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1. СЛУХАЛИ: Явище типу «привид» у Харківській області.
Через Харківський філіал УНДЦА «Зонд» (С.Петров) надійшло відео від очевидця зі
зйомкою явища типу «привид».
Очевидеуь зняв На автомобільний відео реєстратор 25.02.17 близько 22:00 в районі
перехрестя с. Бабаї і с. Муравльов у Харківській області.
Об'єкт у вигляді постаті у білому одяганні стоїть на узбіччі поля, а потім йде в темряву
поля.
За свідченнями очевидця, оператор вживу не спостерігав будь-яких кінцівок, а тільки
біляву тканину, яка була далека від біологічної. Постать ніби пливла над зораним полем,
імітуючи ходу.
Заслухано думки експертів УНДЦА. Виникло жваве обговорення.
Відзначено, що нічний час доби і від’ємна температура є несприятливими умовами для
звичного знаходження людей без світла у відкритому полі на перехресті доріг.
Біла одежа на постаті схожа на маскувальний халат, але ознак маскування при наближенні
авто із фарами постать не виявила.
Розміренний крок у поле не свідчить про намагання втекти або сховатися.
Іншою антропогенною гіпотезою є можливо сакральна причина присутності постаті в
балахоні на перехресті, наприклад для проведення певного ритуалу. 25 лютого є 29
місячним днем, який вважається днем Гекати, пов’язується в астрології із негативними
енергіями.

Таким чином первинними факторами аномальності по цьому випадку поки можна
вичленити:
 Нехарактерні події в нехарактерний час (одяг, місце, поведінка)
 Форма постаті

Рис.1. Кадр із відео. Явище типу «привид» у Харківській області

Рис.2. Кадр із відео. Явище типу «привид» у Харківській області
ПОСТАНОВИЛИ: Продовжити дослідження даного випадку із залученням ефективних
методів. Рекомендувати зокрема дослідити більш ретельно місцевість появи явища на
предмет виявлення можливих слідів, аномальних ознак тощо.
2. СЛУХАЛИ: Навчання особового складу УНДЦА
Остатній термін засідання присвячено проведенню навчання особового складу УНДЦА по
проекту «Щит» на авіасимуляторі реактивного авіалайнеру Ту-134 у Національному
авіаційному університеті.
Відпрацьовувалися цикли зліт-посадка та переліт між найближчими аеропортами.
Відмічена специфіка орієнтування у повітрі та навігаційних приладів.
Довідка з Вікіпедії: Ту-134 (по кодифікації НАТО: Crusty — «Жорсткий») — радянський
пасажирський літак для авіаліній малої і середньої протяжності, розроблений на початку 1960-х
років в ДКБ ім.Туполєва і випускався серійно з 1965 по 1984 рік на Харківському авіаційному
виробничому об'єднанні (повністю виробництво було припинено в 1989 році). Один з
наймасовіших пасажирських літаків, що збиралися в Радянському Союзі. Всього було побудовано
852 літака всіх модифікацій. Перший політ виконав 29 липня 1963, в експлуатації з вересня 1967го. Ту-134 поставлявся на експорт в країни соцтабору.

Рис.3. Ангар НАУ

Рис.4. Авіасимулятор всередині
ПОСТАНОВИЛИ: Розвивати подальшу діяльність у цьому напрямку.
Ознайомлення зі специфікою роботи екіпажів реактивних літаків посприяє більш
адекватному уявленню щодо свідчень зустрічей з ААЯ у повітрі. Зокрема, колеги зі США
пропонують застосовувати авіасимулятори для моделювання контактів з ААЯ у повітрі –
дивитись: Haines R. Design and operation of a mobile forensic UAP event reconstruction
module (ERM) / Anomalous phenomena: methodology and practice of research: The publication
is devoted to the 10th anniversary of Ukrainian Scientific research Center for Analyses of
Anomalies «Zond» in a chief edition by PhD, AssProf Bilyk A.S. - Kiev: National Technical
University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, 2015. – 52-56pp ISBN 978-966-622-713-6.
http://ufologynews.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Haines_R._Design_and_operation_of_a_mobile_forensic
_UAP_event_reconstruction_module_2015.pdf
Відзначити, що кваліфікований і навчений у різних відношеннях колектив є запорукою
успішного виконання робіт і психологічної готовності в умовах екстремальних ситуацій у
експедиціях УНДЦА та ін.
6. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 19.04.2017.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання
Центру 19.04.2017.
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