛУХАЛИ: Підсумки 2015 року  

Виступив Голова УНДЦА «Зонд» Білик А., який відзначив позитивні результати та 

основні досягнення УНДЦА за 2015 рік: 

 Видання наукового збірника праць 

 Проведення конференції-семінару з питань вивчення АЯ 

 Відкриття стенду присвяченого дослідженням ААЯ на ФАКС 

 Проведення масштабної сумісної експедиції у Житомирську область і у с.Грузьке 

Київської області 

 Участь Центру у сумісній конференції ЕНІНВ-2015 у Кривому Розі 

 та багато іншого... 

Побажаємо щоб і наступний рік був не менш плідний! 

2. СЛУХАЛИ: Взаємодія із ФАКС 
Виступив Кириченко О., який доповів, що на сайті ФАКС розміщено замітку про 

Конференцію-семінар 28.10.2015 а також прийнята у друк стаття в університетську газету 

КПІ. В подальшому заплановано перенесення сторінки семінару на сайт ФАКС НТУУ 

КПІ.  

ПОСТАНОВИЛИ: Схвалити таку конструктивну діяльність та винести Кириченко О. 

подяку із занесенням у протокол.  

 

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


3. СЛУХАЛИ:  Взаємодія із дружніми організаціями 
Колеги із ТОВ «Велес» за результатами конференції ЕНІНВ-2015 у Кривому Розі 

направили листа із організаційними пропозиціями (див. попередній протокол 16(214)). 
 

ВИСТУПИЛИ: 
Кульський О. який продемонстрував свої дипломи Академії еніології (Р.Ф.Ханцеверова), і 

зазначив про необхідність застосування іншого формату і назви, ніж Академія.  

Кириченко О., Прус О. із пропозиціями щодо концепції взаємодії. 

Також виступив Миронов М. із зазначенням необхідності розуміння принципів приладів 

типу ВЕГА, які використовуються ТОВ Велес для реєстрації гіпотетичних полів.  

 

На 26 грудня запланована консультаційна зустріч у 22 корпусі НТУУ «КПІ» щодо 

можливих форматів співпраці. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Концептуально прийняти наступні тези: 

1. Мета гіпотетичної організації - не дублювання функцій існуючих УНДЦА, чи 

наукових державних існуючих установ, а координація, спільний перетин, розподіл 

свідчень очевидців, швидке реагування тощо. Ідея такого органу давно назріла.  

Таким чином, основні функції такої організації можна визначити як: 

 Координаційна – ведення єдиного реєстру дослідників і організацій, комунікація, 

курування спільних заходів 

 Просвітницька – спільні організації навчальних заходів, семінарів з ціллю 

підвищення рівня предметних знань у учасників  

 Популяризаційна – збільшення обізнаності потенційних очевидців тощо 

 Методологічна – видання спільних видань, ширення єдиних наукових підходів, 

методик вивчення, практик тощо 

 Інформаційна – оперативне перенаправлення запитів, повідомлень, свідчень у 

профільні організації та експертам із подальшими  відкритими результатами 

взаємодії і досліджень 

 

2. Оптимальна назва - не «Академія» і «Інститут», а «Асоціація» або «Центр».  

3. Форма - недержавна і не під крилом якоїсь однієї організації 

4. Участь УНДЦА може бути тільки колективна як організації відповідно до Статуту 

 

Також постановили прийняти участь у консультаційній зустрічі 26 грудня, донести 

концепцію взаємодії Центру, запропонувати підтримку у вигляді документообороту, 

зразків форм, методології тощо.   

 

4. СЛУХАЛИ: Планування першого засідання УНДЦА «Зонд» у м.Харків  
Дистанційний експерт системно-аналітичного відділу УНДЦА «Зонд», керівник філіалу 

Зонд-Харків С.Петров планує провести перше засідання, відповідно чого вислав 

попередню програму на погодження: 

 

После значительного перерыва, длительностью в целый год, ХОГАЯ теперь уже под 

эгидой УНИЦА "Зонд" в качестве филиала, продолжает свою традицию проведения 

заседаний исследователей ААЯ в г.Харьков.  

 

Место сбора: ул.Сумская, 2 - Кафе "Пузата Хата" на втором этаже, возле станции метро 

"Исторический музей".  

Время сбора: на 17:50  



Программа Заседания №1 Харьковского филиала Украинского научно-

исследовательского Центра изучения аномалий «Зонд» 

 

01.Результаты исследований свойств воды на Крещение.  

