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1.СЛУХАЛИ: 18 травня 2018 року відійшли у кращий зі світів два визначних
дослідники – Ж.Фреско (керівник Проекту «Венера») та В.Чорнобров (керівник
громадського об’єднання «Космопошук»). На сайтах відповідних організацій вийшли
релізи, до яких приєднується колектив УНДЦА «Зонд».
1.1.В пам’ять про Жака Фреско (13.03.1916 - 18.05.2017)
«За всі ці роки я отримала багато листів, в яких величезна кількість людей говорили
про те, як їх надихнув Жак Фреско. Він допоміг їм краще зрозуміти, що ж відбувається в
цьому світі, але більш за все виражалося то, що він дав цим людям надію, показавши, як
може виглядати альтернативне суспільство, над яким ми можемо працювати, щоб
подолати катастрофічні умови, що випали на долю людства.
Тому, мені дуже важко повідомляти вам про те, що Жак Фреско мирно помер вранці,
18 травня, 2017 року віці 101 року. В останні дні життя його оточували безліч друзів.
Похоронної церемонії не буде - тіло Жака передали науці, як він і заповідав.
В останні роки у Жака діагностували хворобу Паркінсона, що робило його управління і
дії в рамках Проекту Венера більш складним. За весь цей час я стала людиною, яка
приділяла велику частину вільного часу догляду за станом Жака, паралельно працюючи
над тим, що нам вдалося зробити разом за 41 рік. З огляду на, що тури і семінари
давалися Жаку все складніше, їх проведенням займалася і буду продовжувати займатися
я. Як співзасновник проекту Венера, відтепер я присвячу своє час і енергію просуванню
проекту, згідно з тим, як ми і планували. Є безліч бажаючих довести цю справу до кінця,
нарівні з групою людей, які цілеспрямовано над цим працюють безпосередньо в
дослідницькому центрі.

Проект Венера буде продовжувати слідувати описаним цілям і пропозицій, і, як
завжди говорили я і Жак, “якщо хочеш миру - працюй над цим. Якщо нічого не зробити,
то нічого і не відбудеться”. Я вважаю, що за своє життя Жак Фреско залишив нам
інструменти, які дозволяють отримати всеосяжний орієнтир для того, щоб рухатися в
майбутнє; інформацію, в якій так відчайдушно потребує наш сьогоднішній світ. Тому, як
і завжди, нам необхідно і ваше вміння застосовувати цю інформацію, щоб таке
майбутнє стало можливим. На нас чекає дуже багато роботи. Якщо у вас є питання або
пропозиції щодо проекту, пишіть: tvp@thevenusproject.com (EN) або в повідомлення групи
(UA / RU).
Екстенсіонально, Роксанна Медоуз»

Рис. 1. Ж.Фреско (англ. Jacque Fresco; 13 березня 1916, Нью-Йорк, США — 18 травня
2017 року) — виробничий інженер, промисловий дизайнер, соціальний інженер і
футуролог, який проживав у Флориді. Засновник проекту «Венера».
Основні теми його лекцій: холістичний дизайн, пасивний будинок, міста зі стійким
розвитком, економіка, заснована на ефективному використанні природних ресурсів
(«ресурсо-орієнтована економіка»), загальна автоматизація.
Коментар: Експерти системно-аналітичного відділу І.М.Калитюк та А.І.Миколишин є
активістами «Проекту Венера» див. Підсумкову Резолюцію за результатами
міжцентрової Наради №1 (3) 03.08.2014
http://ufologynews.com/u/18672430/Ufology_News/Final_resolution_on_the_results_of_the_meeting_center_t
o_center_3_03.08.2014.pdf
1.2.Чернобров Вадим Олександрович (17.06.1965 – 18.05.2017)
Народився в м Грозний. Середню школу закінчував у м Жирновськ, Волгоградської обл. З
1980 р займався польовим вивченням аномальних явищ.

