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1. СЛУХАЛИ: Архів Центру
Заплановано наступні кроки до кінця року із Архівом Центру: упорядкування і оновлення,
ревізія наявності матеріалів, удосконалення структури допуску.
Співробітник УНДЦА «Зонд» Петров С. також надав газетний архів, відскановий та
впорядкований (з відновленням вручну).

Рис.1. Приклади сканованих газетних матеріалів, стосовні України
Для подальшої роботи і сканування Архівних матеріалів також запропоновано
декласифікувати певні матеріали архіву.
ПОСТАНОВИЛИ: винести подяку Петрову С. із занесенням в Протокол.
Почати також розробку онлайн анкетної форми, що дозволить автоматизувати отримання
повідомлень.
Декласифікувати окремі матеріали архівів, що підлягають каталогізації із матеріалів
Пугача О. (масиви первинних повідомлень). Рішення приймати індивідуально із огляду на
важливість та наукову цінність матеріалів, список долучити окремо.
2. СЛУХАЛИ: Свідчення очевидців і аналіз спостережень ААЯ
Демиденко С., очевидець звернувся із Дніпропетровська щодо спостереження там
імовірного ААЯ в 2013 році (грудень 5…10) . О 2 ночі спостерігав трьохчленний об’єкт .
Середня частина була більша і пульсувала біля 1 гц. Кут до обрі ю 75гр. Напрям майже
північ. Кутовий розмір половина мізинця по висоті, а по ширині як мізинець. Поступово
об’єкт втрачав яскравість. Колір був бордовий, темно-червоний, брудно червоний. А
справа набагато нижче від об’єкта – було 6-7 кульок . Вони були прозорі але не червоні.
Хмари були вище об’єкту. Небо було затягнуте шаруватими хмарами.
ПОСТАНОВИЛИ:
Прийняти до відома. На жаль, відсутність точної дати спостереження і фото-відео фіксації
унеможливлює ототожнення.
Враховуючи висловлене С. бажання проводити самостійні студії із вивчення ААЯ у місці
проживання (Дніпро), надати йому доступ до методології та вказати на приклади
досліджень.
3. СЛУХАЛИ: Запити Центру
Підготовлено запит до профільних архівів державних установ відповідно до чинного
законодавства, наступного змісту :
***
«До вас звертається Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій
(УНДЦА) «Зонд» — громадська організація, яка із 2004 року займається науковим
вивченням аномальних явищ на терені України.
Метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної інформації про
аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження
широкої кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.
Актуальність проблематики підтверджена багаторічним досвідом нашої науковометодичної роботи, зокрема участю у наукових конференціях «Гіротехнології, навігація,

керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки» (НТУУ «КПІ»), «Політ»
(НАУ), виданням міжнародних збірників наукових праць «Методологія та практика
дослідження аномальних явищ» (К.: Науковий світ, 2010. – 128 с), «Аномальні явища:
методологія та практика досліджень» (К.: Політехніка, 2015. – 130 с), монографій та ін.
Нас цікавлять спостережені на території України за час радянської доби та
зареєстровані у відповідних архівах органів явища неординарної природи (“аномальні
аерокосмічні явища”, “неототожнені літаючі об’єкти”, “паранормальні феномени” як
“полтергейст” тощо), які чинили нетривіальні фізичні впливи на апаратуру, об'єкти
народного господарства, людей, флору і фауну, але наслідки цих впливів чи результати
вивчення були замовчані або висвітлені неповністю та із викривленнями, і так і не стали
надбанням громадськості та предметом відкритих неупереджених наукових досліджень.
Такі нетривіальні фізичні впливи можуть змінювати стан навколишнього середовища,
сільськогосподарських продуктів, спричиняти екологічну небезпеку для населення тощо.
Також імовірні очевидці означених явищ піддавалися пресингу та залякуванням
відповідних органів стосовно розголошення їх свідчень, а імовірні уражені особи також
не були повідомлені про можливу небезпеку, та їм не була надана необхідна медична і
психологічна допомога...
Просимо Вас сприяти у наданні документів означених програм та їм подібних,
відповідно до Закону "Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного
тоталітарного режиму 1917-1991 років" м. Київ 9 квітня 2015 року № 316-VIII. Зокрема
відповідно до Статті 8 «Відкритість архівної інформації репресивних органів»:
«1. Архівна інформація репресивних органів є відкритою, крім випадків, визначених цим
Законом.
2. Не може бути обмежений доступ до архівної інформації репресивних органів:
1) про стан навколишнього природного середовища, якість харчових продуктів і
предметів побуту;
2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що
сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;
3) про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг,
житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також соціальнодемографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
4) про факти порушення прав і свобод людини і громадянина (вбивства, заподіяння
каліцтв, застосування тортур, катування, переслідування, організацію Голодомору або
масового голоду, депортацію, політичні репресії або будь-які інші протиправні чи
злочинні діяння, вчинені представниками тоталітарних режимів);
5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових та службових осіб;
6) що становить суспільний інтерес (є суспільно необхідною інформацією);
7) доступ до якої не може бути обмежений відповідно до законів та міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
Отримана за Вашого сприяння інформація про нетривіальні фізичні впливи
аномальних феноменів буде ретельно проаналізована і систематизована, а висновки
наукових досліджень - публічно оголошені та доведені до широкої громадськості.
Об’єктивне знання стану і результатів вивчення проблематики нетривіальних явищ на
території колишньої УРСР дозволить здійснити поступ у вітчизняній науці, та зміцнити
національну безпеку. Встановлення очевидців та мимовільних учасників подій із
аномальними явищами також дозволить детравматизувати такий досвід та сприятиме
розвитку громадянського суспільства в Україні.»

ПОСТАНОВИЛИ:
Текст запиту попередньо схвалити. Внести кінцеві правки і підготувати до відправлення
адресатам.
4. СЛУХАЛИ:
Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести
наступне Засідання Центру 15.06.2016.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
15.06.2016.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