02.Результаты разведывательной поездки в район съёмки возможного НЛО на Баварии 

2010г.  

03.Результаты разведывательной поездки в район Борок, Змеевского района, Харьковской 

обл.  

04.Идентифицирован НЛО над Москалёвкой (Харьков) 30.03.15г.  

05.Предполагаемый НЛО над Песочином (Харьков) 14.04.15г.  

06.Предполагаемый НЛО над Большой Даниловкой (Харьков) 04.06.15г. 

07.Предполагаемый НЛО над Тюменью 30.06.15г.  

08.Идентифицирован НЛО над Чугуевом.  

09.Результаты разведывательной поездки в район наблюдения предполагаемого НЛО на 

Салтовке (Харьков) 21.08.15г.  

10.Идентифицирован НЛО над Харьковом 30.10.15г.  

11.Идентифицирован НЛО над Волгоградом.  

12.Предполагаемый НЛО над поверхностью Луны 07.09.14г.  

13.Случай наблюдения световых столбов в Атлантике 1992г.  

14.Случай наблюдения НЛО над в/ч Николаевской обл. 1983г.  

15.Результаты разведывательных поездок в район посадки НЛО на р.Мжа (Мерефа) 1990г.  

16.Результаты разведывательных поездок в район съёмки и наблюдения НЛО над 

Артёмовкой (Мерефа).  

17.Результаты экспедиций в район наблюдения НЛО с.Миргороды, Змеевкого р-она.  

18.Результаты разведывательных поездок в район наблюдения псевдо НЛО в 

с.Безруковка, Дергачёвского р-она.  

19.Результаты экспедиции в район наблюдения НЛО и светового столба в с.Кукуливка, 

Змеевского р-она.  

20.Результаты разведывательных поездок в район наблюдения НЛО с.Первомайское, 

Змеевского р-она.  

21.Результаты разведывательных поездок в район съёмки авторегистратором псевдо 

НЛО/метеора над Северной Салтовкой (Харьков) 24.06.15г.  

22.Результаты экспедиции в район проявления НБС в Дергачах 01.12.15г. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти програму за основу. Побажати наукових досягнень. В 

подальшому рекомендувати провести таймінг щодо ліміту питань. Щодо результатів 

засідання Петрову С. перед їх розголошенням оповістити Коорд.раду УНДЦА. 

 

ГОЛОСУАВЛИ:  

ЗА – 6 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 0 

Рішення прийнято.  

 

5. СЛУХАЛИ: Взаємодія зі ЗМІ. 
Телепрограма «Секретний фронт» звернулася до УНДЦА із проханням коментування 

футурології та прогностики з точки зору науки, наступних тез (оригінал): 

«23 січня 1960 – го - за допомогою батискафу «Трієст» - лейтенант ВМС США Дон 

Уолш  та інженер Жак Пікар – уперше спустилися на дно  найглибшої на землі 

Маріанської впадини (глибина — 11,5 км).  Але подібну субмарину - легендарний підводний 

човен «Наутілус»  капітана - був описаний ще 1869 року – за 91 рік до події - французьким 

фантастом Жулем Верном у романі «20 000 льє під водою».  



Великий фантаст напророчив появу субмарини, яка здатна занурюватися на глибину 16 

кілометрів . Тогочасна наука ще була не здатною створювати подібні машини. 

Виявляється – майже усі винаходи сучасних вчених – спочатку були передбачені 

письменниками фантастами.  Той самий Жуль Верн – ще за сто років до  польоту 

американців на місяць – детально описав технічні умови подібної мандрівки, вказав 

необхідну швидкість для подолання земного тяжіння та передрік, що політ буде 

здійснено з території США. Американські астронавти – вирушаючи на місяць - узяли 

позивний для свого командного модуля - «Колумбія» -   на честь корабля на якому летіли 

герої Жуля Верна. А український фантаст Олесь Бердник у романі «Стріла часу» – за 

десять років до цієї мандрівки – передбачив, що висадка людини на місяць відбудеться 

саме 1969 року.  