Рис.2. В.Чорнобров
Поступив на фізичний факультет МГУ ім. Ломоносова, однак після 1-го курсу перевівся
на аерокосмічний факультет МАІ ім. Серго Орджонікідзе.
У 1984-1985 рр. служив у прикордонних військах на радянсько-іранської і радянськотурецькому кордоні. Під час навчання в МАІ працював слюсарем-складальником на заводі
ім. М.В.Хрунічева, брав участь в діяльності уфологической групи Ф.Ю.Зігеля. З 1988 р
проводив експерименти установками локального зміни темпу ходу часу.
У 1992 р закінчив МАІ, захистивши дипломний проект перспективної космічної
транспортної системи з неракетній двигуном - «електромагнітної робочою поверхнею».
Вадим Олександрович закінчив аспірантуру МАІ. Має ступінь к.т.н. Працював
редактором відділу науки і техніки газети «Российские вести» і в газеті МАІ «Пропелер»
(додаток «Апогей»). З 1997 р очолив суспільно-експедиційне об'єднання (в даний час загальноросійський громадський науково-дослідне об'єднання) «Космопошук».
Під керівництвом В.А.Черноброва проведено понад 770 експедицій і розвідувальних
поїздок для польового вивчення широкого спектра швидкоплинних неперіодичних явищ та
історичних загадок. Заслуги Вадима Олександровича в пошуку місць падіння космічних
тіл визнані ЮНЕСКО. Результати досліджень представлені в більш ніж 50 книгах та
енциклопедіях, написаних В.А.Чорнобровим з 1993 року.
Вадиму виключно пощастило з рідними і близькими, без підтримки яких його діяльність
не тільки не була б настільки яскравою, але і взагалі була б неможлива.
Втрата непоправна, заміни В.А. Чорнобриві як організатору досліджень в області,
названої ним кріптофізикою, немає і не може бути. Але дослідження будуть продовжені!
Загальноросійський громадський науково-дослідне об'єднання «Космопошук».
Пам'ять Ж.Фреско та В.Чорноброва вшановано хвилинами мовчання.
2. СЛУХАЛИ: Організаційні питання.
2.1.Запропоновано розробити пам’ятку інструкцію із техніки безпеки і
поводження у АЯЗ, з метою підвищення готовності та безпеки особового складу при
виконанні завдань.
ПОСТАНОВИЛИ: Пропозицію схвалити. В наступний місяць розробити проект даної
пам’ятки для затвердження, відштовхуючись від напрацювань УНДЦА та передовому
зарубіжному досвіді (системно-аналітичний та інформаційно-технічний відділи).

2.2.Нагородження. Провідний експерт системно-аналітичного відділу УНДЦА,
дистанційний член із м.Рівне І.М.Калитюк довгий час невтомно працює у лавах УНДЦА,
займаючись плідною самовідданою, методологічною, організаційною роботою в проектах
«Спадок», «Ототожнення-Прорив» тощо.

Рис.3. Нагородження
ПОСТАНОВИЛИ: вручити І.М.Калитюку почесну Грамоту «За вагомий особистий
внесок у наукове дослідження аномальних явищ в Україні та активну участь у
діяльності Українського науково-дослідного Центру вивчення аномалій «Зонд».
Побажати дорогому колезі подальшої плідної праці із дослідження незвіданого у лавах
УНДЦА «Зонд»!
3. СЛУХАЛИ: Повідомлення щодо спостереження аномальних явищ
3.1. Повідомлення про імовірного фото привида в Ізраїлі. Через сторінку УНДЦА
«Зонд» в Фейсбук надійшло повідомлення про імовірного фото привида в Ізраїлі
(стилістика , орфографія оригіналу – збережені).
«Фото було зроблено в Ізраїлі, замок "Мигдаль цедек"
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мигдаль-Цедек , 15.11.16 о 3:20. Слова учаника подій "Руїни.
В цю ніч був місяць саме ближче до землі за останні 70 років. Дуже було світло, як вдень.
АЛЕ ВІЗУАЛЬНО привида не було видно.Ми просто фотографували цей замок. Пристрій
зйомки - Iphone 6».

Рис.4. Надіслана світлина імовірного явища типу «привид»
Заслухані думки експертів УНДЦА. Виникло жваве обговорення.
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати очевидцю за небайдужість. Відзначити що піксельність
наданого зображення на жаль унемолювлює проведення аналізу із достеменного
ототожнення об’єкту на фото. Запитати у очевидця про можливо більшу якість
зображення в оригіналі.
3.2. Щодо кругів на рослинності в Києві.
На пошту УНДЦА надійшло повідомлення про імовірні круги на рослинності в Києві
(стилістика , орфографія оригіналу – збережені).
«Здравствуйте!
На Троещине не далеко от Десенки и озера Гнилуша был земечен круг внутри которго
трава более сухая. После просмотра через спутник, заметила множество кругов. Если это
игра воображения, то прошу прощения за беспокойство».

