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1.

СЛУХАЛИ: Річна звітність діяльності Центру

Звіт за 13 рік діяльності Центру

21.10.2017 виповнилося рівно 13 років з дня першого Засідання Центра.
Підсумувавши результати за 13 рік діяльності Центра, можна відзначити, що всього
було проведено 16 Засідань Координаційної Ради Центра. За результатами Засідань
були складені Протоколи, у яких відмічалися найбільш значущі події та тематики
повідомлень та доповідей.
13 рік характеризувався розмаїтим експедиційним досвідом у нетрі не3віданого,
виходом діяльності Центру на нові якісні обрії.
Заплановано і проведено експедиції:

Грузьке 2017 із ночівлею в АЯЗ та веденням спостережень,
встановлено нові факти подій АЯ

Сомине 2017 із пошуку невідомих істот, на підготовку якої пішло
понад 9 років

Підгірський Замок 2017 із пошуку привидів

Виїзне дослідження полтергейстної яхти в м. Києві

Виїзне дослідження у Яблунівку-Озірщину 2017 де встановлено нові
факти спостереження ААЯ
Дослідне дослідження у Єгипет 2017 із пошуку слідів високих прадавніх технологій
(Харківський філіал УНДЦА), дослідження у Шрі-Ланку 2017 та вивчення залізного
каменю у Київській області.
Випущено Звіт «Цеперів 2013», який розміщено на сайті.

Прийнято участь у конференції ЕНІНВ-2016, у доповідях представлено роботу
Центру. Вагомим кроком у діяльності Центру стала участь у Першому в Україні
Семінарі по космобіології, який відбувся в м.Житомир 14 квітня 2017 року.
Прийнято участь у зйомках 3 фільмів із серії «Загублений світ», декількох
телепрограмах.
Здійснено безліч масових заходів, зокрема прийнято участь в будинку Вчених в
засіданнях клубу «Всесвіт, простір, час».
За рік що минув, учасниками Центру було підготовлено понад 30 публікацій в
ЗМІ та Інтернет, повідомлень, доповідей на засіданнях Центра.
На жаль, у 2017 році були і втрати. У кращий зі світів відійшов д.ф.м.н., проф.,
заслужений науковий співробітник та герой ІІ св. війни, О.О.Горошко, що вів проекти
у загально-фізичному відділі УНДЦА, та був членом редколегії Збірника «Аномальні
явища – методологія і практика досліджень». Його світлу пам’ять ми продовжимо у
наших справах.
Центром здійснено вагому роботу – організовано прийняття і збереження Архіву
відомого харківського дослідника, нині покійного, доброї пам’яті і гарних подорожей
йому у Світах – к.ф.н. В.В. Рубцова. Для цього було організовано спеціальну поїздку у
м.Харків, проведено ґрунтовну підготовчу роботу. Встановлено співпрацю із
організацією AFU (Швеція), проведено із ними зустріч у м.Києві.
Наразі ведеться каталогізація і переведення матеріалів у електронний вигляд.
Загалом ведеться плідна робота із Архівом Центру, його переведення у електронний
вигляд.
Окрім того, на Засіданнях Координаційної ради Центру було представлено
багато звітів щодо діяльності та планів на майбутнє, розглядалися і вирішувалися
нагальні поточні питання.
Зі ЗМІ було підготовлено ряд інтерв’ю, публікацій в газетах тощо. Це сприяло
популяризації ідей Центра, виробленні серйозного відношення у населення до
аномалістики та предметів її дослідження.
У 13 році своєї діяльності Українським науково-дослідним Центром вивчення
аномалій було отримано більше 30 інформаційних свідоцтв щодо спостереження
аномальних явищ, які ще знаходяться у процесі аналізу.
Разом з тим, залишилося багато актуальних питань:
 завершення створення єдиної нормативної документації та методологічних
підходів у вивченні АЯ
 розвинення приладової бази
 завершення досліджень та прикінцеве оформлення звітів по експедиціях, що
відбулися
Найбільшу активність виявляли експериментально-конструкторський, та
інформаційно-технічний відділ.
Хочеться сподіватися, що новий рік діяльності Центру буде не менш
продуктивним та принесе нові відкриття та успіхи.
Голова Центру
Білик А.С.

