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Список присутніх, що зареєструвалися на засіданні: 
 

1. Білик А. 

2. Коваленко Є. 

3. Челомбітко О. 

4. Ніколенко В. 

5. Козка А. 

6. Топчій К. 

7. Букет А. 

8. Руденко І. 

9. Кравченко А. 

10. Прус О. (zoom on-line) 

 

1. СЛУХАЛИ: Організаційні питання 

Виступив голова експериментально-конструкторського відділу Ніколенко В., із 

презентацією проекту по експериментам із установками типу «дзеркал Козирєва». 

 

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:srcaa@zond.kiev.ua


 
Рис.1. Принципова схема експериментальної установки 

 

Одні із цілей: 

 Вивчення впливу на сон 

 Вивчення впливу на свідомість і психофізіологію 

 Вивчення впливу на неживі об’єкти  

Наразі розроблено принципову схему експериментальної установки. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: проект затвердити із робочою назвою «Анубіс». 

Придбати два нержавійних листи, для встановлення у декілька експериментальних 

робочих положень. 

 

2. СЛУХАЛИ: Фільм «Whitness of another world»   

Фільм «Whitness of another world» був успішно перекладений, озвучений і скомпільований 

для викладення на канал УНДЦА «Зонд».  

 

ПОСТАНОВИЛИ: винести В.Романченко, А.Кравченко і О.Челомбітко подяку від 

УНДЦА «Зонд» із занесенням у протокол. 

Викласти відео фільму на канал УНДЦА «Зонд». 

 

3. СЛУХАЛИ: повідомлення про АЯ і їх аналіз. 

На пошту Центру надійшло повідомлення про спостереження невідомого об’єкту 

(подається в оригіналі): 

«Я вчера 2-9-20 на ночном небе видел две точки подвижные. Я сейчас скажу точное 

положение, азимут, высоту, время. Ира сказала, что вы сможете предположить что это 

может быть. У нас с ней вариантов не осталось. Мы не смогли объяснить это. 

Они были яркостью где то +2, у меня телефон не ловит так мало, они были на фоне 

лунной засветки, все длилось не больше 6 секунд . 

В стеллариуме очень не много спутников, особенно новых, запущенных в течение 

прошлых 10 дней , ничего не показал. 

50.393658, 30.624785  

это место с точностью до метра, где я стоял 

Сначала описание 

На Юго западе, примерно а 12.45-22.46, вчера 2 сентября, слева и выше от луны, с 

азимутом примерно 200 градусов 

На высоте где-то 35 -40 градусов увидел две точки. Я периодически смотрел на небо, 

увидел их когда они уже подходили в жёлтому дому, который слева. Двигались с угловой 

скоростью примерно как летящий самолет на высоте 10км на скорости 950кмч. может 

чуть быстрее, они были обычного белого цвета, не мегая, как звезда, ничем по светимости 

не отличается от спутника. летят с одной угловой скоростью, паралельно, на расстоянии 

где то 10-13мм, если представить, что небосвод это ткань. и левая отставала на 2-3мм. 



через 2-3 секунды такого полета, скорость была равномерная, без ускорений, они начали 

расходится, мне сложно сказать какая точка куда, но мне кажется, что левая начала 

уходить быстро влево и отставать, они разошлись на 50-70мм, не меняя яркость все это 

происходило. правая, казалось, летела так же прямо. потом они зашли за дом, к тому же 

там было полнолуние и они пропали в свете луны и за домом. при этом скорость не 

менялась угловая.  звука не было". 

 

 
Рис.2. Місце із якого проводилося спостереження 

 

Очевидцю направлена анкета-1 із уточненнями (Білик А.): 

«Дякуємо за детальний опис! Трохи уточнень будь ласка: 

1) Розмір 10-13мм вказаний на відстані витягнутої руки? 

2) Яка була кутова швидкість об’єктів в градусах? 

3) Чи було прискорення /сповільнення об’єктів і як його оцінити? 

4) Чи змінювалася яскравість?  (у супутників вона падає через тінь Землі) 

5) Можете на фото яке Ви доклали пунктиром позначити траєкторію яку бачили? 

6) Чи перетинали об’єкти хмари, диск місяця, будинки, провода при польоті?» 

Отримано відповіді:  

«1) да, на вытянутой 

2) незнаю 

3)нет. Равномерно  

4) да, в конце очень быстро потухли из за того, что вошли в засветку луны, в которой и 

расстворились  

5)да 

6) очень высокая и прозрачная дымка» 

 



 
Рис.3. Траекторії об’єкту (рисунок очевидця) 

 

Повідомлення обговорене на засіданні УНДЦА. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: вважати даний випадок як такий що не ототожнений за браком 

інформації. 

 

4. СЛУХАЛИ: Попередні результати моніторингу у АЯЗ «Грузьке» 

11 жовтня 2020 року було проведено малий виїзд повторно у АЯЗ «Грузьке-1..3» з метою 

зняття моніторингових комплексів (учасники Букет А., Коваленко Є., Білик А., Кириченко 

О.). 

Слід зазначити, що всі три комплекси були віднайдені у відносній цілісності і 

збережуваності. Комплекси відпрацювали увесь запланований термін, незважаючи на 

складні зовнішні умови, у подальшому потрібно підвищити надійність датчиків та 

розширити кількість параметрів що реєструються. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: вважати експедицію успішною, як і проект вцілому. Результати 

ретельно обробити із залученням програмних продуктів та інструментів статистики. 

  

 
Рис. 4. Спільне фото з експедиції 2-8-20 

 



5. СЛУХАЛИ: Закордонна співпраця 

Доповів Голова Центру Білик А. Внаслідок листування досягнуто домовленості про 

співпрацю із проектом «Глобальна свідомість» (інститут Ноетики, США). Зокрема при 

апгрейді проекту до версії 2.0 буде можливість отримати пристрій для детектування. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: вважати досягнуту домовленість важливою для інтеграції УНДЦА 

у світову науку. 

 

6. СЛУХАЛИ: Взаємодія зі ЗМІ 

У телепрограмі ютуб-каналу «Телебачення торонто» вийшов сюжет, з намаганням 

виставити діяльність із вивчення ААЯ і УНДЦА «Зонд» зокрема як несерйозну і 

сміхотворну. 

ПОСТАНОВИЛИ: вважати що подібні сюжети паплюжать честь організації і наукове 

відношення до феномену, внести «Телебачення торонто» до чорного списку. 

 

7. СЛУХАЛИ:  Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне 

Засідання Центру 04.11.2020 року. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру  

04.11.2020 року.   

 

Голова Центру                             

к.т.н., доц. Білик А.  

 

Другий заст. голови Центру, зав. інформаційно-технічного відділу 

Кириченко О. 

  


