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1. СЛУШАЛИ: Отчет за 5-й год и итоги за 5-летие деятельности Центра 

 

Выступил Билык А.С. с отчетом за пятый год деятельности Украинского научно-

исследовательского Центра изучения аномалий «ЗОНД» а также короткой информацией 

за пять лет трудовой деятельности организации.  

 

Звіт за 5 рік діяльності Центра 
 

21.10.2009 виповнюється рівно 5 років з дня першого Засідання Центра.  

Підсумувавши результати за п’ятий рік діяльності Центра, можна відзначити, що 

всього було проведено 21 Засідання Координаційної Ради Центра. За результатами 

більшості Засідань були складені Протоколи, у яких відмічалися найбільш значущі 

події та тематики повідомлень та доповідей.  

П’ятий рік характеризувався в основному практичною закріпленням досягнутих 

здобутків, та розробкою нових концептуальних положень, що визначають напрямки у 

вивченні аномальних явищ. 

За цей невеликий, але інтенсивний проміжок часу учасниками Центру було 

підготовлено більше 40 публікацій в ЗМІ та Інтернет, повідомлень, доповідей на 

засіданнях центра.  

Вийшла книга «Стежина над безоднею» координатора сектора еніології, першого 

заступника, к.т.н., с.н.с. Кульського О.Л. 

Окрім того, на Засіданнях Координаційної ради  Центру були представлені багато 

звіти щодо діяльності та планів на майбутнє, розглядалися і вирішувалися нагальні 

поточні питання. 
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Почата робота над формуванням підсумкового збірника наукових праць за 5 

років діяльності організації. 

Завдяки співпраці із музеєм аерокосмонавтики при НТУУ «КПІ», було 

підготовлено стенд, присвячений уфологічній тематиці, що стане першим в Україні.  

Слід відзначити експедиційні та науково-дослідні пошуки Центру у зв’язку з 

різким збільшенням кількості повідомлень щодо появи невстановлених видів тварин 

(т.зв. «чупакабр»), дослідження полтергейсту в Києві тощо. 

Ствердженню організації сприяли зокрема і зв’язки із засобами масової 

інформації, які в році, що минув були стабільними. Зокрема слід відзначити 

співробітництво з каналом «1+1», італійським каналом ТВ5, газетами «Факти» і 

«Сегодня», журналом «Вселення, Пространство , Время».  Все це сприяє популяризації 

ідей Центра, виробленні серйозного відношення у населення до аномалістики та 

предметів її дослідження. 

У 5 році своєї діяльності Центр отримував приблизно таку ж кількість 

інформаційних свідоцтв (близько 50) щодо спостереження аномальних явищ, як і в 

минулому році, що ще раз підтвердило незалежність кількості повідомлень від 

соціально-економічної обстановки у країні.  

Крім того, Центр поглибив співробітництво зі спорідненими організаціями, 

зокрема у плані розробки методології вивчення аномальних явищ.  

Дивізіональна структура Центру зазнала незначних змін, забезпечення діяльності 

Центра реалізують спеціалізовані сектори, рішення приймаються у встановленому 

порядку.  

Значна робота була проведена у напрямку розробки методологічним аспектам 

роботи Центра. Були впроваджені унікальні і новітні методи досліджень, отримані нові 

наукові результати, зокрема у методології досліджень НЛО, приладового вивчення 

біоенергетики, дослідження загадкових тварин тощо. 

Найбільш активними були сектор еніології, сектор уфології та відділ науково-

технічної інформації Центру. 

Крім того, Центр прийняв участь у 4-му Всеукраїнському З’їзді дослідників 

непізнаного у Пущі-Водиці в Київській області, що дозволило укріпити співпрацю між 

організаціями, що працюють у напрямку розробки аномалістики, обмінятися корисним 

досвідом, визначити подальші напрямки наукового пошуку.  

Вагомим напрацюванням можна вважати, що Архів УНДЦА «Зонд» отримав 

офіційний державний статус «Для  службового користування», і знаходиться під 

державною охороною на зберіганні, з ним ведеться систематична робота. 

