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1. СЛУХАЛИ: Підсумки діяльності Центру у 2017 році
Виступили Білик А.С. та Кириченко О.Г. із привітанням щодо наступаючих свят та
річними підсумками діяльності Центру:
Шановні колеги! Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій «Зонд»
щиро вітає всіх із наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим!
У році, що минає, значно зміцніла структура Центру, були поліпшені зв'язки з ВНЗ
та академічними НДІ України. Проведена безпрецедентна кількість експедицій, в
т.ч. великої дальності і тривалості:
1. «Грузьке 2017» із ночівлею в АЯЗ та веденням спостережень, встановлено
нові факти подій АЯ
2. «Сомине 2017» із пошуку невідомих істот
3. «Луцький Замок 2017» із пошуку привидів
4. Виїзне дослідження полтергейстної яхти в м. Києві 2017
5. Виїзне дослідження «Яблунівка-Озірщина 2017», де встановлено нові факти
спостереження ААЯ
6. «Зона Суперта 2017»
7. «Кривий ріг 2017 та Харків 2017»

Також ся відбули Пошукові виїзди «Єгипет 2017» із пошуку слідів високих
прадавніх технологій (Харківський філіал УНДЦА), «Шрі-Ланка-2017»
(В.Романченко, м.Суми), огляд залізорудного каменю в Київській області
(О.Кириченко). Проноза М. і Ніколенко В. здійснили також розвід пошук в районі
імовірних АЯ в Конча-заспі.
Вагомим кроком у діяльності Центру стала участь у Першому в Україні Семінарі
по космобіології, який відбувся в м.Житомир 14 квітня 2017 року. 26 листопада
2017 року проведено публічну лекцію на «Йога експо-2017». Прийнято участь у
зйомках 6 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 організовано прийняття і збереження Архіву відомого харківських
дослідників, нині покійних, доброї пам’яті і гарних подорожей їм у Світах – к.ф.н.
В. Рубцова, а також А.Білецького. 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.
Досягнуто нового методологічного рівня, зріс рівень оснащення (зокрема
глибинний ехолот). Відпрацьован новий формат мобільних базових таборів
швидкого розгортання із системою наметів та автомобілів. Задіяно моторні та
весельні човни. Запроваджено із швейцарськими колегами аналізи ДНК тощо. У
складі Центру з'явилися нові повні ентузіазму кадри. Ми продовжуємо
популяризацію наукового підходу до аномалістики.
Хочеться сподіватися, що новий рік діяльності Центру буде не менш продуктивним
та принесе нові відкриття та успіхи.
ПОСТАНОВИЛИ: визнати рік успішним, своєрідним рекордом щодо діяльності
Центру. Відзначити найбільш перспективними напрямками на наступний рік
Космобіологічний семінар у Житомирі, стаціонарні системи моніторингу у
Яблунівці, роботу із НГФО та ін. Щиро побажати всім усвідомленості, сил,
здоров'я, ентузіазму, терпіння і звичайно нових ідей!

2. СЛУХАЛИ: Ранценс М.В. Доповідь: АЯ і медицина
Із доповіддю виступив діючий лікар швидкої екстремальних станів Ранценс М., що має
стаж понад 12 років.
Він розповів про особливості роботи і АЯ з якими стикається на практиці.
Зокрема суб’єктивно статистично відзначено, що за 3 дні до повні значно зростає кількість
викликів щодо психічних розладів, так само новолуння, місячне затемнення, магнітні бурі,
вибухи на сонці. Найбільш серйозне – це гіпертонічна хвороба, крайні два роки молодіє
категорія – в основному 25...40 років жінки. Також суб’єктивно статистично відзначено,
як впливають на підсвідомість ЗМІ – якщо є гучне самогубство зірки або іншої відомої
людини, то потім йде хвиля самогубств - 2 піки – через тиждень і через місяць.
Відзначено аномально значну кількість викликів із будинків по пр.. Науки №54, 52, що
може бути пов’язане із геопатогенними зонами.
Віздначено кореляції психо-фізичного стану у деяких споріднених людей в лікарні.
Також у лікарів є традиція не робити операції на повню і новолуння, відомі випадки
ймовірних полтергейстних феноменів.
ПОСТАНОВИЛИ: лікарю Ранценсу М.В. за пізнавальну доповідь, запропонувати
співпрацю в ключі вивчення ГПЗ та збирання статистики проявів АЯ в медицині.

3. СЛУХАЛИ: Організаційні питання

Заявки на вступ. Подано заявку на вступ у асоційоване членство
М.Дебелим – вченим із Швейцарії українського походження.
Відзначено що із М.Дебелим вже ведеться плідна робота і співпраця у ракурсі досліджень,
яка має значні перспективи.
Анкета-заявка учасника організації
3.1.

