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1. СЛУХАЛИ: Результати виїзного дослідження «Зона Супперта 2017» -1
О.Козлов – багато років дружній партнер УНДЦА у сфері проведення польових

досліджень – разом із провідним експертом УНДЦА Мірасовою Л. прийняв участь
у експедиції «Зона Супперта 2017». Дана експедиція була зреалізована за підтримки
телепроекту «Цілком таємно» (Канал «2+2») у датах 31.10 - 02.11.2017.
Про дану місцевість писав ще Геродот, р.Молочна тоді називалася Гера. У 1917 році
місцевість біля річки в зоні мав німецький барон Файфер. За однієї із відомостей, у 1941
році тут діяв підрозділ “Аненербе”. Дослідник В.Супперт – визначив біолокацією імовірні
підземні порожнини, наголошував що саме в цьому місці може знаходитися Геллон –
столиця Скіфії.
Зона являє собою нагорб, і черешневий сад. Перебіг попередніх досліджень зони
відображено у працях Ю.Марчука, О.Ткаченка, В.Ніколенка.
Прилади які були використані під час експедиції : квантовий магнітометр , гравіметр .
Всі прилади працювали нормально. Магнітне поле в середньому 50 тис. нТл, істотних
відхилень не спостережено, проте на пагорбі були стрибки +-250нТл.
На пагорбі відчувався тиск, внизу біля річки було краще суб’єктивне відчуття.
Археологічних розкопок в зоні Супперта досі проведено не було окрім як окремих
екскавацій і свердловин на початку 90-х років.
Є перспектива подальших досліджень, - георадаром, детальна магнітна зйомка місцевості ,
електрична томографія, знайти карти сейсморозвідки або магнітометрії.

Також О.Козлов розповів про відвідання ставки Гітлера «Вервольф» разом із знімальною
групою, аномалій під час досліджень не виявлено. За результатами експедиції також
вийшов телевізійний фільм.
ПОСТАНОВИЛИ: вважати експедицію достатньою у сенсі виконання мінімального
набору задач у визначених умовах. Винести О.Козлову особисту подяку, запропонувати
ширшу партнерську участь в УНДЦА.
На наступному засіданні заслухати окремо Л.Мірасову.
Книгу О.Ткаченка «Мелітопольське диво» відсканувати і поширити серед учасників в
рамках проекту «Спадок» (А.Гамаля).
2. СЛУХАЛИ: Самарц Філіп: Презентація проекту «Cosmos agency».
Самарц Філіп – очолює проект «Cosmos agency». Нижче представлено тези доповіді
(стилістика оригіналу збережена).
Космический туризм www.cosmos.agency
 Космический туризм – это оплачивающиеся из частных средств полёты в
космос или на околоземную орбиту в развлекательных или научноисследовательских целях.
 Мы делим космический туризм по направлениям: предкосмический
(стратосферный), суборбитальный, орбитальный (мкс), полеты вокруг луны.
Кристи Маколифф — Школьная учительница должна была стать первым в истории NASA
гражданским членом экипажа шаттла «Челленджер». 28 января 1986 г. гибель шаттла во
время взлета. Все находившиеся на борту космонавты погибли. Спустя некоторое время,
правительство США ввело запрет на полеты в космос непрофессионалов.
Год 2000 – объявлено имя первого «платного» гостя орбитальной станции МИР. Им стал
американец Деннис Тито (Dennis Tito), финансовый аналитик, основатель Wilshire
Associates.
Год 2001 – 28 апреля запущен космический корабль «Союз ТМ-32» с первым
космическим туристом на борту Деннисом Тито.
Мы рассматриваем суборбитальный полет как любой полет за пределы атмосферы Земли
с максимальной скоростью ниже орбитальной. Если ракета не достигает орбитальной
скорости, она начинает падение на Землю и возвращается в атмосферу в течение
нескольких минут после выключения двигателя.

