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1. СЛУШАЛИ: Отчет за 7 год деятельности Центра.

Звіт за 7 рік діяльності Центра
21.10.2011 виповнилося рівно 7 років з дня першого Засідання Центра.
Підсумувавши результати за рік діяльності Центра, можна відзначити, що всього було
проведено 20 Засідань Координаційної Ради Центра. За результатами більшості
Засідань були складені Протоколи, у яких відмічалися найбільш значущі події та
тематики повідомлень та доповідей.
Сьомий рік характеризувався закріпленням досягнень Центру у приладовому
оснащенні, конструктивізацією та систематизацією наявних методик, співпрацею зі
ЗМІ та іншими організаціями на партнерській взаємовигідній основі.
Можна впевнено стверджувати, що в сьомому році Центр вийшов на абсолютно
новий високий рівень своєї діяльності.
Зокрема вперше за історію незалежної України у с. Кордишівка Вінницької
області УНДЦА «Зонд» вдалося дослідити формації на полях невдовзі після їх
утворення, визначити справжність, фактори аномальності, зібрати унікальний для
досліджень матеріал.
Результати досліджень, отримані у Національному Університеті біоресурсів і
природокористування

Було відзнято фільм «Потойбічна Україна» з 1+1, два фільми з російським
телеканалом НТВ, один фільм з російським телеканалом РЕН-ТВ, 4 радіопередачі на
радіопрограмах станцій Ера, Голос Києва, Промінь. Вийшов ряд публікацій у ЗМІ
місцевого та загальнодержавного значення, таких як Урядовий Кур’єр, Сегодня,
Донбас тощо.
Значно розширився приладовий парк Центра. Для експедиційних потреб
організації були закуплені Вимірювач напруженості електромагнітного поля RF-194
(діапазон 50 МГц ~ 3.5 ГГц) та Тестер електромагнітної індукції Ezodo ЕМ-191
(діапазон 30 ~ 300 Гц), створено ряд власних розробок, деякі з них навіть надані
колегам з інших організацій.
Вперше при дослідженні енергоінформаційних феноменів застосовано
тепловізійну зйомку, що стало фактично новаторським у дослідженні аномальних
явищ на терені СНД. Вперше використаний у дослідженні полтергейстного феномену
на Оболоні у м.Києві, де вдалося зареєструвати термоаномалію, тепловізор став
неодмінним супутником усіх досліджень енергоінформаційних феноменів.
За цей невеликий, але інтенсивний проміжок часу учасниками Центру було
підготовлено понад 40 публікацій в ЗМІ та Інтернет, повідомлень, доповідей на
засіданнях центра.
Окрім того, на Засіданнях Координаційної ради Центру було представлено
багато звітів щодо діяльності та планів на майбутнє, розглядалися і вирішувалися
нагальні поточні питання.
Окремо слід відзначити проведення Конференції «Екстрасенс-2011», яка стала
першим за часи незалежної України тематичним заходом щодо наукового осмислення
енергоінформаційних феноменів та нетрадиційних здатностей людини.
За результатами проведення конференції був виданий ДВД-диск, куди увійшли
робочі і наукові матеріали Центра.
Значно була поглиблена співпраця з нашими колегами, зокрема EIBC (Рівне),
Білоруським «Уфологічним комітетом» (Мінськ) та Асоціацією «Екологія
непізнанного» (Москва). Це дозволило досягти багатьох якісних результатів,
домовленостей у подальшій співпраці.
Слід відзначити експедиційні виїзди організації. Окрім с. Кордишівка Вінницької
області, було досліджено і здійснено пошуково-дослідницькі заходи у с. Грузьке
Київської обл., полтергейстів у Кривому розі, на Оболоні, місць на Дорогожичах та
Щекавиці у м.Києві.
Експедиція у Підгірський замок Львівської області стала за своїм приладовим
оснащенням рекордною за всю практику дослідження аномальних явищ в Україні. В
ній окрім термо, відео, фото, аудіо зйомки та радіо, магніто вимірювань зокрема було
вперше застосовано практику реєстрації «білого шуму».
У 7 році своєї діяльності Українським науково-дослідним Центром вивчення
аномалій було отримано більше 50 інформаційних свідоцтв щодо спостереження
аномальних явищ, багато з них містять не тільки вербальний контент, але і фото та
відео підкріплення.
Дивізіональна структура Центру залишилася без змін, забезпечення діяльності
Центра реалізують спеціалізовані сектори, рішення приймаються у встановленому
порядку.
Значна робота була проведена у напрямку розробки методологічним аспектам
роботи Центра. Зокрема були впроваджені унікальні і новітні методи досліджень,
отримані нові наукові результати.

