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АНКЕТА 

Обставини задуму: 

◼ Місцезнаходження, 
Україна, м.Київ, вул.Павла Тичини, буд.13, кв.241. 

◼ Дата створення, 
01 липня 2006р. 

◼ Часові рамки його втілення, 
Покрокова реалізація 

№ етапу Назва етапу 

 
Тривалість 
етапу 

Витрати 
(долари 
США 

1-й этап ➨Створення «Віртуальної моделі VORTEX 
TORUS». 

➨Створення алгоритму масштабування і 
авторотації ». 

8-10 місяців 70 000 

2-й этап Створення лабораторії 3-4 місяців 80 000 

3-й этап ➨Створення «Робочої моделі VORTEX 
TORUS». 

6-8 місяців 30 000 

4-й этап ➨Випробування, усунення виявлених 
зауважень за результатами випробувань 

6 місяців НЕ визначено 

5-й этап ➨ Підготовка до промислового 
виробництва. 

➨(Пошук приміщення, підготовка до 
установки устаткування, закупівля 
обладнання, пуско-налагоджувальні 
роботи обладнання, навчання персоналу, 
інші супутні роботи необхідні для 
виконання виробничих завдань). 

10-12 місяців НЕ визначено 
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6-й этап ➨Виробництво дослідної партії, 
усунення зауважень за результатами 
експлуатації дослідної партії. 

НЕ визначено НЕ визначено 

7-й этап Масове виробництво НЕ визначено НЕ визначено 

 

◼ На якому етапі розвитку ідеї. 
Наукова ідея і Дослідно-конструкторські розробки 

◼ Команда. 
На сьгодняшій день в стадії формування. 
Відсутність людей, які можуть опанувати теоритичні основи 
ЄФІРОДИНАМІКИ і РИТМОДИНАМІКИ. 
Людей потрібно навчати. 

◼ Концепція. 
НОВА ЭНЕРГIЯ на базі “ВИХРЬОВОї ТОРOIДАЛЬНОї ТЕХНОЛОГIї”. 
(“VORTEX TORUS technologies”) 

• Джерелом «Вільної» VTortex-енергії, закріпленим на будь-якій поверхні, 
наприклад, на землі (щоб не полетів), в даному випадку це буде ЕЛ.СТАНЦІЯ. 
• Рушієм транспортного засобу, незакріпленого на землі, але закріпленого на 
його рамі (VTortex-платформа), в цьому випадку це буде ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ (з 
давньої термінології Вімана). 
 

Концепція фізичного вакууму, ЕФІРУ як джерела енергії не нова. 
Фундаментальні роботи про ЕФІР, енергії "Нульовий Точки". 
➨Сахаров А.Д. “Квантові Флуктуації Вакууму в викривленням простору 
і Теорія гравітації”. 
Доповіді Академії Наук СРСР, т.12 1968 стр. 1040. 
➨Ph.Review E, vol.48, num.2, p.1562-1565, Extracting energy and heat from 
the vacuum. 
Physical Review A, vol.39, num.5, Gravity as a zero-point-fluctuation force. 
Апологетами дослідження Ефіру є відомі мислителі, вчені та 
професори. 
• Кіллі (John Worrell Keely) (1827-1898), 
• Н.Тесла (Nikola Tesla) (1856-1943), 
• Т.Мор (Thomas Henry Moray), 
• В.Шаубергер (Victor Schauberger), (1885-1958), 
• Річард Клем (Richard Сlem), 
• Сеарл (John RR Searl), 
• А.Міловіч (Alexander Milovich) (1869-1947), 
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• Б. де Пальма (Bruce de Palme), 
• Микола Козирєв (Nikolay Kozyrev) (1908-1983), 
• Віктор Гребенников (Viktor Grebennikov) (1928-2001) і ін. 
Всі вони змушені були «з нуля» доходити до цих практичних знань 
самостійно. 
◼ Фінансування, 

Первій єтап 

За рахунок залучення зовнішніх і внутрішніх інвесторів. 
Другий єтап. 

Державне замовлення. 
◼ План запуску. 
1. ➨Створення «Віртуальної моделі VORTEX TORUS». 

➨Створення алгоритму масштабування і авторотації». 

