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1. СЛУШАЛИ: Наблюдения ААЯ и их анализ
Через наш Проект «НЛО в Украине» к нам поступили некоторые сообщения о
наблюдении небесных феноменов.
1.1. НЛО в Луганске
«rosinka
Отправлено 31 мая 2010 - 23:05
Наблюдали НЛО 29 мая 2010 года с 21.30 до 22 часов. С квартала Южный,второй дом
(окна в сторону шахты) и с 9 дома(окна на кв. Мирный). Большая жѐлтая звезда висела
над шахтой мин 10, потом начала мигать зелѐными и красными огнями, потом стала
двигаться влево от шахты(над посѐлком Вольный и дальше, над кладбищем, залетела за
дом. Дальше наблюдали мои родственники из 9 дома. Объект летел над посадкой, над
дорогой, потом разделился на 2, сел как бы под дерево. Потом поднялся и исчез. Ничего
раньше подобного не видели и особо не верили в НЛО. Летело это чудо абсолютно
бесшумно и не совсем быстро, скорее медленно.Знающие люди, так что же это???»
ПОСТАНОВИЛИ:
Поскольку описанные параметры очень сильно напоминают самолет, обратится к
очевидцу за дополнительной информацией для детального анализа.

1.2. НЛО в Киеве
«Igor
Срочно!!!
Наблюдение неопознаных объектов над Киевом!!!
Время: 26 мая 2010 года 19:20 Сегодня.
Наблюдался пролет 12 объектов.
Круглой формы диаметром 3-5 метров
Цвет серебристый (отблески на солнце)
Шли колоной 11 штук, 12 шел позже с интервалом 30 секунд. Вокруг 12 объекта
наблюдалось свечение сине-зеленым цветом.
Растояние между объектами 3-5 метра.
Высота приблизительно до 1 км. Точнее под облаками.
Скорость тоже приблизительно 400-600 км в час.
Направление с запада на восток по ветру. Наблюдались с Виноградаря до Подола. Фото
успели сделать. Всем кто может видел, просьба поделиться наблюдениями».

Рис.1.
Графическая обработка предварительно позволила установить что фото подлинное и в
действительности в отмеченной очевидцем зоне можно рассмотреть некоторые
маленькие объекты (в количестве 2 шт).
Однако малая разрешающая способность и полнота съемки не делают фото хоть
немного информативным для установления происхождения феномена.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поскольку параметры оцененные очевидцем являются субъективными, направить
очевидцу анкету с уточняющими вопросами.
С другой стороны указанный характер движения объектов («по ветру» - по описанию)
позволяет выдвинуть предварительную гипотезу об антропогенной природе
происхождения объектов (воздушные шарики или китайские фонарики).