Також виступили 2 заст. голови, керівник інформаційно-технічного відділу Кириченко О.,
деМорт М. та Проноза М. із аналітикою щодо діяльності і пропозиціями.
ПОСТАНОВИЛИ: прийняти звіт як задовільний, висловити подяку усім причетним до
неймовірних реалізацій і рекордів цього року. Урахувати надані пропозиції окремо в
планах на подальший рік розвитку організації.
2. СЛУХАЛИ: Результати виїзного дослідження Мостище-Яблунівка-Озірщина
14.10.2017 відбулося чергове виїзне дослідження УНДЦА «Зонд» за маршрутом
Мостище-Яблунівка-Озірщина. Часткова підтримка транспортом (мікроавтобус) у
дослідженні була надана телеканалом «2+2».
Склад експедиції від УНДЦА:
1. Кириченко О.Г. – керівник експедиції
2. Білик А. – голова УНДЦА «Зонд»
3. деМорт М. – провідний експерт УНДЦА
4. Проноза М. – провідний експерт УНДЦА
5. Ніколенко В. – в.о. керівника експериментально-конструкторського відділу
6. Мірасова М. – очевидець, провідний експерт УНДЦА
7. Радутний Р. – партнер УНДЦА
8. Рабан О. – місцевий активіст, який дуже допоміг у експедиції, керував човном,
забезпечував периметр тощо
Знімальна група і водій – окремо три особи.
В ході виїзного дослідження проведені наступні вишукувальні роботи:
 Здійснено рекогносцировку місцевості по пунктам слідування
 Встановлено контакти із новими очевидцями ААЯ, здійснено записи показів
 Відтворено деталі послідовності окремих подій
 Проведено
вибіркові
приладові
вимірювання
(тепловізійна
зйомка,
фотографування,
пошуки
металошукачем,
вимірювання
радіометром,
магнітометром, частотоміром)
Основні попередні результати, отримані в ході дослідження:
1. У с. Мостище відтворено свідчення очевидців, проте встановити точний перебіг
подій та матеріальні підтвердження – наразі не уявляється можливим
2. Встановлено що очевидці подій випадку «Озірщина» на жаль вже відійшли у
кращий із світів, а пруд на якому ставалося посадження ААЯ – засипаний так як
був тимчасовим, точне місцезнаходження встановити неможливо.
3. Отримані свідчення понад 10 спостережень імовірних ААЯ у с.Яблунівка, що дає
можливість стверджувати кінцево про явну періодичність та стійкість причини
феномену з урахуванням попередніх наявних свідчень
За результатами виїзду планується висвітлення виходом у двох телепрограмах циклу
«Загублений світ».

Рис. 1. Мешканець с.Яблунівки Н., який понад 10 разів бачив об'єкти у межах селища

Рис. 2 . Напрямок (ПД) у якому спостерігаються об'єкти

Рис. 3. Ланка УНДЦА «Зонд» проводить дослідницькі роботи у с.Мостище Макарівського
р-ну Київської області. Сфотографовано напрям у якому спостерігалися об'єкти за
показами очевидців

Рис. 4. План с.Яблунівка із прив’язкою пункту періодичного
спостереження ААЯ очевидцями
ПОСТАНОВИЛИ:
 Вважати проведення виїзного дослідження Мостище-Яблунівка-Озірщина
успішним.
 Відмітити високий рівень організації ведення робіт і взаємодії зі ЗМІ. Використати
окремі моменти проведеного дослідження для подальшого вдосконалення та
злагодженості проведення наступних експедицій і досліджень.
 Випадки «Озірщина» і «Мостище» вважати закритим для подальших досліджень до
появи нових свідчень.
 Перспективними уявляються подальші опитування очевидців у напрямках вказаних
очевидцями, а також постійні дистанційні спостереження за ААЯ в с.Яблунівка по
типу «Хессдален». Експериментально-конструкторському відділу розробити
прототипи стаціонарних засобів моніторингу для проведення тестувань в натурі.

3. СЛУХАЛИ: Архів Центру
В рамках попередньо досягнутих домовленостей із реалізації проекту «Спадок», частина
матеріалів архіву В.Рубцова передана дружнім колегам із шведської організації AFU.
Матеріали що передані – погоджені попередньо списочно, проголосовані координаційною
радою УНДЦА, дубльовані у друкованому або електронному вигляді у глобальному
електронному або у матеріальному архіві УНДЦА, тільки іноземними мовами.

Рис. 5. Шведський представник від AFU Понтус Руус в Києві
при спілкуванні і передачі матеріалів

ПОСТАНОВИЛИ: розвивати даний напрямок в подальшому.
4. СЛУХАЛИ: Питання можливої співпраці
Виступив А.Власов – приватний колекціонер матеріалів, присвячених вивченню ААЯ.
А.Власов багато років збирає матеріали із колишнього СССР, по Україні і з закордону.
А.Власовим запропоновано обмін матеріалами по ААЯ.

