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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А.
2. Беспалов А.
3. Вембер В.
4. Голяркин В.
5. Кульский А.
6. Миронов Н.
7. Павленко В.
8. Степкин А.
9. Проноза Н.
10. Онищенко О.
1. СЛУШАЛИ: Кульский А. Доклад: Состояние современной физики. Кульский А.
проинформировал о состоянии современной физики, в которой все более находят
место квантовые нелокальности, парадокс ЭПР и его следствия, математику
функций Грина с опережающей причинностью, поляризацию гамма-квантов;
выступил с обзором акутальной прессы и литературы. В частности отмечено, что
даже Сед Шостак, директор телескопа «Ален» высказался в одном из последних
выступлений в пользу возможного существования сверхсветовой компоненты.
Возникла дискуссия. Выступили Билык А., Степкин А., Проноза Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поблагодарить Кульского А. за интересный и содержательный доклад.
2. СЛУШАЛИ: Вембер В. выступил с сообщением о кольцевых структурах ДНК и
возможном влиянии квантовых эффектов на взаимодействии РНК, ДНК и белка.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению. Поблагодарить Вембер В. за интересное сообщение.

3. СЛУШАЛИ: Сотрудничество с СМИ – текущее положение вещей. С начала года
Центр принял участие в двух радиопрограммах и одном фильме НТВ. Сейчас к нам
обратилась телекомпания РЕН-ТВ, которая снимает фильм об астрономии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Направить представителей телекомпании к эксперту УНИЦА «Зонд», к.ф.-м.н., с.н.с.
Пугачу А.
4. СЛУШАЛИ: О съемках документального фильма о полтергейстном феномене
В Центр обратились представители телекомпании «1+1» с предложением снять фильм
«Потойбічна Україна» про аномальные явления типа П-феноменов, привидений и т.д.
Представителям предложено основой фильма снять феномен привидений в замке
Подгорцы на Львовщине, который давно следует проверить на наличие аномалий.
Составлена и направлена представителям телекомпании «1+1» программа
исследований.

Програма експедиції
Робоча назва
Підгірці 2011
Мета експедиції
Дослідження даних про прояви імовірних привидів
Прояви, про які повідомили очевидці:
• звуки невстановленого походження
• розмиті образи візуально спостережувані у приміщеннях
Замовник
телеканал 1+1
Основа для експедиції
Інформація, надана Замовником
Місце проведення експедиції
с. Підгірці Львівської області
Дати проведення експедиції

Строк

3 дні

Керівник експедиції
Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц. Білик А.С.
Реквізити керівника
Тел.

Моб.

Планируемый состав экспедиции
№
П.І.Б.
1 Білик А.С.

Эл. адрес:

artem.bilyk@gmail.com

Посада або напрямок досліджень
Голова УНДЦА «Зонд», к.т.н., доц.

2 Миронов М.І.
.
3 Проноза М.І.
.

Експерт сектору еніології УНДЦА «Зонд», м.с.н.
Експерт сектору еніології УНДЦА «Зонд», к.т.н.

Порядок виконання робіт і технічне забезпечення
№
1

2
3

4

5

Вид робіт

Виконавец
ь
Обмірні роботи УНДЦА
приміщень,
«Зонд»
виконання
(Білик
креслень планів, А.С.)
нанесення місць
виникнення
аномалій
Опитування
УНДЦА
очевидців,
«Зонд» (всі
рекогносцировка учасники)
Вимірювання
УНДЦА
радіаційного
«Зонд»
фону та обміри у (Миронов
квартирі
М.І.)
Попередні
УНДЦА
визначення
«Зонд»
температурних
(Проноза
відхилень
М.І.)
Точна
УНДЦА
термографічна
«Зонд»
зйомка
та (Білик
визначення
А.С.)
теплових
аномалій

Потрібне обладнання Джерело
вартість
Планшети,
УНДЦА
креслярські
«Зонд»
приладдя, програмне
забезпечення

Диктофон,
записники

та Тривалість
1 люд-год.

УНДЦА
«Зонд»

2 люд-год.

Радіометр «Прип’ять УНДЦА
М»
«Зонд»

1 люд-год.

Пірометри

1 люд-год.