Рис.1. Компанії і проекти із розвитку космічного туризму

ПОСТАНОВИЛИ: подякувати за цікаву доповідь. Запропонувати співпрацю в
сенсі обміну посиланнями, спільної участі у конференціях та популяризації
космічного майбутнього людства.
3. СЛУХАЛИ: Аналіз спостережень ААЯ і планування досліджень
Розглянуто відео спостереження ААЯ типу “приземлення НЛО” біля м.Кривий Ріг
(с.Вільне) у 2012 році. Відео представлене очевидцем, прямий контакт встановлений
С.Петровим (Харківський філіал УНДЦА «Зонд»).
Відео переглянуто на засіданні. Відзначено окремо що форма об'єкта відображувана на
відео є первинно не характерною для відомих літальних об’єктів. Заслухані думки
експертів УНДЦА. Виникло жваве обговорення.

Рис.2. Кадр із відео очевидця
Таким чином первинно фактори аномальності визначено наступними:
 форма об'єкта є первинно не характерною для відомих літальних об’єктів
 рух об'єкта є первинно не відповідним аеродинамічній формі або напрямку вітру
 зникнення об’єкту що може бути також результатом сідання за лісосмугу або за
півострів у водосховищі
Також наголошено, що кінцевий аналіз і висновки можуть виноситися тільки на основі
аналізу оригінального відео очевидця.
В зв’язку із цим запропоновано організувати експедицію у с.Вільне.
С. Петровим підготовлено заявку програму проведення експедиції:

Форма ПД-2
Заявка-програма проведення експедиції
Кривий Ріг-2017(8)

1.Робоча назва експедиції
2.Мета експедиції

дослідження району приземлень НЛО

3. Основа для експедиції, опис
факторів аномальності

виявлення факторів аномальності в районі
відеофіксації приземлень НЛО

4. Місце проведення експедиції

Кривий Ріг

5. Дати проведення експедиції,
строк

майбутнє / вихідні

6.Відділ/філіал
6.1.Заявник/керівник ведення робіт
6.2.Проект Центру, в рамках якого
здійснюється експедиція (якщо є)

експерт системно-аналітичного відділу УНІЦА
“Зонд” Петров С.О.

7. Попередній особовий склад експедиції
П.І.Б.
Посада або напрямок досліджень
Білик Артем
керівник УНДЦА “Зонд”
Сергійович
Петров Сергій
експерт системно-аналітичного відділу УНІЦА
Олегович
“Зонд”
Кириченко Олексій
керівник ін.тех.від.УНДЦА “Зонд”
Маріанна деМорт
експерт системно-аналітичного відділу УНІЦА
“Зонд”
8. Порядок виконання робіт і технічне забезпечення
№ Вид робіт
1

2

опитування оператора і
отримання відеокасети,
пеленг району посадок
НЛО, дослідження місць
посадок і прояви НЛО,
вимір різним
обладнанням, відбори
грунту для аналізів
відвідування
найближчих курганів

Викона
вець
члени
“Зонд”

члени
“Зонд”

Потрібне обладнання
дозиметр, магнітометр,
тепловізор, фотовідеокамера, компас,
географічна карта,
вимірювальна рулетка,
лазерна указка, годинник,
GPS-навігатор

Тривалість
не менше доби

не менше доби

9. Додатки
1) Погодні умови повинні бути прийнятні для проведення експедиції
2) Бажано задіяти автотранспорт підвищеної прохідності

Рис. 3. План схема орієнтовного напрямку спостереження ААЯ за показами очевидця.

ПОСТАНОВИЛИ: заявку схвалити як базисну. Організувати і провести експедицію у
Кривий ріг 2017 із спрямованою поїздкою у Харків за архівними матеріалами,
зкоординувати із Харківським філіалом УНДЦА (С.Петров).

4. СЛУХАЛИ: О.Білецький.

Рис. 4.О.В.Білецький автопортрет 1984 року
28 жовтня 2017 року, помер Олександр Васильович Білецький, 30.07.1954 року
народження; кандидат історичних наук, з 1981 по 1987 рік вчений секретар Харківської
обласної секції «Вивчення АЯ в навколишньому середовищі» ВНТО РЕЗ ім. О.С.Попова, з
1990 року віце-директор Науково-дослідного інституту з вивчення аномальних явищ
(RIAP), в 1991 році глава правління Української уфологічної асоціації - УКУФАС. Автор
десятка публікацій з тематики дослідження аномальних явищ. Колектив УНДЦА.
Пам'ять О.Білецького вшановано хвилиною мовчання.
О. Білецький в більшості передав власний архів у Харківський філіал УНДЦА (С.Петров)
для подальшої роботи по проекту «Спадок».