Прізвище
Псевдо (-а):

Ім’я

Дебелий

Михайло

Mykhaylo O. Debelyy (MOD)

Місце проживання, поштова адреса:

По-батькові

Олександрович

Дата народження: *.*.1978

*

моб. тел:

;

Освіта:

Диплом Біолога (ДНУ, Дніпро); PhD (Ruhr-University Bochum)

Основне місце роботи:
вчене звання

ел. пошта *

; веб-сайт:

University of Fribourg
наукова ступінь:

;

PhD

Основна спеціалізація і професійні досягнення:
Біохімія, структурна протеоміка, мас спектроскопія

Зацікавлення у сфері вивчення аномальних явищ:
Полтергейст, речові докази аномальних явищ, місця посадок НЛО

Перелік публікацій, наукових матеріалів у сфері вивчення АЯ:
Готуються до публікації статті з НБС та феномену полтергейста

Участь у експедиціях і виїзних дослідженнях:
n/a

Спеціальні навички, вміння:
Проведення наукових досліджень, публікація статей, англійська мова

Посада:
;

Дом. тел.

PostDoc

Наявність спеціального обладнання, оснащення:
Сучасне хімічне обладнання

Дата заповнення: «_13__» ___грудня___ 2017 р.
Анкету заповнив: _ Дебелий Михайло Олександрович________
Голосували за прийняття:
ЗА 8
ПРОТИ 0
УТРИМАЛИСЬ 0
КВОРУМ 6
Рішення прийнято.
ПОСТАНОВИЛИ: Привітати М.Дебелого щодо вступу до дружніх лав УНДЦА! Наше
завзяття і щира праця на ниві пізнання заради пізнання свого ще докаже!
Рекомендувати включитися у роботу до експериментально-конструкторського відділу.
3.2.
Дослідження-співпраця.
Згідно із попередніми рішеннями УНДЦА відправлено на аналіз шерсть невідомих істот із
випадку «Орестів-2010» до Швейцарії М.Дебелому на аналіз

Рис.1 Колби із матеріалом
ПОСТАНОВИЛИ: відзначити подібну співпрацю вкрай корисною, підготувати спільний
матеріал на рівні наукової статті.
4. СЛУХАЛИ: Астрофізичні новини і спостереження ААЯ у Світі
4.1.
Учені виявили незвичний 400-метровий астероїд
Астероїд під назвою 'Oumuamua, який прилетів з міжзоряного простору, є одним з
найбільш продовгастих космічних об'єктів, відомих науці, йдеться у дослідженні.

Рис.2 Візуальне уявне представлення астероїда
Швидкість і траєкторія об'єкта, який виявили 19 жовтня, вказували на те, що він виник
у планетній системі навколо іншої зірки, пише редактор відділу "Наука" BBC News Пол
Рінкон.
Назва астероїда 'Oumuamua у перекладі з гавайської означає "посланець здалеку прилітає
першим".
Поки їх спостереження вказують на те, що об'єкт у 10 разів довший за свою ширину.
Це співвідношення є найнезвичнішим у порівнянні з усіма іншими астероїдами чи
кометами, які коли-небудь спостерігали у Сонячній системі.
Використовуючи спостереження з дуже великого телескопа (VLT) в Чилі, Карен Міх з
Інституту астрономії в Гонолулу, Гаваї, та її колеги визначили, що об'єкт був близько
400 м завдовжки.
Астероїд швидко обертався, що спричиняло різку зміну його яскравості. Саме завдяки
цьому вчені змогли визначити співвідношення довжини та ширини небесного об'єкта.»
«"Ми також виявили, що 'Oumuamua має червонуватий колір, як у деяких інших об'єктів
Сонячної системи, і підтвердили, що він абсолютно інертний, без найменшого натяку на
пил навколо себе", - сказала пані Міх.
Ці властивості вказують на те, що 'Oumuamua є суцільним шматком каменю, можливо,
з домішкою металу, не містить води чи льоду, а його поверхня почервоніла через
опромінення з космосу впродовж тривалого часу.
З огляду на те, що 'Oumuamua утворився навколо іншої зірки, науковці припускають, що
він міг би блукати Чумацьким шляхом без прив'язки жодної зіркової системи сотні
мільйонів років аж до того як зустрітися з Сонячною системою.
Якщо планети навколо інших зірок утворюються так само, як це відбувається в Сонячній
системі, багато об'єктів розміру 'Oumuamua можуть вилітати в космос. Космічний
об'єкт може дати перші докази цього процесу.
http://www.bbc.com/ukrainian/news-42062261

Рис. 3. Траекторія 'Oumuamua крізь Сонячну систему
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома. Видається цікавим, що С.Гокінг відзначив
даний астероїд як імовірним космічним кораблем ПЦ. Відзначити, що наразі наш рівень
розвитку як цивілізації не дозволяє встановити контакт або дослідити об'єкти що можуть
пролітати через сонячну систему і не цікавитися нами.
4.2.
На марсі у Кратері Ньютон виявлено рідку воду, що стікає по схилу
влітку.