2. СЛУШАЛИ: Чупакабра в Харькове
Вновь замечены множественные случаи нападения на домашних животных неизвестных
тварей , на сей раз в Харькове. http://atn.kharkov.u...ad.php?id=49386. Наши колеги Центр
EIBC, которые исследуют в настоящее время этот случай под руководством С.Петрова,
через доброго друга И.Калытюка сделали запрос в УНИЦА «Зонд» относительно
информационо – методологической поддержки их при работе в очагах поражения.
ПОСТАНОВИЛИ:
Держать данные случаи на контроле, оказывать посильную помощь нашим коллегам, при
крайней необходимости организовать выезд в данное место.
3. СЛУШАЛИ: Принятие на баланс архива Секции «Изучение АЯ в ОС»
Харьковского НТО РЭС им А.С.Попова
Предлагается принять по описи архив Секции «Изучение АЯ в ОС» Харьковского НТО
РЭС им А.С.Попова, переданный представителям Центра Билыку А.С. и Онищенко М.М.
Среди предоставленных материалов Г.П.Крохалев О регистрации физических полей мозга при зрительных галлюцинациях,
Шапошников Д.П., Сергеева А.Т. Геофизические методы исследования,
В.И.Лунев Визуализация естественных плазменных образований и воздействий
аномальных явлений на операторскую деятельность,
Э.А.Ермилов Временные рекомендации по комплексному изучению особенностей
мест воздействия (МВ) аномальных явлений (АЯ) на поверхность почвы,
В.С.Мантулин Места аномальных воздействий, зафиксированные Харьковской
обл.секцией "Изучение АЯ в ОС" ВНТО РЭС им.А.С.Попова,
Отчет об участии членов Харьковской областной секции Белецкого А.В. и Мантулина
В.С. в научно-методическом семинаре "Технические методы изучения АЯ",
В.С.Мантулин Обнаружение радиолокационными станциями мин.гражд.авиации
аномальных объектов,
Франклин Е.Рич Глава 6. Визуальные наблюения сделанные астронавтами. НЛО. (The
Complete Report Comissioned by the US Air Force Scientific "Study of UFO" NY Boston
books, 1969, 204-207 pp), Лист Координаційної ради Української комісії з проблем
аномалістики міністру юстиції Онопенко В.В.,
В.Мантулин Критика источников по проблеме НЛО: характерные черты и тенденции
освещения проблематики (начало 1990х),
Папка "НЛО 2" Вирізки із різноманітних радянських газет за 88-89-90 рр.,
Лист НТО РЕЗ до начальника АМСГ аеропорта Харків стосовно співпраці,
Отзыв о методических занятиях с летным составом летного-транспортного отряда
Харьковского объединенного авиаотряда,
О пересылке доклада по АЯ в Украинское управление гражданской авиации,
Мигулин В.В Методические указания по наблюд. АЯ в атмосфере и косм.
пространстве и их воздействия на окр. среду, живые орг. и техн. средства
и т.д.
Всего 215 позиций.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять на баланс архив Секции «Изучение АЯ в ОС» Харьковского НТО РЭС им
А.С.Попова. Архив поместить в специализированное хранилище с присвоением грифа
«Для служебного пользования». Начать систематическую работу по качественному
анализу материалов архива и выявлению наиболее существенных и полезных для
дальнейших исследований.
ПОСТАНОВИЛИ:
Вынести А.В.Белецкому, В.В.Рубцову, а также А.С.Билыку, М.М.
благодарность за успешное осуществление передачи и каталогизацию архива.

Онищенко

4. СЛУШАЛИ: Относительно стенда уфологии в музее аэрокосмонавтики.
Разработаны аннотации к каждому рисунку и материалу Стендов, призванные помочь
экскурсоводу в его нелегком деле.

Анотація до ілюстративного матеріалу стенду «НЛО поруч з нами»
Зображення
Джерело
Пояснення
Спостереження 1803 р. у м.
Харатонохама «чужоземного корабля»,
Японська
який складався з металевих та скляних
хроніка «Ume
частин та мав зображення дивних
No Chiri»
ієрогліфів

Німецькі
літописні
хроніки

Численні НЛО над м.Нюрнберг,
Німеччина, XVI ст.

Архіви
дослідників
США

19 червня 1952р. у США відбулося
знамените “Вашинґтонське
вторгнення”, яке послугувало
поштовхом для розголосу теми НЛО
серед ґромадськості та вивчення цієї
проблеми на державному рівні

Архів
французької
державної
комісії GEIPAN

Фото НЛО у Франції, 1974 р.

Фотографії з
архіву НАСА

Вперше у космосі НЛО. Відзняв
астронавтДжон Гленн 26 лютого 1962
р. при польоті «Меркурію».

Архів
французької
державної
комісії GEIPAN

Фото НЛО діаметром близько 200м,
зроблене 30.06.1973 у Республіці Чад,
Африка

Журнал New
Scientist
(Англія)

Різноманіття спостережуваних форм
НЛО

Архіви
дослідників
США

Фотографії з
архіву НАСА

Фотографії з
архіву НАСА ,
журнал «Більд»
(Німеччина)

Одна з гіпотез внутрішньої будови
НЛО

Фото НЛО з “Аполлона-16”

Фото, виконане Нейлом Армстронгом
на Місяці (“Аполлон -11”)

26.12.1980р. у лісі Рендлшем (Велика
Британія) кількома
Розсекречені
військовослужбовцями ВПС
матеріали ВПС
спостерігався трикутний об’єкт зі
Великої
сторонами близько трьох метрів, що на
Британії
низькій висоті завис над галявиною. На
ньому очевидці спостерігали символи,
які замалювали

З архіву
громадської
організації
«Сітка
Академії
Наук», нині
УНДЦА
«ЗОНД»)

20 вересня 1977 р. на величезній
території сотні очевидців спостерігали
небесний феномен у м.Петрозаводську
(Росія), що супроводжувався
яскравими метаморфозами.
Петрозаводський феномен став
поштовхом до вивчення НЛО у СРСР
на науковому рівні. Малюнки
очевидців

