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1. СЛУШАЛИ: Отчет за 4 год деятельности Центра (докладчик Билык А.С.) 

 

Звіт за  4 рік діяльності Центра. 
21.10.2008 виповнилося рівно 4 роки з дня першого Засідання Центра. 

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

всього було проведено 21 Засідання Координаційної Ради Центра. За результатами 

більшості Засідань були складені Протоколи, у яких відмічалися найбільш значущі 

події та тематики повідомлень та доповідей.  

Четвертий рік характеризувався сполученням методологічних наробок із їх 

практичним опробуванням «у ділі». 

За рік у Центрі відбулися значні зміни.  

Зокрема були переобрані статутні органи Центру та вчинена ще низка 

організаційних та кадрових заходів, завдяки чому значною мірою оздоровився 

колектив та набули прозорості стосунки у ньому. 

За цей невеликий, але інтенсивний проміжок часу учасниками Центру було 

підготовлено більше 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 виділити експедиційні пошуки організації. Експедиція на південне 

узбережжя Криму що мала на меті дослідження «знаків інопланетян» та т.зв. 

«карадазького чудовиська» сприяла зміцненню солідаризму всередині організації та 

викрісталізовуванню наукових методів досліджень.   

Слід відзначити також експедицію у с. Купище Житомирської області (т.зв. 

«Громовище»), виїзні дослідження у с.Чорногородка на місце імовірної посадки НЛО, 

замок у м.Дубно, Святогорськ тощо.   

У 4 році своєї діяльності Українським науково-дослідним Центром вивчення 

аномалій було отримано більше 40 інформаційних свідоцтв щодо спостереження 

аномальних явищ, багато з них містять не тільки вербальний контент, але і фото та 

відео підкріплення.  



Крім того, Центр поглибив співробітництво зі спорідненими організаціями, що 

дозволило зняти багато неузгоджених питань у ракурсі розвитку аномалістики, 

визначити подальші напрямки наукового пошуку.  

Розвинулися зв’язки із засобами масової інформації. Сюди можна віднести 

стабільне співробітництво із програмою «Паралельний світ», що приносить взаємну 

користь; виступи представників Центру на прес-конференціях, участь у вітчизняних та 

іноземних телепроектах тощо. Все це сприяло популяризації ідей Центра, виробленні 

серйозного відношення у населення до аномалістики та предметів її дослідження. 

Вагомим кроком Центру можна вважати централізацію контролю над архівом 

НТО РЕЗ ім. Попова, налагодження зв’язків із провідними науковими установами, що 

мають стати визначальними у спрямуванні подальшої діяльності організації. 

Дивізіональна структура Центру зазнала незначних 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 нормативної документації та методологічних 

підходів у вивченні АЯ 

 розвинення приладової бази 

 завершення досліджень та прикінцеве оформлення звітів по експедиціях, що 

відбулися  

 офіційне закріплення статусу організації 

Найбільш активними були сектор уфології, сектор еніології та відділ збору 

наукової інформації Центру. 

Хочеться сподіватися, що новий рік діяльності Центру буде не менш 

продуктивним та принесе нові відкриття та успіхи. 

 

2.  СЛУШАЛИ: Перспективные планы деятельности на зиму-весну 2008-2009 года; 

 

Перспективными для реализации в настоящее время и обозримом будущем являются 

экспедиции к оз.Соминэ, Ворзельский, Соболевский феномены. Также, учитывая 

опыт предыдущих лет, достаточно интересными являются исследования, связанные с 

возможной активизацией полтергейстов. Широкому исследованию подлежит 

приборная база центра. 

 

3.  СЛУШАЛИ: Организационная деятельность Центра; 

3.1. Представлен Миронов Н.И. – новый участник Центра 

3.2. Пруссом О.П. предложено произвести кадровою ревизию Центра 

3.3. Пруссом О.П. переданы в Архив Центра научно-популярные журналы «В помощь 

радиолюбителю», вып. 72, 80, 91, где содержится более 30 схем радиолюбительских 

приборов.  

3.4. В качестве Центра предложено для потребностей Центра использовать пробник 

индикатор поля и емкостный измеритель. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

3.2. Произвести кадровою ревизию Центра, на основе имеющейся базы личного 

состава Центра и организационной создать картотеку участников Центра.  

3.3. Пруссу О.П. высказана благодарность. 

3.4. Предложение одобрить. Произвести маркетинговые исследования с целью 

выявления оптимального варианта  



 

5. СЛУШАЛИ: Разное 

5.1. Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание 

Центра 19.11.2008. 

5.2. Рассмотрение заявления Онищенко М.И. о вступлении в сектор эниологии. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

5.1. Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 

19.11.2008. 

5.2.Заявление удовлетворить.  

 

Глава координационного совета Центра      Билык А. С. 

 


