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1. СЛУШАЛИ:  Билык А.С.: Отчет за 8 год работы УНИЦА «Зонд». 

Звіт за  8 рік діяльності Центру 
21.10.2012 виповнилося рівно 8 років з дня першого Засідання Центра. 

Підсумувавши результати за восьмий рік діяльності Центра, можна відзначити, що 

всього було проведено 17 Засідань Координаційної Ради Центра. За результатами 

більшості Засідань були складені Протоколи, у яких відмічалися найбільш значущі 

події та тематики повідомлень та доповідей.  

Восьмий рік характеризувався організаційною концентрацією та виходом на 

новий науковий рівень досліджень.  

Була змінена організаційна структура, згідно якої були скасовані сектори за 

предметним поділом і введені відділи поділом за функціональним. Така модернізація 

структури сприяє покращенню комунікаційних зв’язків та зростанню ефективності 

всередині організації. Впроваджена кількарівнева система акредитації учасників за 

результатом та досвідом роботи дозволила акумулювати та згуртувати дієве ядро 

колективу.  

За рік що минув, учасниками Центру було підготовлено понад 30 публікацій в 

ЗМІ та Інтернет, повідомлень, доповідей на засіданнях центра. За результатами 

досліджень формацій на полях видана одна стаття у російському науковому збірнику 

«Аномалія». Окрім того, на Засіданнях Координаційної ради  Центру було 
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представлено багато звітів щодо діяльності та планів на майбутнє, розглядалися і 

вирішувалися нагальні поточні питання. 

Вагомим досягненням можна вважати участь у організації і проведенні 

конференції «Екстрасенс – 2012» 14 квітня 2012 року. Можна впевнено стверджувати, 

що завдяки сприянню нашої організації цей захід набув науково-популярних рис та 

ознак регулярного симпозіуму.  

Значно була поглиблена співпраця з нашими колегами, зокрема Міжнародним 

дослідницьким Центром EIBC у м. Рівному та Асоціацією «Екологія непізнанного» 

(Москва). У січні 2012 року Центр прийняв участь у семінарі з проблем досліджень АЯ 

у м. Москва (РФ). 

Безкомпромісна спрямованість на науковий результат стала кредо і візитною 

карткою нашої організації.  

Зокрема значно поповнився перелік використовуваних приладів – тепловізор, 

нівелір, система розмітки місцевості, система відеоспостереження, система реєстрації 

хроноаномалій. 

У АЗ «Грузьке» за співпраці із геологічним факультетом ун-та ім. Т.Г.Шевченка 

був вперше використаний квантовий магнітометр і отримані непересічні результати, 

які ще мають бути проаналізовані. 

Зразки ґрунту із формацій 2011 року у с. Кордишівка Вінницької обл. були 

проаналізовані в жовтні 2012 року у Національному науковому Центрі Землеробства 

Національної академії аграрних наук України, що дозволило доповнити картину 

аномального впливу та провести паралелі із зарубіжним досвідом.  

Розроблені прототипи приладів в напрямку реєстрації квантових кореляцій та 

поставлено перші експерименти.  

На превеликий жаль у цьому році були і втрати. У кращий зі Світів відійшов наш 

побратим і визначний дослідник, член Центру Р.С. Фурдуй а також дослідник з яким 

ми неодноразово співпрацювали – Ю.Д.Марчук, та визначний співробітник факультету 

авіаційних і космічних систем Є.С.Щербина. Їх світла пам'ять житиме у наших 

справах.  

Окремо слід виділити експедиційні пошуки організації. Вагомим досягненням 

Центру стало чотирьохступінчате дослідження АЗ «Грузьке» із застосуванням 

сучасного обладнання. Також було досліджено один із найбільш документованих у 

історії полтергейст них феноменів на проспекті Перемоги.  