З архіву
організації
CUFOS, США

Фото НЛО у Феніксі, США 13 березня
1997 р. Об`єкт спостерігався десятками
очевидців протягом майже 2х годин,
знаходився на висоті понад 1600м та
мав швидкість біля 50км/год

З архіву
організації
MUFON, США

Фото НЛО 7 липня 1991р. У Altcixco
Pueblo, Мексика

Офіційні
розсекречені
матеріали ФБР

Матеріали
державної
норвезької
комісії

Офіційний звіт
ВПС Мексики

З архіву
громадської
організації
«Сітка
Академії
Наук», нині
УНДЦА
«ЗОНД»
З архіву
громадської
організації
УНДЦА
«ЗОНД»)

НЛО у Нью Джерсі, США, 1952р.

Фото неототожненого світлового
явища, зроблене у полонині Хесдален,
Норвегія, 25 жовтня 1982р.

НЛО, відзняті ВПС Мексики у
інфрачервоному діапазоні 5 березня
2004 р. на висоті 3500 м

29 січня 1986 р. поблизу м.
Дальнєгорск (РФ) спостерігався політ і
аврійна посадка кулястого об’єкта.
Дослідниками були виявлені
артефакти, в основном у вигляді
«сіточок» і «кульок», що містили
рідкоземельні метали

Дископодібне НЛО у м.Фрязіно, РФ,
2005р.

З архіву
організації
CUFOS, США

Архів
французької
державної
комісії GEIPAN

З архіву
організації
CUFOS, США

Оригінал та обробка фото
трьохзіркового НЛО, зроблене у м.
Сонора, Каліфорнія, 2004 р.

Фото трикутного НЛО у Бельгії 15
червня 1990 р.

V-подібний НЛО у Феніксі, США, 2004
р.

Дископодібний НЛО, відзнятий
очевидцями у м. Благоєвград, Болгарія,
2005 р.

З архіву
організації
MUFON, США

НЛО поблизу Х`юстона, США, 11
квітня 2008 р.

З архіву
організації
MUFON, США

НЛО поблизу Х`юстона, США, 11
квітня 2008 р.

З архіву
організації
MUFON, США

НЛО у Індіані, США, січень 2008 р.

З архіву
організації
MUFON, США

НЛО у небі над Руеном, Франція, 1954
р.

Также подготовлена статья о стенде в местный печатный орган:
«З давніх часів людство спостерігало різноманітні літаючі об’єкти, явища в
атмосфері які не були схожі на жодні явища відомі на той час. Такі явища ставали
предметом релігійних тлумачень, трактувалися як позитивні чи негативні знамення тощо.
Поступово, із розвитком наукових знань, все більше таких об’єктів знаходило
природне пояснення: були вирізнені метеорити, комети, блискавки і т. д.
Але навіть на сьогодні, спостерігаються літаючі об’єкти, які все ще не вдається
співвіднести із відомими явищами природного або антропогенного походження. Такі
об’єкти прийнято називати «Неототожненні Літаючі Об’єкти», або НЛО. Дана абревіатура
на англійській мові виглядає як UFO (unidentified flying object), тому міждисциплінарний
напрямок, який об’єднує дослідників таких явищ отримав назву «уфологія».
На Рис. 1 зображений фрагмент японської хроніки «Ume No Chiri» із результатами
спостережень у місті Харатонохама в 1803 році. На Рис.2 видно НЛО, що було
сфотографовано космонавтом Джоном Гленном у 1962 році під час польоту на кораблі
«Меркурій». На Рис. 3 зображене НЛО, відзняте у Франції у 1974 році.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Таким чином, проблема «Неототожненних Літаючих Об’єктів» існує об’єктивно і
давно. Не обійшли ці явища і Україну. На Рис. 4 зображено об’єкт, який зафіксовано у
липні 2007 року над містом Києвом у небі поруч із літаком. Одним із показових стало
спостереження у 2006 році неототожненого об’єкта у Севастополі (Рис. 5). Очевидець із
власного балкону спостеріг і відзняв на любительське відео сферу з металевим блиском,
яка повисівши трохи, рвонула з місця із шаленим прискоренням і за кілька секунд зникла
із білим спалахом. У 2008 році у Києві над районом Троєщина очевидець зафіксував на
фото трикутний об’єкт (Рис. 6).

