
 
 

Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд» 

 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ», факультет авіаційних та космічних систем  

03056 вул. Боткіна 1, корпус 28, к.116 
www.zond.kiev.ua, mailto:srcaa@zond.kiev.ua   

 

Версія для Інтернету 

Протокол Засідання Координаційної Ради №8 (223) 

 

Київ, НТУУ «КПІ», 28 корпус  

11.05.2016 

 

Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
 

1. Білик А. 

2. Ніколенко В. 

3. Зейкан М. 

4. Руденко І. 

5. Проноза М. 

6. Мірасова Л. 

7. Миронов  М. 

 

1. СЛУХАЛИ: Запити Центру.  

Враховуючи оновлене прийняте законодавство, є можливість здійснити запити у 

відповідні організації щодо можливих архівів (Закон України. Про доступ до 

архівів репресивних органів  комуністичного тоталітарного режиму 1917—1991 

років  / КабМін України 2015р.). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  розробити проект запиту і представити на наступному 

засіданні.  

 

2. СЛУХАЛИ: Повідомлення про спостереження ААЯ 

2.1. Спостереження у Маріуполі. Наводиться оригінал повідомлення місцевого 

ЗМІ: 

«В ночь с 7 на 8 апреля жители Мариуполя в течение нескольких часов наблюдали над 

городом неопознанный летающий объект. Объект "завис" в районе железнодорожного 

вокзала в нескольких сотнях метров над землей и состоял из одной центральной "пули", 

которая светилась ярко и нескольких периферийных огней.  

Николай Рябченко, один из немногих очевидцев, наблюдавший странный летающий 

объект над Мируполем и его маневры. С его слов, НЛО появился над городом в полночь:  

- Около 12 ночи я увидел этот объект. Я не знаю, что это такое. На беспилотник не 

похож, потому что объект не двигался, а просто висел, как гирлянда...  
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Я подумал - может это созвездие? И позвонил своим друзьям в Кривой Рог... Мне 

ответили, что ничего такого они не наблюдают. Это точно означает, что данный 

объект - не небесное тело, ни комета, ни звезда, ни планета , - цитирует местного 

жителя агентство УНН.  

От каких-либо выводов отказался и пресс-секретарь оперативно-тактической группы 

Сектора М (Мариуполь) Александр Кидсфатер.  

"Это точно не беспилотник, потому что мы контролируем все воздушное пространство 

над Мариуполем. И если вражеский беспилотник к нам залетит - мы обязательно его 

собьем . Так что, сказать, что это было, я не могу", - прокомментировал появление НЛО 

над Мариуполем Киндсфатер.  

Тем временем, уже на следующий день - 9 апреля, в сети появилось видео этого "НЛО" от 

новостного портала "mariupol.tv" и серия фотографий, сделанных в районе площади 

Свободы» 

 

 
Рис.1.  Кадр із відео. 

 

 
Рис.2.  Скріншот із програми віртуального планетарія. 

 



 
 

 
Рис.3. Аналог фото. 

 

Заслухано думки експертів.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Прийняти до відома. Спостережений об’єкт вочевидь є планетою 

Юпітер разом із Галілеєвими супутниками. 

Разом із тим відзначити зростаючу роль ототожнення як інструменту ефективності 

системи національної безпеки та зростаючу увагу і небайдужість людей до того, що 

коїться в небі на фоні військової загрози.  

 

2.2. Повідомлення із Інтернету. Наводиться оригінал повідомлення ЗМІ: 

 

«В Інтернеті з'явилась інформація про те, що в районі Івано-Франківської та 

Львівської областей були зафіксовані сліди НЛО. 

Як стало відомо пізніше, жителі областей дійсно бачили дивні об'єкти, що висіли в 

небі. А тепер на місці, над яким "літав НЛО", з'явилися аномальні сліди. Експерти 

сподіваються, що в Карпати приїдуть фахівці NASA, щоб роз'яснити ситуацію. 

Новину повідомляє onpress.info з посиланням на місцеві ЗМІ. 



За оперативними даними, зараз на місці, де бачили НЛО, з'явилося озеро мазуту і 

невеликий пагорб зі стовпом вогню, який виривається з-під землі. Аномалію показали 

навіть результати проби грунту. 

"Дивіться, скільки тут заліза, і ці жовті та червоні пласти. Багато заліза в грунті. А 

ось ця глина якогось синього відтінку. Як правило, в нашій області більше ніде такого не 

знайти. Це один з доказів того, що тут побувала невідома цивілізація", - розповів 

Володимир Гуцар. 

Відзначимо, що так званий "НЛО", який залишив сліди на земній поверхні, вибрав 

Чорну гору в східній частині Карпат. Як відомо, ця височина - одна з найвищих вершин 

хребта Чорногора, яка знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської 

областей. 

http://onpress.info/uchenye-nasa-edut-v-karpaty-radary-dejstvitelno-zafiksirovali-nlo-61080» 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Відстежити оригінал та контакти очевидців для подальшого з’ясування і правдивості 

описаних обставин.  

 

 3. СЛУХАЛИ:  Кореспонденція Центру. 

Не протоколювалось. 

 

 4. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести 

наступне Засідання Центру 25.05.2016. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру 

25.05.2016. 

 

 

Голова координаційної ради Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

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

Кириченко О. 