Зі ЗМІ було підготовлено ряд фільмів та програм «Потойбічна Україна», «Стоп 

10», інтерв’ю, публікацій в газетах тощо. Це сприяло популяризації ідей Центра, 

виробленні серйозного відношення у населення до аномалістики та предметів її 

дослідження. 

У 8 році своєї діяльності Українським науково-дослідним Центром вивчення 

аномалій було отримано більше 30 інформаційних свідоцтв щодо спостереження 

аномальних явищ, які ще знаходяться у процесі аналізу.  

Разом з тим, залишилося багато актуальних питань:   

 завершення створення єдиної нормативної документації та методологічних 

підходів у вивченні АЯ 

 розвинення приладової бази 

 завершення досліджень та прикінцеве оформлення звітів по експедиціях, що 

відбулися  

Найбільш активними були колишні сектор уфології, сектор еніології та відділ 

інформаційно-технічного забезпечення. 

Хочеться сподіватися, що новий рік діяльності Центру буде не менш 

продуктивним та принесе нові відкриття та успіхи. 

 

 



 

Голова Центру 

Білик А.С. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять отчет, оценить работу Центра за отчетный период как 

удовлетворительную. 

 

2. СЛУШАЛИ: Результаты исследования образцов грунта из кругов на поле с. 

Кордышевка в Национальном научном Центре Академии аграрных наук Украины 

«Інститут землеробства» 

С помощью телеканала «ICTV» в Национальном научном Центре Академии аграрных 

наук Украины «Інститут землеробства» были изучены образцы грунта из кругов на поле с. 

Кордышевка, исследованных УНИЦА «Зонд» в 2011 году. 

Результаты прилагаются ниже. 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ» 

 

 РЕЗУЛЬТАТИ  ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ НАДАНИХ ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ 

 (від 19 жовтня 2012 року)  

 

Зраз

ок 

рН 

 

Орга

ніка, 

% 

Загальні форми 

біогенних елементів, % 

Міцнофіксовані форми важких металів 

та мікроелементів, мг на кг ґрунту 

 

N Р2 О5 К2О Na2О Cu Zn Pb Cd Ni Mn Fe 

1с 4,7 1,40 0,06 0,02 0,68 0,10 10,0 36,7 78,3 12,5 90,8 158,3 9830,8 

1f 4,9 1,56 0,05 0,01 0,65 0,09 10,0 20,8 78,3 14,2 97,5 258,3 5535,0 

 

Аналізи виконані в відділі агроекології і аналітичних досліджень ННЦ “Інститут 

землеробства НААН” за  методами, що відповідають нормативній базі України: ДСТУ 

ISO10390:1994, IDT  Якість ґрунту. Визначення рН; ДСТУ 4405:2005 Якість грунту. 

Визначення рухомих сполук фосфору і калію за методом Кірсанова в модифікації 

ННЦІГА; «Методические указания по определению щелочногидролизуемого азота в 

почве по методу Корнфилда» ЦИНАО, М., 1985; ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Метод 

визначення органічної речовини;  «Методические указания по определению тяжелых 

металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства» ЦИНАО, М., 1989 та 

«Атомно-абсорбционные методы определения тяжелых металлов в биологических 

объектах» ІГА ім. О.Н.Соколовського УААН, прот. №2 від 11.01.1999; Методичний 

посібник:«Методи аналізів ґрунтів і рослин» ННЦІГА, Харків, 1999 р.   

 

Свідоцтво про атестацію № А11-026 від 21 лютого 2011 року видано  Українським 

державним центром стандартизації та сертифікації “Украгростандартсертифікація”.  

 

Коментар одержаних результатів аналізу 

Загальна характеристика: 

Згадно ДСТУ 4362:2004 «Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів» та Керівного 

нормативного документа «Методика суцільного грунтово-агрохімічного моніторингу 

сільськогосподарських угідь України» (1994 р) представлені на аналіз зразки ґрунту 

мають низький рівень родючості. 