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Історія наукового вивчення аномальних аерокосмічних явищ на терені України бере
початок із 30 липня 1979р., коли було видано розпорядження Українського
Республіканського управління із гідрометеорології та контролю природного середовища
щодо спостережень за аномальними явищами в атмосфері.
Президент АН УРСР академік Б.Є. Патон 04.04.1980 р. видав відповідні
розпорядження щодо доцільності сприяння громадськості у організації науководослідницької секції із вивчення аномальних явищ при науково-технічному товаристві
радіоелектроніки і зв’язку ім. А.С. Попова. 28.11.1980 р. правління НТТ РЕЗ організувало
республіканську Секцію «Вивчення аномальних явищ у навколишньому середовищі».
Секцію очолив Голова Комісії космічних досліджень при АН УРСР, д.т.н., директор
Інститута проблем міцності АН УРСР, академік АН УРСР Г.С. Писаренко. 14.10.1990 р.
Українська секція увійшла у Всесоюзну Уфологічну Асоціацію, яку очолив льотчиккосмонавт СРСР П.Р. Попович.
За час роботи секції були проведені десятки експедицій, отримані і опрацьовані
тисячі свідоцтв щодо появи аномальних явищ на терені України і за її межами. Непрості
часи та передчасний відхід Г.С.Писаренко на деякий період затримали розвиток
аномалістики в Україні.
Із 2004 року інтелектуальним наступником Секції у науковому вивченні аномальних
явищ на терені України став Український науково-дослідний Центр вивчення аномалій
(УНДЦА) «Зонд». УНДЦА «Зонд» є єдиною організацією, що займається даною
проблематикою в Україні на науковому рівні. Із 2007 року УНДЦА «Зонд» діє при
факультеті авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» - провідного в Україні у сфері
підготовки фахівців у галузі ракето – та авіабудування.

Основною метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної
інформації про аномальні явища, їх ототожнення та встановлення природи їх походження.
У своїх дослідженнях УНДЦА «Зонд» спирається в основному на наукові методи,
уникаючи невизначеності та сакралізації проблеми. Переважне число учасників Центру є
співробітниками наукових і освітніх установ, мають наукові ступені та вчені звання, є
фахівцями у своїх галузях.
Аномальні явища розглядаються Центром як неперіодичні швидкоплинні явища в
оточуючому середовищі, прояви яких на початковому етапі досліджень не можуть бути
пояснені у рамках існуючих наукових уявлень про навколишній Світ. Центр широко
співпрацює зі ЗМІ а також з багатьма зарубіжними колегами, ведеться обмін досвідом та
напрацьованими методиками досліджень. Центром здійснюється ґрунтовна теоретична та
практична діяльність в сфері вивчення аномальних явищ. Під його егідою виходять
наукові статті та видання.
За п’ять років діяльності УНДЦА «Зонд» проведено більше 20 експедицій та виїзних
досліджень; учасниками Центру видано більше 50 публікацій у фахових виданнях, ЗМІ та
Інтернет; зареєстровано і проаналізовано понад 200 повідомлень про спостереження
аномальних явищ, з яких основна маса – спостереження НЛО.
Як підсумок діяльності УНДЦА «Зонд» за цей невеликий, але насичений період
виданий збірник наукових праць «Методологія та практика дослідження аномальних
явищ», я який увійшли методологічні наробки організації та практичний досвід у сфері
вивчення невідомого.
Збірник став першим за часів Незалежної України науковим виданням, присвяченим
аномалістиці.
28 травня у Музеї аерокосмонавтики при НТУУ «КПІ» відбудеться презентація
збірника та відкриття стенду, присвяченого вивченню НЛО в Україні і світі. Даний стенд є
єдиним науковим і публічним джерелом інформації такого рівня щодо проблем
неототожнених літаючих об’єктів в СНД. Інформація, представлена на стенді щодо
спостережень та вивчення НЛО на Україні є результатом наукового вивчення
проблематики аномальних аерокосмічних явищ численними дослідниками і організаціями
за понад 60 років.
Відкриття стенду є дієвим кроком у подальшій інтеграції проблеми вивчення
аномальних аерокосмічних явищ у наукову картину сучасного феноменологічного світу».
ПОСТАНОВИЛИ:
Предоставить пояснения и аннотации в Музей, провести обучение экскурсоводов. Статью
протолкнуть в местный орган печати.
4. СЛУШАЛИ: Разное
Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра
16.06.2010.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 16.06.2010.
Глава координационного совета Центра

Билык А. С.