Рис. 4. Рідка вода на Марсі

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома.
4.3.
Оприлюднені відео НЛО Міноборони США
https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/pentagon-program-ufo-harry-reid.html ,
https://ua.korrespondent.net/tech/science/3919267-istyna-des-poruch-pentahon-shukav-nlo-piatrokiv
Міноборони США зробило сенсаційну заяву про програму з вивчення непізнаних літаючих
об'єктів.
Міноборони США вперше розповіло про свою програму з дослідження непізнаних
літаючих об'єктів, яка проводилася з 2007-го до 2012 року.
Пентагон збирав фотографії та відеозаписи об'єктів, що зависають у повітрі чи
рухаються з надзвичайно високою швидкістю. Чи вдалося знайти підтвердження
існування позаземного життя, невідомо, але американські військові опублікували цікаві
відео.
Раніше ЦРУ оприлюднило мільйони сторінок розсекречених документів, у яких можна
знайти згадки про НЛО, а також рапорти про спостереження за літаючими тарілками
Пентагон розповів про поглиблену програму з розпізнавання аерокосмічних загроз у
відповідь на запити газет The New York Times, Politico і The Washington Post.
На проект витратили 22 млн доларів з військового бюджету США, більшу частину з яких
отримав приватний підрядник Bigelow Aerospace. Програму закрили в цілях економії
бюджетних коштів.
Засновник компанії Роберт Бігелоу - відданий прихильник теорії, що інопланетяни
відвідували Землю. Він же переконав сенатора від штату Невада Гаррі Рида
пролобіювати виділення бюджетних коштів на спільні з міністерством оборони пошуки.
"Мені аж ніяк не незручно, мені й не соромно і навіть не шкода, що я запустив цю штуку.
Я зробив те, чого раніше не робив ніхто", - сказав Рид в інтерв'ю NYT.
Програма могла використовуватися для вивчення технологічних розробок країн-суперниць
США, таких, як Росія і Китай, повідомив Politico колишній штатний співробітник
конгресу.
Те, що раніше вважалося науковою фантастикою, тепер - науковий факт, йдеться в
одному зі звітів керівника програми, датованому 2009 роком, пише NYT.
Офіцер розвідки Луїс Елизондо, який, за інформацією The New York Times, відповідав за
роботу секретного відділу на п'ятому поверсі Пентагону, заявив, що урядове
фінансування програми припинилося, однак робота триває під керівництвом його
наступника, ім'я якого Елизондо назвати відмовився.
Офіційно в Пентагоні не розкривають, чи вдалося їм знайти НЛО чи достеменно довести
існування інопланетян.
Але були опубліковані відразу два відео (обіцяли також публікацію третього), на яких
пілоти американських винищувачів переслідують невідомі об'єкти.
Один з відеозаписів показує події 2004 року, коли два винищувачі біля каліфорнійського
узбережжя переслідували НЛО.
Як розповів командуючий Девід, непізнаний об'єкт періодично з'являвся на висоті 24 км,
потім знижувався до 6 км над океаном і зникав
Коли пілоти прибули в задану точку, то побачили, як хвилі в океані розбивалися об щось
велике. Над цим місцем на висоті 15 м висів овальний об'єкт довжиною близько 12 м. Він
хаотично рухався туди-сюди. Коли винищувачі почали знижуватися, об'єкт кинувся до
них, а потім різко відлетів (на відео — вліво)

Рис. 5. Скріншот із відео
Доступні два відео проглянути учасниками Центру.
Відзначено, що парадигмою Центру є робота із першоджерелами. Заслухані думки
експертів відносно наявного матеріалу. Виникло жваве обговорення.
Відзначено що із відео не може бути встановлений кутовий або лінійний розмір об'єкта. З
інформації на відео (екран винищувача та переговори) випливає, що об'єкт рухався проти
вітру який мав швидкість 222 км / год, очевидно абсолютна власна швидкість повинна
бути більше. Але навіть якщо вона більше вдвічі, а висота 7623 км, це в принципі можна
досягти для багатьох земних літальних апаратів. Фактори аномальність складають
суб’єктивно форма і маневр об'єкта з переворотом на швидкості. Маючи більше даних
можна було б обчислити ототожненість та міру кількості інформації.
ПОСТАНОВИЛИ:
Прийняти до відома. Вивчати повідомлення у автентичних
першоджерелах, без похибок перекладів та бульварних інтерпретацій. Поки об'єкт у
високому ступені експертно неототожнений за відсутністю повної інформації.

5. СЛУХАЛИ: Повідомлення Проноза М.І. Щодо локалізації ГПЗ. У повідомленні
відзначено, що деякі предмети впливають на локалізацію ГПЗ – мармур або біла
плитка, дзеркало покладене вниз, проволока закручена певним чином тощо.
ПОСТАНОВИЛИ: Подякувати, прийняти до відома.

6. СЛУХАЛИ: Святкування Нового Року
Не протоколювалося :)

Рис. 6. УНДЦА «Зонд» бажає усвідомленості, наукових відкриттів та здоров’я у Новому
році!
Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

