
 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT CENTRE 

GSM\Kiev-time: 17:30-18:30 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 8 квітня 2011 

СПИСОК ПРИСУТНІХ: 

- Калитюк Ігор – м.Рівне – Координатор Здолбунівської оперативної 

групи, Координатор CF, Секретар EIBC 

- Миколишин Аліна – м.Львів – Координатор EIBC 

- Петров Сергій – м.Харків – Координатор Харківської оперативної 

групи 

 

1.Рішення щодо створення «Ради керівників Центру»  - підтримали 

2.Рішення щодо створення «Першого відділу» метою якого є спостереження 

за науковістю та прагматизмом в центрі, всі доповіді і протоколи 

будуть розглядатися «Першим відділом» і тільки зі згоди цього відділу 

передаватись на розгляд публіки – підтримали 

3.Відміна постанови 2009/2-7 Про назву ЕТБІ, введення  нової назви 

Екзосоціологія – підтримали 

4.Обговорили експериментальні дослідження в екзосоцілогії 

5.Підготувати нову редакцію статуту, зокрема акцент на дослідження 

«Унікальних соціально-екологічних явищ» - виконавець Миколишин А. 

6.Підготувати заявку на експедицію на травень в Київ. Написати 

звернення в НТУ КПІ ФАКС УНДЦ «Зонд» про надання дозволу на проведення 

експедиції. Виділити кошти на експедицію (звіти про використання 

коштів), підготувати прилади (дозиметр та магнітометри), анкети та 

спорядження, підготувати комплект POS-TO1, POS-TO2, DA-HC інвентарний 

номер 104 – виконавець Калитюк І. 

7.Ідея створення корпоративного зв’язку для проведення майбутніх 

засідань – підтримали 

8.Ідея про створення «Фонду Центра» на основі добровільних 

пожертвувань, із метою виділення цих коштів на: проведення експедицій, 

закупку приладів, організацію оперативних груп, секретаріат – 

підтримали 



9.Призначити матеріально-відповідальну особу Фонду Калитюка І. (освіта 

- магістр «Облік і аудит» НУВГП) - підтримали 

10.Ідея тестування POS-TO1, POS-TO2, DA-HC зробити платними, оскільки 

аналіз таких є процесом досить трудомістким. Встановити плату в 

розмірі 60грн за комплект тестів, або 20грн за один тест. Виняток лише 

для контактерів та членів центру – безкоштовно. – підтримали 

11. Розробити електронний фірмовий малюнок на бланках – підтримали 

 
               Варіант 1                        Варіант 2 

12.Розпорядження про проведення інвентаризації матеріалів Центру 

Розпорядження 

8 квітня 2011р. 

м.Рівне 

Про проведення інвентаризації матеріалів та приладів оперативної групи в 

м.Здолбунів  

Координатор ЗОГАЯ                              08.04.11                            Калитюк І.    

13.Рекомендувати А.Білику Координатору УНДЦ доробити 

«Реєстраційні матриці», зокрема скорегувати місце для дати та 

напрямку траєкторії – підтримали 

14.Заслухали звіт Калитюка І. про виділення окремого приміщення 

для архіву ЗОГАЯ в м.Рівне 

15. Звернення в УЛС/ІПЕЕ 



 



16. Обговорили потенційні вигоди створення співпраці із 

Стокгольмським уфологічним музеєм AFU, зокрема постановили 

вислати поштою всі Вісники «Аномалія»* та один Збірник 

«Методологія та практика дослідження аномальних явищ», також 

зробити їх електронні копії із допомогою сканера. 

* - оскільки із АЕН більше ми не співпрацюємо, за винятком Шувалова К. 

17. Обговорили потенційні вигоди створення співпраці із НТУ КПІ 

ФАКС УНДЦ «Зонд». Вирішили підготувати Масив ХОГАЯ R1|1, R4|1 

інвентарний номер 101 на аналіз в НТУ КПІ ФАКС УНДЦ «Зонд» та 

виписати довіреність – підтримали 

18. Обговорили потенційну небезпеку для діяльності Центру 

політичного режиму де-факто клептократії (влади злодіїв) під 

прикриттям де-юре капіталізму (влади грошей) та демократії 

(влади керованого натовпу) в сьогоденній Україні. Обговорили, що 

бажаним для центру є вибір політичних ідей ноократії (влади 

дослідників-науковців) або технократії (влади інженерів-

конструкторів). 

 

Секретар Центру – Калитюк І. 

 

 