Рис.5. Супутникові фотографії місцевості (Київ)
Супутникові фотографії місцевості розглянуто експертами УНДЦА. Очевидних факторів
аномальності не виявлено. Обговорено природні і антропогенні версії виникнення
формацій.
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати очевидцю за небайдужість. Відправити відповідь
наступного змісту:
«Здрастуйте Катерина!
Спасибі за Ваш лист. Дуже імовірно що вказані круги можуть бути воронки часів ІІ св.в.
або виходи водню
http://taboo.su/drugie-temy/rasshirenie-zemli/446-problemy-atomnykh-stantsij-v-svetevodorodnoj-degazatsii-zemli.html».
3.2. Довідково розглянуто повідомлення про спостереження НЛО у Чілі із
нетривіальною формою

«Власти Чили официально опубликовали видео с НЛО.

Рис. 6. Кадр із відео НЛО в Чілі
НЛО над Чили так часто наблюдают так часто, что руководство страны решило создать
специальную государственную комиссию по изучению явления. Недавно комиссия
опубликовала сенсационное видео, на котором запечатлен НЛО. Все данные о
неопознанных летающих объектах в Чили анализируют члены Комитета по исследованию
аномальных явлений в атмосфере (The Committee for the Study of Anomalous Aerial
Phenomena, CEFAA). Это государственная организация, которая является подразделением
Департамента гражданской аэронавтики под юрисдикцией ВВС страны. На сайте
Комитета есть множество фотоснимков и заметок о случаях с НЛО по всему миру. Вся
информация, которая поступает на рассмотрение CEFAA, тщательно анализируется.
Специалистам чаще всего удается опознать объект, однако есть исключения. По
результатам анализа видеоролика, который был снят военными пилотами в 2014-м году,
специалисты признали, что в небе на самом деле НЛО. Об итогах этого расследования
сообщает Huffington Post. При этом подлинность записи подтверждена. Эффекты и
монтаж отсутствуют, а ролик был опубликован на видеохостинге YouTube. Неизвестный
объект был замечен пилотами 11-го ноября 2014-го года в ходе патрулирования
прибрежного сектора западнее Сантьяго. Представляя свой отчет, капитан флота описал
НЛО как «плоскую вытянутую структуру с двумя тепловыми центрами». Радары на земле
объект не зафиксировали. Появившийся буквально из пустоты НЛО так же неожиданно
исчез в облаках. Внимательно изучив все данные, специалисты CEFAA пришли к
заключению, что объект не был птицей, насекомым, куском космического мусора,
парашютистом, самолетом, аномалией в атмосфере или дельтапланом. В своем докладе
Комитет признал объект «неопознанным». (источник: http://tezars.ru/novosti/raznoe/vlastichili-oficialno-opublikovali-vide-2706.html )
Джерело відео: https://www.youtube.com/watch?v=NkUTGpegZN0
Заслухані думки експертів УНДЦА. Відзначено, що нехарактерна форма у
інфрачервоному діапазоні у вигляді двох мерехтливих кіл може пояснюватися роботою
реактивних/турбореактивних двигунів відповідного земного літального апарату, а хмара
розпилення – роботою по коригуванню клімату, тощо.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти до відома, урахувати подібні об'єкти у подальших
ототожненнях УНДЦА.
Доповнення: пізніше Калитюком І.М. долучене пояснення Mick West // Explained: Chilean
Navy "UFO" video - Aerodynamic Contrail, Flight LA330 https://www.metabunk.org/explainedchilean-navy-ufo-video-aerodynamic-contrails-flight-ib6830.t8306/