За рівнем кислотності грунти відносяться до середньо кислих з дуже низьким умістом 

гумусу та лужногідролізованого азоту. За рівнем забезпеченості рухомими формами 

фосфору і калію відмічено відмінність. Зразок «1с» має низький уміст фосфору і середній 



уміст калію, а зразок «1f» має середню забезпеченість фосфору і підвищену – калієм. Але 

загальна кількість цих елементів у обох зразках майже не відрізнялась.  

Обидва зразки мали значне перевищення фонового (для України) вмісту свинцю, нікелю, 

кадмію. 

 

Виявлені відмінності: 

В результаті проведення аналізу установлено тенденцію до зниження кислотності та 

підвищення кількості рухомих форм біогенних елементів у грунті зразка «1f», порівняно із 

грунтом «1с». Але ця різниця дуже незначна – в межах похибки досліду. Суттєві відміни 

між зразками відмічено лише за вмістом міцно фіксованих форм цинку, марганцю, заліза . 

Грунт «1f» значно краще забезпечений марганцем , а грунт «1с» має помітно вищий уміст 

заліза і цинку.  

 

Аналіз проведений 24 жовтня  2012 року   

Зав. відділу агроекології 

і аналітичних досліджень  ННЦ «ІЗ НААН»                            С.Г. Корсун  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  Расценивать впервые проведенное исследование и установленные с 

ННЦ «ІЗ НААН» контакты существенной вехой в научном утверждении проблематики 

аномалистики в Украине.  

Произвести поиск аналогичных результатов, полученных в формациях и местах 

взаимодействия АЯ с почвой. 

 

3. СЛУШАЛИ: Взаимодействие со СМИ и дружественными организациями. 

Нашими добрыми коллегами из АЭН (г. Москва) предложено участвовать в 

Открытой конференции «Зигелевские чтения», проводимой 17.11.2012. 

Предварительная программа конференции прилагается ниже: 

1. Александр Евгеньевич СЕМЕНОВ, академик МАЭН, МАИСУ, президент 

Ассоциации «Экология Непознанного». Вступительное слово. 

2. Людмила Сергеевна ЦЕЛИНА, ведущий специалист Центра управления полетами, 

Ольга Андреевна ИГНАТОВА, начальник сектора ЦУП (Королев). Освоение 

Солнечной системы. 
3. Валерий Павлович БУРДАКОВ, доктор технических наук, профессор, член 

Президиума Академии инженерных наук им. Прохорова, заслуженный деятель 

науки РФ (Королев). НЛО – над чем надо думать? 

4. Владимир Павлович МЕЛЬНИКОВ, доктор технических наук, профессор, 

академик Российской академии космонавтики им. Циолковского, президент 

региональной общественной организации «Общественная Академия изучения 

проблем информациологической и прикладной аномалогии». Основы 

аномалогии. Презентация книги «Аномальные летательные аппараты. 

Аналитические исследования». 
5. Лев Миронович ГИНДИЛИС, кандидат физико-математических наук, академик 

Российской академии космонавтики им. Циолковского, старший научный 

сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга. 

Уфология с позиций метанаучного знания. 
6. Акоп Погосович НАЗАРЕТЯН, доктор философских наук, кандидат 

психологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, главный редактор журнала «Историческая психология и 

социология истории». Прогностические экстраполяции Универсальной 

истории. 



7. Татьяна Феликсовна КОНСТАНТИНОВА-ЗИГЕЛЬ, дочь Ф.Ю.Зигеля. 

Презентация книги «Ф.Ю.Зигель. Введение в будущую теорию НЛО». 
8. Станислав Эдуардович ЕРМАКОВ, вице-президент АЭН, главный редактор 

вестника «Аномалия», координатор НТО «Северный ветер». Так всё-таки: 

космодромы или нечто иное?.. 
9. Алексей Юрьевич САВИН, генерал-лейтенант, доктор технических наук, доктор 

философских наук, академик РАЕН, Международной академии наук (Германия), 

Итальянской академии экономических и социальных наук, заслуженный военный 

специалист. Исследования в/ч 10003 по установлению контактов с 

представителями внеземных цивилизаций. 
10. Юрий Георгиевич СИМАКОВ, доктор биологических наук, профессор. 