Разом з тим, залишилося багато актуальних питань:   

 завершення створення єдиної нормативної документації та методологічних 

підходів у вивченні АЯ 

 завершення досліджень та прикінцеве оформлення звітів по експедиціях, що 

відбулися  

 розробка цілісної приладової бази 

 поглиблення зв’язків Центру та ствердження як офіційної організації 

 

Стисла інформація про результати діяльності УНДЦА «Зонд» за 5 років 

За 5 років Центр отримав більше 150 повідомлень про спостереження ААЯ на 

терені України.  

Було проведено більше 20 пошукових та науково-дослідних експедицій та виїзних 

досліджень. Такі експедиції, як Яблунівка 2005, Рудики 2006, Нові Санжари 2007,  

Карадаг 2008 стали ключовими у формуванні наукової парадигми Центру, хоча й 

принесли більше запитань, аніж відповідей. 



Майбутнє ставить перед нами все нові й нові задачі. Тому хочеться 

сподіватися, що наступні роки діяльності Центру будуть не менш продуктивним 

та принесе нові відкриття та успіхи. 

 

 

2. СЛУШАЛИ: О планировании проведения мероприятий, посвященных 

пятилетнему юбилею основания организации. 

 К пятилетнему юбилею основания организации запланировано и согласовано с 

руководством факультета проведение таких основных мероприятий: 

- Научный семинар по актуальным проблемам аномалистики 

- Открытие стенда, посвященного уфологии 

- Презентация сборника, посвященного методологии изучения аномальных явлений. 

 

В то же время сложившаяся в стране и в Киеве в частности эпидемиологическая ситуация 

создает прецендент, когда возможно мероприятия придется перенести.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Реализовать программу проведения мероприятий, посвященных пятилетнему юбилею 

основания организации, приурочив ее к открытию уфологического стенда. 

В связи с возможным введением карантина или чрезвычайного положения 

соотвественно откорректировать даты возможных проведений мероприятий.  

 

3. СЛУШАЛИ: Формирование сборника научных трудов Центра 

Билык А.С. выступил с отчетом о текущем этапе формирования сборника и авторах, 

приславших научные статьи в него. В частности, статьи уже подали П.Е. Дальник, А.Г. 

Кириченко, О.П. Прусс, А.Б. Петухов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поскольку научно-практический семинар планируется быть посвященным тематике 

актуальных проблем аномалистики, сборник посвятить методологическим аспектам 

изучения АЯ. 

 

 

4. СЛУШАЛИ: Хроники последних наблюдений НЛО над Украиной 

 

4.1. Наблюдение НЛО в Чернигове 10.10.2009г. 

Сообщение поступило индивидуально от очевидца. Текст прилагается ниже 

(пунктуация и стилистика оригинала сохранены): 

  

«Було це в місті Чернігів, район під назвою Нова Подусівка (я спостерігав з Нової, а 

об*єкт пролітав приблизно, за моїми підрахунками, над Старою Подусівкою) 10-го 

жовтня годині о сьомій вечора. 

Окрім мене НЛО спостерігала теща мого брата. 

Обставини появи - невідомі. Я просто шось там робив біля винограду й теща мого брата 

вказала на небо, що по ньому переміщається об*єкт. звуків від НЛО не було ніяких 

абсолютно, рівномірне оранжево-вогняне світло лиш іноді пропадало, я так думаю через 

хмари. 

Зник об*єкт несподівано, ніби розчинився в повітрі чи пропав за хмарою.» 

 

Очевидец также прислал видео продолжительностью 10 с , снятое на камерафон. 

 

 



4.2. Наблюдение НЛО в Ивано-Франковске 24/07/2009 г. 

Сообщение поступило индивидуально от очевидца. Текст прилагается ниже 

(пунктуация и стилистика оригинала сохранены): 

 

«В мене є відеозапис польоту групи НЛО з 5 обєктів. 