4. СЛУХАЛИ: Взаємодія із організаціями та листування
До Центру звернувся народний цілитель Інформтерапевт Гавріїл Шурпін: (оригінальна
пунктуація і орфографія збережена):
«З великою повагою до Вас та до усього колективу науково-дослідного Центру
вивчення аномалій «Зонд» народний цілитель, майстер, біоенерго-Інформтерапевт
Гавріїл Шурпін.
Нічого в світі не відбувається випадково. І на цей раз я в цьому ще раз пересвідчився.
Два дні тому назад я випадково натрапив в інтернеті на інформацію про Ваш центр.
Куди я тільки не намагався відчинити двері, вони завжди були зачинені. А звертався я
з таким питанням.
Чи відомо Вам, що на Україні існує і працює сильна аномальна енергетична зона.
Вона, мені здається, набагато сильніша ніж на всесвітньо відомому Стоунхеджі. В цій
зоні відкритий портал переходу в інші виміри, а також коридор переходу.
Прибдизно років десять тому назад я з донькою, повертаючись додому з
Тернополя,вирішили віднайти водоспад в с. Нирків, Заліщицького району Тернопільської
обл. Про цей водоспад ми чули давно. Водоспад є найбільшим рівнинним водоспадом в
Европі, його перепад висоти складає 16 метрів. Знайшли ми цей водоспад -- і… я з того
часу душевно прив’язався до цього місця. Я не в змозі не відвідувати цю місцевість, разів
зо 6-7 на рік я там. І буваю на просто так, як простий турист та споглядач. Я там
працюю.
Будучи директором Чернівецької філії «Витоки» Української академії цілительства,
членом вченої ради якої я був, возив туди своїх слухачів курсів.
Завжди, буваючи там, я роблю фото. Їх зібралося вже майже 800. І що дуже вражає.
На світлинах з’являються інформаційні енергетичні утворювання. З’являються вони не
відразу, коли їх вносиш в комп’ютер. Можливо через декілька днів, місяців, а можливо і
через декілька років.
Останній сюрприз проявився наприкінці минулого року. Я півночі розглядав ці
світлини, зроблені вони були 4 роки тому назад, і дивувався. На світлинах з’явилися
зображення будівель. Яких там зараз немає і про які місцеві мешканці нічого не чули і не
знають. До того ж , кожного тижня або два, обриси цих будівель стають усе
чіткішими. А це мене вразило та здивувало що найсильніше. На кам’яному виступі з
поверхні землі, на якому я люблю працювати, з’явився мій образ, тобто відображення
мого обличчя. Уявіть собі, будь ласка, в якому шоці я був.
На світлинах чітко видно прибуття квантових потоків Всесвіту, які, не доходячи до
поверхні землі, розгалужуються. Енергія – носій темного кольору розчиняється, а
інформаційна квантова кулею зависає в повітрі і починає переміщуватися. Є світлина, на
якій видно як інформаційний згусток енергії зависає поруч зі мною, ні би то бажаючи зі
мною познайомитися або вивчаючи мене. На той момент я проводив тестування енергій
водоспаду за допомогою рамки.
Багато чого цікавого є на світлинах з моєї фототеки. Навіть на супутниковому
знімку цієї місцевості можна бачити енергетичні утворювання цієї місцевості.
Так, до речі. Якщо хтось фотографує на цій місцевості, а мене поруч немає. Якщо я
поруч – то вони є.
Можливо у Вас з’явиться запитання, де знаходиться ця місцевість? Екскурс. Поруч з
селом Нирків Заліщицького району Тернопільської обл. В великому каньйоні знаходиться
місце розташування давнього великого поселення під назвою Червоногород. В центрі на
пагорбі руїни двох великих кам’яних башт. Раніше в цьому поселенні жили люди. Але 11
лютого 1945 року»доблесна» радянська авіація розбомбила це поселення, а з 1951 року
зникла і ця назва – Червоногород. Чому назва Червоногород-про це наступного разу.
Куди я не звертався з проханням дослідити цю місцевість-але навкруги глуха стіна.
Дуже сумно та гірко дивитися як руйнуються історичні будівлі.

Що не побомбили, те руйнується саме. В 2015 році знову відвалилася частина стіни
башти, хоча енергетично ці башти працюють і зараз.
Я надсилаю вам декілька світлин з цієї місцевості. Да! Забув зазначити, що енергії на
світлинах проявляються після інвертації зображень.
До речі. Цю місцевість до тепер охороняють архангели та ангели-охорнці. На деяких
світлинах вони проявляться.
Дуже багато хочеться розповісти про це місце, найсильніше Місце Сили України. Але
це можливо тільки при особистих зустрічах. Я дуже шкодую за тим, що сам особисто я
приїхати не в змозі.
По перше. Моя дружина інвалід 1-ої групи по зору, майже не бачить, і саму залишати
її не господарстві не можливо.
По друге. Я народний цілитель, веду прийом хворих. До мене звертаються і з України,
з усіз країн Европи, Америки. Я працюю не тільки на прямому контакті, а і по фантому,
візуально по скайпу, по телефону.
По третє. На території мого господарства відкривається нове місце Сили.
Енергетика мого будинку вже розширилася до радіусу 1500 метрів, і над будинком
завжди архангели та ангели – охоронці
Шановний Артеме! Я дуже сподіваюся на нашу співпрацю для того, щоби відкрити
людям інформацію про це місце Сили, зробити Червоногород місцем духовного
паломництва.
Я готовий надавати допомогу в вивченні цього місця Сили, готовий супроводжувати
ваших представників.
З щирою повагою до Вас та вашого колективу
Народний цілитель, майстер, біоенргоінформтерапевт
Гавріїл Шурпін (контакти)