Разом з тим, залишилося багато актуальних питань:
 завершення створення єдиної методики та системології у вивченні АЯ
 розробка теорії універсальної взаємодії
 створення систем стаціонарного збору інформації та оперативного
реагування на АЯ
 завершення досліджень та прикінцеве оформлення звітів по експедиціях, що
відбулися
 закріплення статусу організації на офіційному рівні
Найбільш активними були сектор уфології, сектор еніології та 1 відділ.
Хочеться сподіватися, що новий рік діяльності Центру буде не менш
продуктивним та принесе нові відкриття та успіхи.
Голова Центру
Білик А.
2. СЛУШАЛИ: О наблюдении НЛО. С.н.с., к.ф.м.н., сотрудник сектора уфологии
Пугач А. (в режиме селектора) сообщил о наблюдении им 29-10-2011 с 23-44
продолжительностью 13 минут светящихся тарелок в количестве 21 объект.
ПОСТАНОВИЛИ:
Поблагодарить Пугача А. за интересное сообщение, узнать о деталях отдельно.
3. СЛУШАЛИ: Относительно Архива Центра. Наш сотрудник, д.г.-м.н. координатор
сектора палеовизитологии Фурдуй Р. хочет передать в Архив Центра свой
собственный архив по изучению АЯ.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организовать перемещение архива Фурдуя Р. в Архив Центра. Дату перемещения
назначить на ближайший понедельник.
4. СЛУШАЛИ: Входящая корреспонденция Центра
В адрес Центра поступило сообщение от некто Аnatoliy M.
«Dear Artem! Высылаю несколько фото, сделанные моей дочерью в Мексике и в США,
Хотелось бы знать Ваше мнение проффесионала. Анатолий.»
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К сожалению, детальность и качество снимков делает невозможным отождествление
объектов, запечатленных на них. Даже при предоставлении добавочной информации,
неопределенность такова, что делает отождествление нецелесообразным. Факторы
аномальности если и наличествуют, то неочевидны для дополнения научной картины
феномена.
ПОСТАНОВИЛИ:
В дальнейшем принимать к разработке сообщения о наблюдениях удаленных
звездоподобных объектов только в случае выраженного присутствия ярко выраженных
факторов аномальности.
5. СЛУШАЛИ: Другое

Октябрь 2011
Украинскому научно-исследовательскому Центру изучения аномалий "Зонд" 7 лет

Ровно сем лет назад 21.10.2004 благодаря усилиям Билыка А., Прусса О., Пугача А., состоялось
первое заседание ЦИЗ (позже как УНИЦА "Зонд"), центр - наследник Киевской Комиссии АЯ
возглавляемой академиком НАН Писаренко Г.С. (НТО РЭС им. А.Попова).
ПОЗДРАВЛЯЕМ! с 7-ми летием
Желаем умножения успехов и новых научных достижений!

Приняли поздравления от: Международного научно-исследовательского Центра EIBC
(Калытюк И., Мыколышын А., Шпаковский С. и Со.), ЛДАЯ (Чвартковский А.),
Българска Уфологична Мрежа (Лазаров И.) и др.
Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 30.11.2011.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 30.11.2011.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационнотехнического обеспечения
Кириченко А.