Зйомка велась 24/07/2009 в 23:40. З 5 поверху напрямок західний. Знімалося 

в інфрачервоному режимі так як сліпило світло позаду мене. оюєкти повільно 

здійнялись із півдня і ймовірно направились на північний захід. Спершу я 

приняв обєкти за сузіря малої ведмедиці незважаючи на червоний колір 

мотивуючи його атмосферним явищем, проте через деякий час коли обєкти 

піднялись вище а червоний колір не зник я зрозумів що переді мною не зірки 

і не група літаків. Взяв камеру Соні кассету на 9мм я почав знімати обєкти 

які рухалися зі сталою швидкістю в вище зазначеному напрямку.5-й обєкт на 

момент зйомки практично щез був з поля зору. 4-й нижній оюєкт як видно на 

плівці пульсував червоним кольром (колір невидно через ІФЧ режим). 

Передаю плівку на ваш розгляд і суд. 

На наступний день обєкт над моїм домом спостерігали працівники лікарні що 

поруч з моїм домом. Нажаль зафіксувати на плівку не вдалося. В ніч з 

неділі на понеділок спостерігався щн один обєкт що пролетів з великою 

швидкістю над будинком. зазняти не вдалося. 

Координати м. Івано-Франківськ вул. Коновальця 132 а зх-пн напрямок» 

 

Очевидец также прислал видео, снятое на видеокамеру. 

 

4.3. Наблюдение НЛО в г . Коломыя 23 серпня 2009 г. 

Сообщение поступило индивидуально от очевидца. Текст прилагается ниже 

(пунктуация и стилистика оригинала сохранены): 

 

«Меня зовут Паша я из Ивано-Франковской области г.Коломыя. Я недавно видел какуюту 

странную штуку. Я никогда раньше не видел такого! Она светилась и стояла на одном 

месте в небе,а потом исчезла! Дата 23 серпня,2009 року Час десь 23:50)до 00:00 доходило 

Напрямок стояло на місці))але можна сказати що з заходу на схід(приблизно) 

Тривалісь десь 3 хвилини від сили,дивне було те що він стояв на місці в небі і 

світився,просто реально такого не бачив ніколи!» 

 

4.4. Наблюдение НЛО в г . Киеве (Березняки) 06 серпня 2009 г. 

Сообщение поступило индивидуально от очевидца. Текст прилагается ниже 

(пунктуация и стилистика оригинала сохранены): 

 

«Вчера с друзьями отдыхали на берегу днепра со стороны Березняков 

Примерно в 23-23,30 я увидел на небе 5 или 6 ярких огней,напоминающих какое-то 

созвездие  

Я бы дальше не обратил внимание если бы они не начали двигаться в сторону 

Ботанического сада.Были очень яркими светло оранжевого цвета. 

Через каждые секунд 30 появлялись еще по 2-3 штуки,потом по одному раз 5. 

Всего примерно 20 в течении минут 10 

Интересно что первые двигались медленнее чем последние. 

Было пасмурно,я думаю они летели ниже облаков,звука не было. 

Снял на моб телефон,но видно очень плохо просто точки . 

Рядом все видели мои друзья 

Мне просто интересно писал еще кто-то об этом и что это могло быть.(аналогичные 

съемки есть на Ютубе и оказывается не одно свидетельство я нашел в сети)». 



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Исследовать данные случаи наблюдения с привлечением эффективных методик 

исследования, в частности отдать видео на анализ эксперту Центра Беспалову А.А., 

осуществить поиск других очевидцев данных явлений.  

 

5. СЛУШАЛИ: Презентация книги «Український космос»  

В издательстве «Абабалагамага» вышла книга «Український космос», посвященная 

развитию украинской астрономии и космонавтики.  

В том числе, в книге содержится раздел, посвященный всемирной и украинской уфологии, 

что является еще одним существенным шагом утверждения ее как науки.  

 

6. СЛУШАЛИ: Разное  

6.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 23.12.2009. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

6.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 

23.12.2009. 

В связи с возможным введением карантина или чрезвычайного положения 

соответственно откорректировать возможные даты проведения заседаний.  

 

Глава координационного совета Центра                             Билык А. С. 

 

 

 