Рис. 6. Приклад матеріалів, що наявні у колекції А.Власова

ПОСТАНОВИЛИ: співпрацю схвалити. Обмін здійснювати за окремо
погодженим переліками в рамках проекту «Спадок». Запропонувати А.Власову
вступити до лав УНДЦА «Зонд» для здійснення більш плідної сумісної діяльності.
5. СЛУХАЛИ: Спостереження АЯ та їх аналіз
5.1.
Фото від очевидиці. Надійшло повідомлення від дописувача Лілії Б.
Оригінал повідомлення – пунктуація і стилістика збережена:
Знімаю апаратом (Canon PowerShot A550), у тому числі, на виконання службових
обов"язків. Сьогодні впорядкоувавлв фото за тиждень і помітила ще декілька дивних.
Знімала 18 вересня увечері у тому ж таки парку Партизанської слави (Дарницький район,
Харківський масив, Київ) і на перетині вул. Славгроодська з вул. Кунанбаєва, та 19
вересня під Верховною Радою (площа Конституції, вул. Грушевського). Хочу зазначити,
що нічна зйомка під ВР 17 жовтня у тому ж режимі не дала жодних подібних ефектів.
Прикріпляю ці фото. Можливо, вони будуть цікаві.
На запит від Центру від дописувача Лілії Б. направлено додаткові дані:
Фото 3082 - середа, 18 жовтня, 19 година 15 хвилин, перетин вулиць Славгородської і
Кунанбаєва, ресторан-бар "Конунг". Напрям зйомки - захід.
Фото 3062 - там же, тоді ж. На протилежному березі Довгого озера видно кафе "Колиба".
Офіційна адреса кафе - Київ, вул.Славгородська. 55
Фото 3084 і 3085 - перетин вул. Славгородської та Абая Кунанбаєва, той же день, хвилин
на 15 пізніше за два попередні фото.
Фото 3117 - четвер, 19 жовтня, приблизно 19:00 або трохи раніше. Протестне містечко
біля ВерховноЇ Ради: у центрі на задньому плані готель "Київ", зліва мощена площа
Конституції перед Радою, справа, там, де щільніший натовп - вул. Грушевського.

Обидві зйомки тим же фото без спалаху. Напрям зйомки - у парку Партизанської слави
південь. На вул. Грушевського визначити сторону світу складніше, напевне, схід чи
південний схід.

Рис. 7. Приклад фото № 3082, надісланого очевидицею

Рис. 8. Приклад фото № 3084, надісланого очевидицею
Фотографії проаналізовані експертами УНДЦА. Висловлені думки учасників. Відзначено,
що візуально об'єкти не спостерігалися. Характерна форма і структура дозволяє
ідентифікувати об'єкти, як відблиски зважених частинок пилу або/та води.
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати очевидиці за надіслані фото, направити експертний

висновок УНДЦА.
5.2.
Невідомі об'єкти над Чорним морем.
На початку жовтня протягом декількох днів мешканці різних районів Одеси і населених
пунктів біля неї стали помічати в небі об'єкти, які світяться та прийняли їх за НЛО.
За свідченням ЗМІ, зокрема «директор заповідника "Туловські лимани" Іван Русєв в
своєму Facebook повідомив, що "воно з'являється раптово на значній висоті і світить
близько 12-15 хвилин. Потім зникає в атмосфері».

Рис. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.
Фотографії проаналізовані експертами УНДЦА. Висловлені думки учасників. Відзначено,
що характерна форма і рух об’єктів відповідає світлим повітряним тренувальним цілям.
Пізніша інформація. За інформацією інтернет-видання Vgorode, об'єкти в небі - це мішені,
які використовують військовослужбовці для навчань Військово-Морських сил України.
Цю інформацію журналістам повідомили в Білгород-Дністровському міському управлінні
оборонної, режимно-секретної роботи та захисту населення. Також там уточнили, що
причин для занепокоєння немає
https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2017-10-04/nazvana-prichina-poyavleniya-nlov-nebe-pod-odessoj/109230
ПОСТАНОВИЛИ: приймати до уваги в подальшому вивченні подібних випадків.
6. СЛУХАЛИ: Проведення виїзного дослідження «Зона Супперта» - 2017.
Із телеканалу «2+2» прийшов запит відносно проведення сумісного виїзного дослідження
«Зона Супперта».
Попередня програма досліджень:
 Рекогносцировка, вияснення ситуації із АЯ в регіоні
 Опитування потенційних очевидців, встановлення контактів
 Збір нових можливих свідоцтв, дій у зоні за час що минув
 Приладові вимірювання по мірі дослідження ділянок зони
 Спостереження рослинності, фауни тощо, відбір зразків за необхідності
ПОСТАНОВИЛИ: Із огляду на стисливі строки проведення дослідження, направити
мінімальну команду змішаного складу – провідний експерт загально-фізичного відділу
УНДЦА Мірасова Л.М. та партнерський експерт УНДЦА О.Козлов із приладовим
оснащенням – квантовий магнітометр, гравіметр, радіометр.
7. СЛУХАЛИ: Приладове оснащення Центру
Інформаційно-технічним відділом представлено нове
тепловізор із функціями одночасно фото-відео камери.

оснащення

–

портативний

ПОСТАНОВИЛИ: Діяльність схвалити, долучити новий прилад у наступні експедиції і
виїзні дослідження УНДЦА для апробації.
8. СЛУХАЛИ: Освітні заходи Центру. В рамках проекту «Сила-Пошук»
підготовлено навчальну програму із розвитку сенситивності (куратор – де Морт М.)
ПОСТАНОВЛЕНО: Із наступного засідання почати пробну пілотну реалізацію програми
із залученням учасників УНДЦА.
9. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 08.11.2017.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
08.11.2017.
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