Рис.7. Надіслана світлина із об’єктом на фото

Рис.8. Надіслана світлина із об’єктом на фото

Надіслані світлини розглянуті експертами УНДЦА. Відзначено що об'єкти подібні тим що
містяться на світлинах – можуть бути розмиттям від пилинки на об’єктиві або засвіченням
від проникаючої радіації тощо.
ПОСТАНОВИЛИ: подякукати пану Гавриїлу Шурпіну, направити йому відповідь
наступного нейтрального змісту:
«Шановний пане Гавриїл!
Дякуємо Вам за надіслані світлини!
Загалом по Україні існує безліч «місць сили», які в той чи інший спосіб впливають на
людину, дозволяють відчути змінені стани свідомості і сприйняття. Також в цих зонах
проявляються різні аномалії, в тому числі на плівці.
Наразі враховуючи обмеженість наших ресурсів, ми зосередили увагу насамперед на
місцях це є фізичні прояви аномалій (телепортації, портали, круги на полях тощо), із
матеріальними зразками, які можна дослідити в лабораторіях. Відпрацювавши на
них методики безпечної взаємодії із зонами, зрозумівши їх механізми виникнення,
функціонування - можна буде перейти до інших досліджень, більш тонких вимірів. Тож
якщо Вам вподальшому стануть відомі фізичні артефакти аномалій то ми залюбки їх
розглянемо!
Зичимо Вам добра і усвідомленості у вашій діяльності».
5. СЛУХАЛИ: Звернення Центру.
Із наближенням сезону максимального зростання зернових культур зростає імовірність
виявлення явищ типу «формації на полях».
В зв’язку із цим запропоновано направити оновлений запит до організацій України, що
можуть бути прямо або опосередковано поінформовані про дані явища в силу здійснення
періодичних польотів на невеликій висоті. Обраний адресний перелік таких організацій,
наведено текст звернення:
Федерації повітроплавання України
Чернігівській вищій авіаційній школі
Центральному аероклубу ім.О.К.Антонова
Авіаційно-спортивному клубу ТСОУ
Київському повітроплавальному товариству
пілотам та працівникам аерокосмічної галузі

«Шановні колеги!
До Вас звертаються представники Українського науково-дослідного Центру вивчення
аномалій (УНДЦА) «Зонд», що діє при факультеті авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ».
УНДЦА «Зонд» із 2004 року займається науковим вивченням аномальних явищ (АЯ) на терені
України. УНДЦА «Зонд» є інтелектуальним наступником державної Комісії із вивчення АЯ, що
діяла в УРСР із 1980 р., і яку очолював академік, д.т.н., проф. Г.С.Писаренко. АЯ розглядаються
нами як неперіодичні швидкоплинні феномени у оточуючому середовищі, прояви або
характеристики яких не можуть бути ототожнені із параметрами явищ відомої природи
(“аномальні аерокосмічні явища”, “неототожнені літаючі об’єкти”, “кульові блискавки”, “кола
на полях” та ін.).
Метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної інформації про АЯ, їх
ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження широкої кооперації зі
спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами. Актуальність цієї проблематики
підтверджена широкими дослідженнями за кордоном і 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.