2. Створення лабораторії 

3. ➨Створення «Робочої моделі VORTEX TORUS». 

4. ➨Випробування, усунення виявлених зауважень за результатами 
випробувань 

5. ➨ Підготовка до промислового виробництва. 

➨(Пошук приміщення, підготовка до установки устаткування, закупівля 
обладнання, пуско-налагоджувальні роботи обладнання, навчання персоналу, 
інші супутні роботи необхідні для виконання виробничих завдань). 

6. ➨Виробництво дослідної партії, усунення зауважень за результатами 
експлуатації дослідної партії. 

 
Маркетингова основа громадської зацікавленості: 

• Кілька вдалих прикладів з твоїми спробами, 
Відсутні. 

• Соціальний екологічний чи економічний ефекти. 
Масштабне виробництво енергії з Ефіру: 
◼ Альтернативна вихрова енергетика, 
◼ Відновлювана енергія та енергетика, 
◼ Альтернативні літальні апарати, 
◼ Управління погодою (кліматом), 
◼ Управління та придушення смерчів (боротьба з торнадо), 
◼ Інші глобальні технічні та загальнолюдські аспекти та проблеми. 
◼ Усвідомлена масштабна боротьба з "парниковим ефектом" і 
лісовими пожежами. 
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Перспективність твоєї ідеї, як пропозиція для інвесторів. 
• Приблизним аналізом очікуваних покращень, 
ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ 

Громадськість досі вважає, що все "нормально" і ігнорувала багато 
очевидні ознаки того, що людство, Земля і Сонячна система в цілому 
піддаються величезному безпрецедентного зміни, що включає в себе 
наступні посилюються тенденції: 
• 410% зростання загального числа природних катастроф на Землі між 
1963 і 1993 роками. 
• 400% збільшення числа землетрусів на Землі (вище 2,5 балів за шкалою 
Ріхтера) з 1973 року. 
• 500% посилення вулканічної активності на Землі між 1875 і 1993 
роками. 
• Різке збільшення числа сильних землетрусів в 20-м столітті, з 856 по 
1999 роки 9 з 21 найбільших землетрусів сталися в 20-м столітті 
Російський Національний Інформаційний Центр землетрусів, 1999. 
• 230% підвищення інтенсивності магнітного поля Сонця з 1901 року 
(Локвуд, 1998). 
• 300% посилення сонячної активності в порівнянні з передбаченою на 1997 
рік 

NASA, 1998. 

Все це явні ознаки загального ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ Землі. 
Або як це тлумачить офіційна наука ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ планети. 
Причина в цьому не тільки і не скільки «Людський Фактор». 
• Чи проводилося тестування проекту (якщо так описати 
результати), 

Експеримент Н.Тесла, бездротової передачі енергії "Тунгуський 
феномен", літо, 1908р 

• Кінцева мета. 
Масштабне виробництво енергії з Ефіру: 
◼ Альтернативна вихрова енергетика, 
◼ Відновлювана енергія та енергетика, 
◼ Альтернативні літальні апарати, 
◼ Управління погодою (кліматом), 
◼ Управління та придушення смерчів (боротьба з торнадо), 
◼ Інші глобальні технічні та загальнолюдські аспекти та проблеми. 
◼ Усвідомлена масштабна боротьба з "парниковим ефектом" і лісовими 
пожежами. 
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Вимоги до Резюме 

• Презентація можливостей і досвіду. 
• Короткі відомості про навчання, 
• Трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення (участь у 
проектах, знання мов тощо). 
• Мета резюме, познайомити та зацікавити своєю кандидатурою. 
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Авторизация 

 

 
 

➟Прізвище Ім'я По батькові 

Рижих Володимир Іванович 

 

➟Дата народження: 

11 квітня 1956 

 

➟Адреса: 

Україна, Київ, вул. Павла Тичини 13, кв.241 

 

➟Тел: 

067.605.56.47 

➟Електронна адреса: smast79@ukr.net 

 