Інший фантаст – британець Герберт Уеллс, який свій перший роман «Машина часу» 

написав 1895 року,  коли в Британії будинки освітлювалися свічками та лампами, а самою 

просунутою технікою були велосипед з ланцюговим приводом і кінокамера. У романі 

«Війна світів», що вийшов у 1898 році, він описав лазер; у романі «Коли сплячий 

прокинеться» (1899 рік) згадується відеомагнітофон. Цей письменник  передбачив 

практично все, що ми бачимо навколо - включаючи  централізоване  опалення, електричні 

кухонні прилади, миючі засоби, посудомийні машини та атомну бомбу!!!  У книзі 

«Звільнений світ» (1914 рік) — Уеллс розповідає про страшну перспективу атомної війни. 

Через тридцять років атомні бомбардування перетворили на згарища японські міста 

Хіросіму та Нагасакі. 

Чеський фантаст Карел Чапек ще 1920 року – у своїй п’єсі Р.У.Р – описав фабрику, яка 

виготовляє штучні істоти, що виконують замість людей їхню роботу. Чапек назвав ці 

машини – роботами. Хоча першого серійного робота було зібрано лише 1968 року 

японською корпорацією Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Український письменник 

Володимир Винниченко у романі «Сонячна машина» написаному 1921 – 1925 роках 

напророчив появу сонячних батарей за 30 років до їх появи.  Тоді ж Винниченко 

передбачив появу масової синтетичної їжі, яка набуває усе більшого розповсюдження в 

сучасному світі.   

Така кількість втілених пророцтв фантастів не може бути звичайним збігом.  Існує 

припущення, що усі ідеї, як реалізовані - так і ті, що будуть реалізовані в майбутньому – 

вже існують довкола нас у, так званій, ноосфері. Термін ноосфера уперше запропонував 

французький математик Едуард Леруа.  За твердженням видатного українського 

вченого Володимира Вернадського -  ноосфера складається усіма розумами, що 

взаємодіють - так само, як біосфера утворюється взаємодією всіх організмів на Землі. 

«В біосфері існує велика, можливо, космічна сила … Ця сила є розум людини» -, писав 

Вернадський. Тобто, можна припустити, що письменники-фантасти та видатні вчені – 

це люди, які черпають свої ідеї зі спільного космічного джерела.   

За великим рахунком - інформаційний простір довкола людини – сучасна наука лише 

починає вивчати. Людство робить тільки перші кроки, як свого часу вчилося 

розпалювати багаття тертям паличок. Але пророцтва фантастів продовжують 

збуватися. Наприклад винайдений Стівом Джобсом айпад був детально описаний ще 

1968 року фантастом Артуром Кларком в його творі «Космічна одіссея 2001 року». А 

сучасний мобільний телефон описав ще 1941 року американський фантаст Роберт 

Хайнлайн.   

Але найцікавіше – що на думку фантастів чекає на людство попереду. Великий британець 

Герберт Уеллс – передрікав появу «машини часу» та здатність людини вільно 

подорожувати у минуле та майбутнє. (Сучасна фізика говорить, що машина часу, в 

цілому, можлива. Правда, потрапити в минуле буде нереально, але майбутнє доступно. 

Потрібно розігнати корабель до швидкості, близької до світлової, щоб уповільнити в 

ньому потік часу.) Також, ще 1897-го року Уеллс  написав роман "Людина-невидимка" – 

передбачаючи в майбутньому усім охочим стати невидимками.  



(Роботи над подібним проектом зараз тривають в американському університеті Берклі). 

Американець Рей Бредбері у 1940-их роках написав славнозвісні «Марсіанські хронічки» - 

де пророчив людству контакт із неземною цивілізацією та спробу колонізацію Марсу». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Направити для здійснення коментування контакти експертів УНДЦА О.Кульського, 

О.Пруса, А.Білика.  

 

6. СЛУХАЛИ: Різне 
6.1. Прус О. продемонстрував статтю, яку опублікував у газеті КПІ, присвячену 

космічній тематиці 

6.2. Очевидець М.Мазур бачив 22.12.2015 о 17:24 світлове поодиноке явище з лінійним 

рівномірним рухом, що поступово знижувало яскравість, у м.Вінниця.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Винести Прусу О. подяку із занесенням в протокол щодо його невтомної та потрібної 

популяризації науки. 

6.2. Подякувати очевидцю за надану інформацію. Відповідно до постанови 2011 року 

УНДЦА не приймає поодинокі свідчення про спостереження ААЯ з відсутністю 

очевидних факторів аномальності без відео-фото підтверджень. Із високою імовірністю 

спостережуване явище є ШСЗ. 

 

 
Рис.1. Частина активу УНДЦА на крайньому засіданні 2015 року 

 

7. Новорічний корпоратив. Не протоколювався) 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