Тепловізор
Fluke Ti-S,
FLIR T400
testo 875

УНДЦА
«Зонд»

типу «Тепловизор» 2 люд-год.
тел. 067-46672-09
«Измерим
всё»
(044) 392-7492
Вартість
аренди слід
уточнювати

6

7

8

Фотозйомка

УНДЦА
«Зонд»
(Білик
А.С.)
Відбір зразків (за УНДЦА
необхідності)
«Зонд»
(Проноза
М.І.)
Герметизація
УНДЦА

Фотоапарат
«Олімпус»,
батарейки

УНДЦА
«Зонд»

1 люд-год.

Пінцети,
гермо УНДЦА
пакети,
рукавички «Зонд»
одноразові

1 люд-год.

Скотч, папір, маркер, УНДЦА

1 люд-год.

9

приміщень для
проведення
стаціонарних
досліджень
Аудіореєстрація
(стаціонарні
дослідження)

10 Відеореєстрація
(стаціонарні
дослідження)

11 Низькочастотна
магнітометрія
(фону та обміри)

«Зонд» (всі тальк
учасники)
тощо

(борошно) «Зонд»

УНДЦА
«Зонд» (всі
учасники)/
Замовник

Чутливий мікрофон
або
декілька,
ноутбук, програмне
забезпечення,
батарейки
УНДЦА
Камери з датчиками
«Зонд» (всі руху та зйомкою у
учасники)/ інфрачервоному
Замовник
діапазоні,
штатив,
касети, батарейки

Замовник або Нічний
УНДЦА
час доби
«Зонд»

УНДЦА
«Зонд»
(Миронов
М.І.)

МЕДЛЮКС 1 люд-год.

Тесламетр
РТEM1394
измеритель
электромагнитного
поля

УНДЦА
Нічний
«Зонд»
або час доби
Замовник

(044) 331 71
64, МТС (066)
928 30 16,
LIFE (063)
433 59 24
«Измерим
всё»
(044) 392-7492
Вартість
аренди слід
уточнювати

12 Високочастотна
магнітометрія
(фону та обміри)

Радиочастотный
измеритель
мощности PEF-195

МЕДЛЮКС 1 люд-год.
(044) 331 71
64, МТС (066)
928 30 16,
LIFE (063)
433 59 24
«Измерим
всё»
(044) 392-7492
Вартість
аренди слід
уточнювати

12 Біолокаційні
дослідження

УНДЦА
«Зонд»
(Проноза
М.І.)

Біолокаційні рамки, УНДЦА
маятники
«Зонд»

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять программу исследований за основу.

1 люд-год.

5. СЛУШАЛИ: Конференция «Гиротехнологии, навигация, управление движением и
конструирование авиационно-космической техники»
Выступил Кириченко А. с отчетом о предоставленных к публикации статьях, которые
уже напечатаны в сборнике научных трудов. Сборник впоследствии будет разослан
оргкомитетом конференции и помещен в архив Центра.
6. СЛУШАЛИ: О приборном обеспечении Центра. В результате взаимодействия с
телекомпанией «1+1» закуплены приборы:
Измеритель напряженности электромагнитного поля RF-194 (50 МГц до 3.5 ГГц)

Тестер електромагнітної індукції Ezodo ЕМ-191 (30 ~ 300 Гц)

Технические характеристики;
Одиниці вимірювання: Tesla (T, Тл), Gauss (G, Гс), mili-Gauss (mG, мГс), micro-Tesla (µТ,
мкТл)
Діапазони вимірювання: 200 ~ 2000 мГс, 20 ~ 200 мкТл
Похибка ± (2,5% + 6 DGT) при 50 Гц/60Гц
Роздільна здатність: 0.1 / 1 мГ, 0.01/0.1мкТл
Діапазон частот: 30 ~ 300 Гц
Датчик: Одноосний
Елемент живлення: 9В «Крона»
Розміри 130 х 56 х 38 мм
Вага 180 г
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять приборы на баланс Центра.

7. СЛУШАЛИ: Разное. Просмотр фильма «НЛО на Солнце». Фильм снят по
результатам наблюдения со специализированных спутников. Обсуждены эффекты,
наблюдающиеся в фильме. Отмечено, что большинство из них могут быть
объяснены спецификой съемки нашего светила и особенностями происходящих на
нем процессов. Наиболее интересный эффект составляет темное пятно, которое
довольно продолжительное время (судя по результатам съемки) зависает над
поверхностью Солнца в «полюсе», двигаясь по малому радиусу с эксцентриком.
8. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 27.04.2011.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 27.04.2011.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

