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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Билык А.
2. Кириченко А.
3. Букет А.
4. Голяркин В.
5. Миронов Н.
6. Притыка А.
7. Черкашин В.
8. Николенко В.
9. Мирасова Л.
10. Дальник П.
11. Шишка Д.
1. СЛУШАЛИ: Николенко В.Н.: О новой информации и исследованиях
полтергейста в г. Кривой Рог (протоколировалось частично)
Вследствие временной невозможности непосредственного исследования феномена
проведено некоторое альтернативное исследование, используя нетрадиционные
методы изучения посредством психотехник. В ходе эксперимента была получена
информацию о том, что причиной проявлений феномена якобы служит дух
немецкого солдата, который соединился с параллельной сущностью
нечеловеческого происхождения. Получена информация о ФИО и месте рождения
гипотетического военнослужащего.
ПОСТАНОВИЛИ: направить запрос в немецкое общество по поиску пропавших во
время 2 мировой войны. В то же время отметить, что символика руны "Лебен" носилась
на форме не военнослужащих регулярных частей а спецподразделений — частей
"Лебенсборн СС" и "Аннербе". Последнее наиболее интересно, т.к. данная организация
известна эзотерической направленностью и вела широкую деятельность в Украине,
особенно в т.н. "циркумпонтийской зоне" (по Р.Штайнеру).
Детальное развитие данной гипотезы на основе имеющейся информации утруднено, т.к.
единственный гипотетический артефакт – рубашка типа военной униформы с вышитыми
символами — увы, уничтожен.

2. СЛУШАЛИ: Результаты проведения третьей экспедиции УНИЦА «Зонд» в АЗ
«Грузьке».
23.09.2012 состоялась третья экспедиция УНИЦА «Зонд» в аномальную зону вблизи с.
Грузское Макаровского района Киевской области.
Экспедиция прошла в составе:
 Билык А. – руководитель экспедиции
 Миронов Н.
 Кириченко А.
 Букет А.
 Мирасова Л.
 Верховинин С.
Также в составе экспедиции принял участие Сергей Н. – эксперт-геолог геологического
факультета ун-та им. Т.Г. Шевченко.

Рис. 1. Посадка точек-реперов схемки показаний магнитометра и отбора проб на
спутниковый снимок местности

Рис. 2. График по полученным измерениям

В ходе экспедиции были проведены следующие исследования:
 Проведена съемка местности всей зоны геологическим квантовым магнитометром
специализированной организацией
 Осуществлена спутниковая привязка характерных точек магнитометрического хода
 Отобраны пробы грунта для последующего изучения на предмет намагниченности
специализированной организацией
 Изучено поведение в зоне биодетектора (собаки)
Комментарий специалиста (Сергей Н.) к полученным данным:
«График построен в метрах (рис. 2). Номера отсчетов прибора брались в зависимости
от скорости хода через 12-15 см. По всей видимости это кусок трубы на глубине 1-2
метра, или другие горизонтально лежащие куски железа. В общем, если бы от меня
требовали гарантий по этому поводу, то я бы их дал, но все-таки некоторые вопросы к
особенностям графиков остаются, поэтому хотелось бы выяснить этот вопрос до
конца. Хорошо бы поехать туда с хорошим металлодетектором предварительно
потренировавшись на известных трубах».
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Рис. 3. Подтвержденное место регистрации наибольших аномалий (а), подготовка
аппаратуры к работе (б)
Висновки:
 За допомогою квантового геологічного магнітометра було зареєстрована потужна
аномалія, що підтверджує результати проведених раніше спостережень УНДЦА
«Зонд»
 Довжина спостереженої приладово магнітної аномалії становить близько 100 м, а
по ширині – не виходить за межі дороги, що підтверджують додаткові профілі,
пройдені у інших напрямках
 Зареєстрована аномалія свідчить про наявність на глибині 1,0..1,5 м джерел
аномалії (наприклад, різноорієнтованих шматків металевих труб) або ж про значну
залишкову намагніченість ґрунту від потужного джерела
 Слід використати професійний металошукач типу "універсал" для детекції
імовірних металевих предметів на глибині 1,0..1,5 м
 Додатково можна дістати схему газопроводів у даному регіоні, хоча їх пролягання
у вказаній точці малоімовірно