➟Освіта—рівень, спеціальність, місце навчання 

ВИЩА, ІНЖЕНЕР МЕХАНІК (МАШИНИ І АПАРАТИ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ), 
УКРАЇНА, КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 
1. СЕРЕДНЯ ОСВІТА, 01.08.1963р ...25.05.1973р., ШКОЛА № 82, М. КИЇВ, «АТТЕСТАТ - Е, 
№739690, від 27.06.1973». 
2.ВИСШЕЕ ОСВІТА, 01.08.1978р...25.05.1985г., «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ», інженер-механік, спеціальність - машини та аппартах хімічних 
виробництв, «ДИПЛОМ, КВ, №743705 від 01.03.1984г.». 

mailto:smast79@ukr.net


“НОВІ ЛІДЕРИ-2=АНКЕТА” 

РИЖИХ ВОЛОДИМИР 

=7= 

3. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, червень 1993р., «УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ», фахівець із зовнішньоекономічної діяльності, 
«СЕРТИФІКАТ - №3245, від 03.06.1993г.» 

4. Перекваліфікації, «ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ», торговець цінними 
паперами, «СЕРТИФІКАТ № 12402-Т від 25.11.2002, і СЕРТИФІКАТ - № 18957-Т, від 
29.11.2005г.» 

 

➟Допуск до державної таємниці, оформлений за період роботи, служби, 

навчання, його форма, номер і дата. 
У період строкової служби на АПЛ «К-152», в/ч 60091, Сєвєроморськ 8, Північний 
Флот, 20.04.1975...02.11.1977г. 
2. Допуск по формі 3, «ЗАВОД« АРСЕНАЛ», м.Київ, 25.04.1985г ... 01.05.1993г. 
 

➟Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у 

вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за 

сумісництвом, підприємницьку діяльність і т.п. 

Іменувати організації так, як вони називалися у свій час, військову службу 

записувати із зазначенням посади та номери військової частини. 

 

Місяць і рік Місяць і рік   

поступленн
я 

вихід Посада із зазначенням 

організації 
Адреса 

організації 
(В т.ч. за кордоном) 

10.08.1973 31.10.1974 Лаборант, УкрНІІБ, лабораторія 
розмолу. 

м. Київ 

09.11.1974 11.27.1977 Служба на Північному Флоті, 
військовий квиток, НУ №7243442, 
от24.10.1974, АПЛ «К-152», старший 
торпедист. 

Мурманська обл, 
г.Североморськ 8, 
в/ч 60091 

01.12.1977 01.03.1984 Студент, «Київський політехнічний 
інститут», кафедра машин і 
апаратів хімічних виробництв. 

м. Київ 

27.04.1984 05.08.1992 Завод «АРСЕНАЛ», помічник 
майстра, майстер, начальник 
ділянки, інженер-технолог, 
інженер-конструтор 

м. Київ 

02.09.1992 15.10.1993 Інженер з експлуатації 
устаткування, Дарницьке медичне 

м. Київ 



“НОВІ ЛІДЕРИ-2=АНКЕТА” 

РИЖИХ ВОЛОДИМИР 

=8= 

об'єднання 

18.10.1993 01.02.1994 Директор малого підприємства 
«Зоряний парк». 

м. Київ 

01.06.1994 23.08.1994 Провідний економіст, «Інвест 
компанія«Україна ». 

м. Київ 

10.10.1994 05.07.1995 Начальник відділу приватизації, 
ТОВ «Титан-траст» 

м. Київ 

01.09.1995 01.06.1998 Начальник відділу приватизації, 
керівник групи підготовки 
документації, Інвестиційна 
компанія «СІНКОМ» 

м. Київ 

30.06.1998 07.08.2000 Начальник відділу приватизації, 
Інвестиційна компанія «АКЦЕПТ-
ІНВЕСТ» 

м. Київ 

15.03.2001 04.04.2002 Генеральний директор, ТОВ «СТОК-
МАЙСТЕР» 

м. Київ 

05.04.2002 30.09.2004 Спеціаліст з цінних паперів, ТОВ 
«ГРАНД-ФІНАНС» 

м. Київ 

15.03.2005 03.05.2006 Генеральний директор, ТОВ «Вега 
Інтернешнл Капітал» 

м. Київ 

03.05.2006 По сьогоднні Приватний підприємець м.Київ 

12. Державні нагороди, інші нагороди та відзнаки: ВІДЗНАКУ «ЗА ДАЛЬНИЙ 

ПОХОД» 

Дата  Підпис 

 

26 квітня 2019 

 

  

    (Рижих В.І.) 

 