Генетические исследования воздействия НЛО на биологические объекты. 
11. Игорь Александрович ПРОХОРОВ, член Немецкой Ассоциации Космической 

Энергии (Хоф, Германия). Возможный механизм движения НЛО. 

12. Игорь Дмитриевич БУРЦЕВ, кандидат исторических наук, гоминолог. 

Современное состояние вопроса о снежном человеке. 
13. Николай Николаевич НЕПОМНЯЩИЙ, писатель, главный редактор журнала 

«Путешествуем по свету». Новые объекты криптозоологии в свете современной 

науки. 
14. Вадим Маркович РОЗИН, доктор философских наук, профессор, академик 

Академии педагогических и социальных наук, ведущий научный сотрудник 

Института философии РАН и Российского института культурологии. 

Проблематика аномальных явлений как поиск разрешения проблем 

современности. 
15. Елена Николаевна МЕЛЬНИКОВА, доктор экономических наук, академик 

Международной академии высшей школы, Международной академии 

исследований будущего. Глобальный интеллект. Проблема выбора смыслов. 

16. Андрей Зиновьевич СИНЕЛЬНИКОВ, историк, писатель. История создания 

латентных структур. 
17. Александр Борисович ПЕТУХОВ, заместитель координатора ОНИОО 

«Космопоиск», руководитель ЭПО «Сталкер», член редакционного совета вестника 

«Аномалия» и экспертного совета АЭН. Петрозаводский феномен: 35 лет спустя. 

18. Сергей Валентинович ЗВЯГИН, руководитель Историко-исследовательского 

туристического клуба «СВ-Поиск». Материалы экспедиции по исследованию 

подземных пирамид Акозского вала. 
19. Алексей Юрьевич ЗОЛОТАРЕВ, инженер-физик. Нравственность – входной 

билет в Большой Космос. 
20. Вероника Владимировна ТИХОМИРОВА, старший научный сотрудник ФКУ НИЦ 

ФСКН России, исследователь АЭН, член ОНИОО «Космопоиск». О некоторых 

аномальных зонах Крыма. 
21. Вячеслав Витальевич АКУЛОВ, исследователь АЭН. АЭН: предварительные 

итоги полевого сезона 2012 года. 
22. Вадим Александрович ЧЕРНОБРОВ, координатор ОНИОО «Космопоиск». 

Трансевразийская экспедиция-2012. Итоги. Полевые уфологические съезды. О 

работе уфологов России, Китая и Среднеазиатских стран. 
23. Айвар Русланович ИЗТЕЛЕУЛОВ, член Трансевразийской экспедиции-2012, 

«Казахстан-Космопоиск». Взаимосвязь геопатогенных зон Казахстана. 

24. Анастасия Викторовна ЛЕБЕДЕВА, член Трансевразийской экспедиции-2012, 

Объединение «Космопоиск». Загадки бурятского Алханая. 

25. Александр Николаевич СОЛЕНЫЙ, геолог, Вадим Александрович ЧЕРНОБРОВ, 

Объединение «Космопоиск». Обнаружение двойников Патомского кратера. 



Исследования аномальных кратеров южного склона Станового Яблонского 

хребта в Забайкалье. 

Закрытие XLI Зигелевских Чтений. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять участие в конференции, представить УНИЦА «Зонд» с 

докладом «Украинский опыт исследования аномальных явлений». 

 

4. СЛУШАЛИ:  Относительно следующего Заседания.  

 

Предложено провести очередное Заседание Центра 21.11.2012. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 21.11.2012. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационно-

технического обеспечения  

Кириченко А. 

 