ПОСТАНОВИЛИ: сумістити експедицію у Кривий ріг 2017 із спрямованою поїздкою у
Харків за архівними матеріалами, зкоординувати із Харківським філіалом УНДЦА
(С.Петров).

5. СЛУХАЛИ: Повідомлення: М.Вовк. Наукові студії звукотерапії.
М.Вовк – магістрант консерваторії, що науково вивчає вплив звукових хвиль на організм
людини. Емпірично він вивів формулу впливу звукових хвиль на організм людини, пише
наукову роботу про звукотерапію.

Наприклад серце має власну частоту 6 гц, психосоматика порушує, а музичні інструменти
дозволяють діагностувати первинно і поліпшити стан самопочуття, підтягувати частоту до
потрібного рівня. Нижня «До» має частоту 518 гц. Також робота йде на частоті 432 гц. Є
зокрема прилад «Кіматик» який діє вібраціями. М.Вовк працює із дітьми. М. Вовка
цікавить можливість наукової реєстрації показників що досягаються за допомогою
винайдених ним інструментів і методик.
ПОСТАНОВИЛИ: Запропонувати методологічну підтримку від УНДЦА. Математичну
всебічну обробку можливо провести у спеціальній програмі «Статистика» (наприклад
http://statsoft.ru/solutions/ExamplesBase/branches/detail.php?ELEMENT_ID=766 ).
Потрібні початкові дані для того щоб зрозуміти необхідний обсяг вибірки (кількість
досліджуваних пацієнтів, необхідна для винесення достовірних висновків). В ці дані має
входити початковий перелік пацієнтів, їх базові характеристики, які можуть впливати (вік,
стать тощо) і якийсь критерій (чи декілька) досліджуваного кількісного однозначного
показника зміни здоров’я.
6. СЛУХАЛИ: Оновлені правила дій при підготовці і проведенні експедицій та
виїзних досліджень.
Представлено оновлені правила дій при підготовці і проведенні експедицій та виїзних
досліджень. Посилено блоки щодо гігієни, засобів захисту, відбирання зразків та
психотехнік.

ПОСТАНОВИЛИ: Перезатвердити правила у оновленому варіанті як обов’язкові для
виконання особовим складом УНДЦА.
7. СЛУХАЛИ: Взаємодія із дружніми організаціями
7.1.
У Будинку вчених планується відкрита лекція О.Букалова «Космос та
біосфера. Життя на Землі та космічна погода» 10.11.2017.
ПОСТАНОВИЛИ: Відвідати даний захід представниками від УНДЦА.
7.2.
26.11.2017 в Українському домі планується проведення першої виставки
«Йога-експо». Отримано запрошення представити на ній результати діяльності
УНДЦА.
ПОСТАНОВИЛИ: Відвідати даний захід представниками від УНДЦА,
підготувати відкриту лекцію «Позаземні цивілізації і дослідження аномальних
явищ в загальній науковій картині Всесвіту» (Білик А.С.).
7.3.
На сайті AFU наші дружні колеги зорема Clas Svahn виклали міні звіт про
матеріали, передані у рамках співпраці (стилістика, мова оригіналу збережена):

Part of Vladimir Rubtsov’s files donated to AFU http://www.afu.se/afu2/?page_id=4091

Рис. 5. Матеріали і збірники УНДЦА, передані шведським колегам
When prominent Ukrainian UFO researcher, and author of ”The Tunguska Mystery” (Springer
2009), Vladimir Rubtsov passed away his files and archive were saved by prominent Ukrainian
UFO researcher Igor Kalytyuk and the group he works for, Ukrainian Scientific Research Center for
Analysis of Anomalies, Zond. In October Swedish journalist Pontus Roos travelled to Kiev on
holiday and asked by AFU chairman Clas Svahn offered to help AFU to bring back the 20 kilo
package.
In Kiev Mr Roos met with associate professor with the Kiev Polytechnical Institute Artem
Bilyk (also chairman of Zond) who brought with him a small poprtion of the Rubtsov collection;
books and magazines in English, French, German and Russian. The books and magazines can be
seen here in two pictures.
Among the donations from Zond where also two copies of the groups report from 2015 ”Anomalous
Phenomena: Methodology and Practice of Research”. Among the people found on the editorial board
are for instance American ufologist and expert on air crew encounters with UAP Richard Haines and
Spanish ufologist and head of the Fotocat project V-J Ballester Olmos and eight members of Zond.
Zond is planning to send more donations to AFU in the future.

