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 №12 (227)
Київ, НТУУ «КПІ», 28 корпус
21.09.2016
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Проноза М.
Мірасова Л.
Миронов М.

1. СЛУХАЛИ: Андрій Юр’євич Скляров.
Із глибоким сумом мусимо сповістити, що 15.06.2016 раптово відійшов у кращий зі
світів відомий дослідник древностей А.Ю.Скляров, керівник громадського проекту
«Лабораторія Альтернативної Історії». Попри суперечливість багатьох теорій, відсутність
спеціалізованої професійної освіти та мінімумі обладнання, робота яку пророблювала
група А.Ю.Склярова у багатьох місцях світу досить значна. Проект був і є майданчиком
для вільних думок та незаангажованих поглядів на минувшину. Зрештою тільки на гумусі
пограничної науки зростає, постає потім і систематика основної наукової концепції.
Колектив УНДЦА висловлює співчуття колегам, рідним і близьким А.Ю.Склярова.
Пам'ять А.Ю. Склярова вшановано хвилиною мовчання.
2. СЛУХАЛИ: Архів Центра
Відвідано вчергове архів Центра у центральному державному сховищі із системною
роботою по програмі «Спадок».

Рис.1. Фото архіву УНДЦА у Центральному Державному Сховищі
До архіву долучені нові передані і оброблені матеріали. Оновлено каталогізацію.
Встановлено можливість співпраці щодо розвитку із керівництвом Сховища.
Оформлено новий список матеріалів, що підлягають скануванню.
ПОСТАНОВИЛИ:
Запустити новий цикл оцифрування архіву. Відзначити сканування та диверсифікацію, а
також доступність архівних матеріалів як запоруку надійності збережуваності і живучості
документів, спадковості передачі інформації, накопичення знань щодо предмету
дослідження.
3. СЛУХАЛИ: Витяг із експертизи. Наведено одну із експертиз матеріалів, що
надходять до УНДЦА. с. Приазовське 2016 р.

Первинний матеріал представлений у вигляді сканованих копій анкет 1 рівня:

Рис.2. Первинна анкета з смт. Приазовського.

Детальне анкетування здійснене по телефону експертом сис.-анал. відд. І.М. Калитюком:

Рис.3. Місце і напрямок спостереження
Первинний аналіз:
Узгодженість рівнів 1 та 2:
наявні розбіжності – об’єкт рухався (А1), нерухомий (А2).
Тому слід вважати що швидкість не визначена очевидицею вірно. Очевидно об’єкт
рухався але повільно. Узявши гіпотезу що за 10хв вказаного спостереження він перетнув
емпіричні 90 градусів неба можна отримати емпіричну кутову швидкість 0,15 гр/с.
Також немає збіжності у розмірах об’єкту: діаметральний (очно мір) 3м (А1), кутовий 10
градусів (А2).
При вказаному в анкеті куті до обрію 45 градусів із заниженими похибками +- 2
відповідно до програми УНДЦА UFODimension 1.02 вже на емпіричній висоті 100 м
діаметральний розмір становитиме :
Табл.1
За додатніми похибками
Максимальний
Мінімальний
51
47

За від'ємними похибками
Максимальний
Мінімальний
52
48

Для діаметрального розміру 3 м відповідний кутовий розмір на емпіричній висоті 100 м
становитиме всього 0,6 гр.
Тому слід вважати що розмір не визначений очевидицею вірно.
Також невідомо обставини появи і зникнення явища, швидкість обертання.
Метаморфози що їх спостерігала очевидиця, можуть відноситися до проекцій одного і
того ж циліндричного тіла (куля, сигара тощо).
Даних для визначення висоти положення об’єкту або його віддалі також недостатньо.

Розрахунки здійснено у програмному комплексі УНДЦА Ufological Expert System
Pertinence 2.06:
Табл.2
Діаметральний розмір, м

U

Швидкість, м/с

0

Висота, м
Мінімальний радіус розвороту, м
Кутова швидкість розвороту, гр/с
Кутовий розмір, гр
Кутова швидкість, гр/с

1000
#
#
0,1
0,15

Завелика кількість невизначених параметрів призводить до того, що серединний
напівемпіричний план (див. табл.2) дає максимальну застосовність 100% більш ніж у
одній гіпотезі-явищі (хмари G2.2.3.1 , авіамоделі G1.4.8 , Аеростати, дирижаблі G1.2.1.2
тощо).
Слід зазначити що існуюча модель ототожнення допоки не враховує якісних показників
(колір, форма, локалізація у просторі тощо).
Таким чином, об’єкт залишається не ототожненим за недостатністю інформації.
ПОСТАНОВИЛИ: Долучити аналіз до матеріалів, які в наступному передаються
повноважним представникам організації постачальника.
4. СЛУХАЛИ: Різне
4.1.
Петров С. Повідомлення про аналіз аудіо записів, а також виписка з
медицинської карти, про ушкодження органів зору очевидиці під час
спостереження невідомого об’єкту в м.Чугуїв. Див. Локальні протоколи
Харківського підрозділу УНДЦА.
4.2.
Заслухано пропозиції І.Калитюка стосовно ефективної координації.
Пропозиції обговорено із головою УНДЦА А.Біликом та учасниками Центру. Не
протоколювалось.
4.3.
Заслухано повідомлення спостереження V-подібного НЛО Л.Мірасовою,
Заслухано думки експертів Центру І.Калитюка та М.Пронози. Не протоколювалось.
4.4.
Заслухано пропозиції М.Миронова стосовно автоматизації анкетування.
Пропозиції обговорено і прийнято як базові за основу. Не протоколювалось.
5. СЛУХАЛИ: Співробітництво із дружніми організаціями та ЗМІ.
09.09.16 із громадською організацією ТОВ «НДІПЕ» підписано меморандум про
співпрацю у сфері вивчення АЯ.
ПОСТАНОВИЛИ: Зазначити що співпраця має відбуватися насамперед у сфері обміну
даними щодо свідчень про АЯ та при тримання єдиних стандартів у сфері досліджень.

Рис.4. Пам’ятне фото засідання Координаційної Ради УНДЦА №12 (227)
6. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Надійшла пропозиція поточне
засідання 05.10.2016 сумістити із засіданням дружнього клубу «Всевіт-Простір-Час».
На засіданні заплановані виступи К.Ніколє та Л.Каденюка – відповідно швейцарського і
українського космонавтів, що літали на американських кораблях багаторазового
використання програми «Спейс Шатл» (США).
ПОСТАНОВИЛИ:
Погодити суміщене Засідання Центру 05.10.2016.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