ПОСТАНОВИЛИ: Поблагодарить коллег из ун-та им. Т.Г. Шевченко за участие и
научное содействие. Проводить дальнейшее изучение АЗ «Грузьке» с привлечением
эффективных методик, в частности с применением профессионального
металлодетектора.
3. СЛУШАЛИ: Отчетно-выборное собрание Центра
Выступили: Билык А.С. с предложением реорганизации внутренней структуры Центра с
целью максимизации продуктивности и научной отдачи. Функции и цели организации при
этом не меняются.
Предложенная внутренняя структура Центра вместо секторов, разделенных по предмету
изучения, отделы, структурированные по функциям (укр.):
1. Інформаційно-технічний відділ
 Кадровий облік Центру
 Організація заходів підвищенню якості професійного рівня учасників
 Підтримка сайтів Центру
 Координація із партнерськими організаціями, а також окремими особами
 Комунікація зі ЗМІ
 Інформаційне забезпечення матеріалами Центру
 Організація освітніх та ін. заходів, забезпечення участі в конференціях тощо
2. Системно-аналітичний відділ
 Збір, впорядкування та наукова обробка інформації щодо аномальних явищ,
що реєструються першочергово на території України;
 Вивчення та опрацювання даних про матеріальні об’єкти невстановленого
походження, що становлять наукову цінність; дослідження місць
спостереження аномальних явищ або територій з ними пов’язаних, із
безпосереднім виїздом на місця дослідження
 Розробка гіпотез та теоретичних передоснов дослідження аномальних явищ,
нових наукових концепцій
 Розробка заходів моніторингу та захисту національної безпеки щодо
неототожнених аномальних аерокосмічних феноменів
 Прогнозування феноменів та подій; проведення ретроспективних історичних
досліджень
 Дослідження соціально-психологічних аспектів аномальних явищ
3. Експериментально-конструкторський відділ
 Винахідницька діяльність, пов’язана із дослідженнями аномальних явищ та
суміжними науковими напрямами; побудова та тестування приладів
 Розробка ефективних методів екранування та захисту від згубних
аномальних впливів
 Організація безпеки населення при взаємодії невідомих феноменів з
об’єктами навколишнього середовища
 Організація експедицій
 Дослідження зразків, відібраних в ході досліджень
 Дослідження екологічних аспектів аномальних явищ
4. Загально-фізичний відділ
 Параметризація аномальних впливів
 Об’єктивізація парапсихологічних здібностей
 Дослідження із виявлення матеріальних носіїв аномальних впливів
 Розробка методик виявлення підземних порожнин, корисних копалин

 Розробка універсальних методик розвитку парапсихологічних здібностей у
людей
 Вивчення можливостей отримання нових технологій та матеріалів на основі
нетривіальних явищ
Відносно структурної приналежності учасників Центру:
Пропонується наступна кількарівнева структура:
Учасник Центру – людина яка прийняла участь не менш ніж у трьох засіданнях, пройшла
співбесіду за результатами ознайомлення з пакетом №1, має повну/неповну вищу освіту,
закріплюється за відділом.
Співробітник Центру – учасник Центру, який має не менше аніж 1 рік стажу активної
роботи в організації; 1 наукова або науково-популярна публікація або науковий ступінь.
Експерт Центру – співробітник Центру, який має не менше ніж 2 роки стажу активної
роботи в організації; 2 наукові або науково-популярні публікації, одна участь у
експедиціях або науковий ступінь.
Координатор Відділу – 3 роки стажу; 3 наукові або науково-популярні публікації, дві
участі у експедиціях або науковий ступінь.
Заступник Голови – людина, що призначається із числа координаторів головою Центру.
Голова Центру – людина, що обирається із числа координаторів Центру.
Выступили: Кириченко А., Миронов Н., Мирасова Л., Дальник П.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложенную структуру реорганизации Центра за основу.
Внести соответствующие изменения в Устав организации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Кворум – 7
Выборы Главы Центра.
Выступил Кириченко А.Г. с предложением переизбрать Главой Центра к.т.н., доц. Билыка
А.С.
Других кандидатур не поступило.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать главой Центра Билыка А.С.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Кворум – 7
Выборы Координаторов отделов Центра.
Заслушаны предложения участников Центра. Предложено избрать координатором
информационно-технического отдела Кириченко А.Г., координатором системноаналитического отдела Билыка А.С., координатором экспериментально-конструкторского
отдела Миронова Н.И., и координатором отдела общей физики – Кульского А.Л.
Предложено пакетное голосование. Возражений, других кандидатур не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать координатором информационно-технического отдела Кириченко А.Г.,
координатором системно-аналитического отдела Билыка А.С., координатором
экспериментально-конструкторского отдела Миронова Н.И. и координатором отдела
общей физики – Кульского А.Л.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Кворум – 7
Заместителями главы Центра, как и прежде, назначить Кульского А.Л. (первый
заместитель) и Кириченко А.Г. (второй заместитель)
Запропонована зведена таблиця структурного поділу Центру виглядає наступним чином:
Інформаційно-технічний
відділ

Системно-аналітичний
відділ

Експериментальноконструкторський відділ

Загально-фізичний
відділ

Кириченко О.
Руденко С.
Шишка Д.
Онищенко М.
Черкашин В.
Руденко І.

Білик А.
Беспалов А.
Пугач О.
Прусс О.
Дальнік П.
Романченко В.
(Суми)
Писаренко В.
Доценко Ю.
(Дніпропетровськ)

Миронов М.
Коваленко Є.
Ткачов С.
Стьопкін О.
Верховінін С.
Олексюк Р.
(Вінниця)

Кульський О.
Горошко О.
Ніколенко В.
Мірасова Л.
Проноза М.
Голяркін В.
Махова Н.
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При цьому почесний статус координатора сектора цереології закріпити довічно за Прусом
О.П. з огляду на його заслуги, і почесний статус координатора сектора палеоастронавтики
– за Фурдуєм Р.С. - на знак пам’яті.
4. СЛУШАЛИ: Относительно следующего Заседания.
Предложено провести очередное Заседание Центра 07.11.2012.
ПОСТАНОВИЛИ:
Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 07.11.2012.
Глава координационного совета Центра
Билык А.
Второй зам. главы координационного совета Центра, координатор отдела
информационно-технического обеспечения
Кириченко А.