Одними з найбільш наукоємних є вивчення аномальних формацій на полях. Перше наукове
дослідження аномальних геометричних формацій на полях в Україні у Вінницькій області в 2011
році (див. Додаток 1), дало унікальний дослідницький матеріал та показало кореляцію із
результатами зарубіжних колег. Зокрема досліди, проведені Національним університетом
біоресурсів і природокористування та Національною Академією аграрних наук України
засвідчили видозміну рослин на клітинному рівні і зміну хімічного складу ґрунту у зоні локалізації
феномену.
Так само науковий інтерес становлять аерокосмічні явища, спостережені із землі або в
повітрі, що демонструють фактори аномальності: велику яскравість, незвичні світлові ефекти,
значні миттєві прискорення під час руху, велику швидкість, форму тощо – нехарактерні для явищ
відомого антропогенного або природнього походження. (див. Додаток 2)
Наукові дослідження АЯ дають змогу визначити напрямки розробки новітніх технологій а
також актуальні в ракурсі питання національної безпеки. Тому ми звертаємося із проханням,
якщо Вам відомі випадки спостережень АЯ будь-якого виду, своєчасно повідомляти про це
нашу організацію із метою проведення оперативного дослідження і об'єктивного наукового
аналізу феноменів.
З повагою
Голова УНДЦА «Зонд»
к.т.н., доц.
Другий заступник голови
керівник інформаційнотехнічного відділу

Білик А.С.
Кириченко О.Г.
Додаток 1 /Доповідь щодо кіл на полі у с. Кордишівка/
Додаток 2 / повідомлення з метеостанції Ботієво/»

ПОСТАНОВИЛИ: текст звернення схвалити, направити відповідним організаціям
електронною поштою із підписами.
6. СЛУХАЛИ: Імовірні ознаки АЯЗ
Від нашого доброго колеги із Житомирського ун-ту к.б.н. І.В.Хомяка надійшло свідчення
про імовірну АЯЗ у Житомирській області.
«Аномальна зона. Як і обіцялося ми стартували із досліджень аномальної зони. Зібрали
комплексний матеріал. Частково його обробили.
Цей ліс нормально розвивався до 9 року життя. Потім, відбулась якась подія, яка усе
перевернула. Це сталося між 1979 і 1986 роками (дата уточнюється).
Звичайно можна списати усе на аварію на ЧАЕС. Однак, забруднення плутонієм тут
нижче за решту території району (інші види забруднень можуть виникати із природних
джерел тому звернули увагу саме на нього).
Маємо гіпотезу куди рити. Після практики зв'яжуся із фахівцями в потрібному напрямі.
Був якийсь фактор, який вплинув на роботу ауксинів (фітогормони, які контролюють фото
і гравіотропізм, а також розтягування клітин в довжину). Тобто, відбувся асиметричний
розподіл ауксину, а що його запустило не знаю. Там такий складнючий механізм, що мені
потрібно буде два місяці самому розбиратися. Тому буду звертатися до знайомих колег
фізіологів рослин і біохіміків. Тут від космічного випромінювання (J-фактор) до
особливого поєднання вологості і температури (є приклад із карибськими соснами). Усі
вчені із цієї сфери пишуть, що ні механізм дії ауксинів, ні фактори, які його регулюють до
кінця не вивчені. Ми в результаті дослідження отримаємо до 20 факторів, які діють зараз
або діяли тривалий час - може на щось натрапимо».

Рис.9. Світлини із зони

Рис.10. Аномальне викривлення дерев у зоні

Рис.11. Аномальне викривлення дерев у зоні

Рис.12. Аномальне викривлення дерев у зоні

Заслухані думки експертів УНДЦА. Відзначено, що важливим є питання – нетривіальна
дія іде по готовим деревам, чи вони доростають до певного рівня.
ПОСТАНОВИЛИ: винести подяку І.В. Хомяку за надані матеріали. Рекомендувати
продовжити вивчення і моніторинг даної місцевості. У майбутньому при встановленні
очевидних свідчень про аномальні події в даній зоні, включити АЯЗ «Кряж» у план-графік
експедицій на ІІІ квартал 2017 або 2018 рік.
7. СЛУХАЛИ: Приладове забезпечення УНДЦА
Співробітником загально-фізичного відділу УНДЦА Коваленко Є. при участі
інформаційно-технічого відділу розроблено Прототип приладу реєстарцій показників
середовища у напів-автономному режимі, який збирає показники імовірних АЯЗ типу
«Грузьке» (не протоколювалось).

Рис.13. Прототип приладу
ПОСТАНОВИЛИ: винести подяку Коваленко Є. із занесенням у Протокол.
Вдосконалювати даний прототип, протестувати в умовах наближених до польових.
В подальшому на основі приладу можливо розвинути стаціонарні моніторингові
комплекси, мережевого типу. Для цього слід підвищувати дистанційність, автономність та
маскування комплексу тощо.
6. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 09.06.2017.

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
09.06.2017.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

Рис.14. Засідання Координаційної ради в Києві №241 31.05.2017