Рис. 6. Матеріали, передані шведським колегам
On his now defunct Facebook page Mr Rubtsov presented himself like this:
Vladimir Rubtsov, Ph.D., is an author, philosopher, researcher with life-long interest in Tunguska
and other anomalous phenomena. He has authored some 150 scientific and popular-science articles in
the Soviet, post-Soviet, and foreign press, as well as three scientific monographs. He is a member of
the Russian Academy of Cosmonautics. Vladimir Rubtsov was born in 1948 at Kharkov, a city
then part of the USSR but now in independent Ukraine. He received his M.S. degree in computer
science in 1972 and after that joined the laboratory of Dr. Alexey Zolotov in Kalinin (now Tver),
where for three years studied the problem of the Tunguska explosion.
He gained his Ph.D. degree in the philosophy of science from the Institute of Philosophy of the
Academy of Sciences of the USSR (Moscow, Russia), having defended in 1980 the doctoral thesis
“Philosophical and Methodological Aspects of the Problem of Extraterrestrial Civilizations” (the first
of its kind in the former USSR). After returning to Kharkov, Vladimir Rubtsov continued his work
on the Tunguska problem, closely collaborating with his Russian colleagues. These decades-long
investigations led him to putting in simple words an account of the Tunguska event that would be
fully objective, clear and easy to understand. “The Tunguska Mystery” has appeared as a result of
this aspiration
ПОСТАНОВИЛИ: Розвивати дану співпрацю в подальшому, в узгодженні із
статутними цілями та прийнятими раніше директивами Центру.

8. СЛУХАЛИ: Освітні заходи Центру
Провідний експерт системно-аналітичного відділу УНДЦА «Зонд» М. де Морт проведено
Перший майстер клас із розвитку сенситивності у рамках навчальної програми проекту
«Сила-Пошук».
Урок 1:
Синхронізація півкуль мозку.
Навчання екстрасенсорних здібностей
починається з “з’єднання” лівої і правої півкулі мозку, щоб ліве півкуля яка більше
відповідає за аналітичне і логічне мислення, за вербаліку, з’єдналася із правою півкулею,
яка більше відповідає за невербаліку, образне мислення, інтуіцію, просторову орієнтацію,
уяву. Треба синхронізувати ці півкулі, тоді не буде “конфлікту” між півкулями і
енергетична інформація екстрасенсорного бачення оброблюватиметься синхронно між
обома півкулями і тому видаватиметься правильно без перебоїв.

Ліва півкуля відповідає за рухи правої руки, а права півкуля відповідає за рухи лівої руки.
І навпаки, за активність лівої півкулі відповідають рухи правою рукою, за праву півкулю лівою рукою. І для того щоб синхронізувати ліву і праву півкулі, слід стати
амбідекстером - тобто людиною котра і правша і лівша, навантажувати одинаково і ліву і
праву руку. Правшам треба навчитися писати лівою рукою, чистити зуби лівою рукою,
мити посуд лівою рукою і т.д., робити половину роботи лівою рукою, лівшам навпаки
навантажувати праву. Коли обидві руки однаково навантажені, то однаково
працюватимуть обидві півкулі, треба мінімум тижня 2 проводити цю процедуру до
отримання результатів.
Проведена вправа «балерина», в ході якої учасники могли спостерігати анімацію де
обертається балерина, і навчатися реактивувати півкулі, перемикатися між активністю.
Видано завдання для самостійного опрацювання.

Рис. 7. Провідний експерт системно-аналітичного відділу УНДЦА «Зонд» М. де Морт
проводить майстер клас із розвитку сенситивності у рамках навчальної програми
проекту «Сила-Пошук»
ПОСТАНОВИЛИ: винести подяку Маріанні де Морт із занесенням у протокол,
продовжити навчання на наступному засіданні.
9. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 29.11.2017.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
29.11.2017.

Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

