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1. СЛУХАЛИ: Можливі організаційні зміни
Згідно повідомлень на сайті НТУУ «КПІ», «Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» реорганізував
факультет авіаційних і космічних систем у Центр, включивши його до складу
механіко-машинобудівного інституту. Таким чином університет сподівається
покращити матеріальну базу та зменшити управлінський апарат. Про це
Громадському радіо розповів перший проректор КПІ ім.Ігоря Сікорського Юрій
Якименко. Як пояснив проректор, факультет реорганізували у рамках укрупнення
підрозділів. «Питаннями, пов’язаними з літакобудування, у нас традиційно
займався ще механіко-машинобудівний факультет. Факультет аерокосмічних
систем був створений 25 років тому як спроба відповідним чином розвивати цей
напрямок. На даному етапі виявилося, що їм нарізно розвиватися складно, оскільки
це потребує об’єднання матеріальної бази», — розповів Якименко. Пізніше
механіко-машинобудівний факультет став інститутом, на його базі спільно з
компанією Boeing було створено Центр для підготовки фахівців у галузі динаміки і
міцності машин, зазначив Якименко. «На факультеті авіаційних і космічних систем
та кафедра, яка займалася літальними апаратами, опинилися осторонь від цього.

Ми реорганізували факультет авіаційних і космічних систем в Центр авіаційних і
космічних систем, включивши до складу механіко-машинобудівного інституту.
Тепер завдання ставиться таким чином, щоб об’єднати їхні зусилля і щоб вони
готували фахівців широкого профілю, як конструкторів, так і експлуатаційників»,
— зазначив Якименко. Наказ набуде чинності з липня. На тих студентів, які
закінчують факультет цьогоріч, реорганізація не вплине, запевнив проректор.
Решту студентів з 1 вересня переведуть на наступний курс у складі механікомашинобудівного інституту, але ж за тією спеціальністю, на яку вони вступали».
ПОСТАНОВИЛИ:
Дочекатися офіційних документів про зміни і прийняти симетричні рішення щодо
взаємодій і підпорядкування.
2. СЛУХАЛИ: Повідомлення про АЯ і їх аналіз
2.1.
НЛО у Черкаській області
26.01.2018. Через дружній сайт «Україна
аномальна» надійшло повідомлення про спостереження НЛО у Черкаській області
26.01.2018.
Оригінал повідомлення / http://ufodos.org.ua/index/0-33:
«Наблюдалось 3 объекта расположенных по диагонали на равном расстоянии друг от
друга, затем два из них медленно удалились от третьего и скрылись за крышей дома. В
поле зрения остался один объект который завис на некоторое время, а затем очень
медленно стал передвигаться. Был похож просто на яркую звезду, хотя ночное небо было
облачным и другие звезды, которые проглядывали были тусклыми, этот объект явно
выделялся на их фоне. Затем любопытство взяло вверх, и я начала наблюдать его через
бинокль. То что я смогла разглядеть через него, так это то, что объект был плоским и он
переливался красными и зелеными яркими огнями.
Замечу,что я очень скептически отношусь к подобным вещам и сразу же пыталась найти
ему какое то здравое объяснение, может это метеорологический зонт, спутник и т.д. И в
силу своих знаний, я не смогла найти этому явлению объяснений, при том что на свои
глаза видела сразу 3 объекта, два из которых, улетели, оставив третьего.
Тем более, я вижу что то не понятное в небе уже не первый раз, и при том на одном и том
самом месте. К сожалению, ни фото, ни видео у меня нет.
Источник: Аноним, письмо в UFOBUA от 26 января 2018 г., 12:24:18 (Fri, 26 Jan 2018
13:24:18 +0300 (MSK))» (пунктуація, орфографія збережені).
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, спробувати знайти інші повідомлення про
даний феномен для проведення анкетування і можливої тріангуляцїі.
2.2.
Імовірне НЛО у Мінську 13-4-18.
Від дружнього проекту ufology-news.com (провідний експерт Центру І.Калитюк) надійшло
повідолення від очевидиці Ольги Н. (оригінал):
«Добрый день.
13 апреля над своим домом в г. Минске (запомнила, это мой день рождения - прилетели поздравить,
очевидно))) наблюдали интересные объекты. Сначала было 2 точки крупные. Затем они или одна из
них выпустили много мелких прям паутинкой такой. Затем одна крупная точка и несколько
мелких спустились ниже и достаточно долго кружили над головой. Постаралась снять максимально
хорошо, насколько это возможно телефоном (хотя одна из лучших камер хуавей P10). Видео в облаке
(на видео 141916 видно очень хорошо), а фото прикреплю так. Надеюсь, это что-то стоящее.
Обрисовала точки в пэинтере, чтоб не искать))»

До повідомлення аттачені фото і відео (кадри наведені нижче).

Рис. 1. Фото і скріни відео від очевидиці.
Заслухані думки учасників засідання.
Відмічено що надані відео і фото не відображають всіх аспектів спостереження, які
можуть бути потенційно факторами аномальність. Наприклад не ясний момент закінчення
спостереження (об'єкти полетіли / зникли / очевидиця перестала спостерігати).
В ідеалі щоб очевидиця схематично зобразила послідовність спостережених
метаморфозів об'єктів в часі, можна точками в тому ж «Пейнті».
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, при анкетуванні крім точного місця, час
спостереження, азимута і інших даних рекомендувати визначити також кутову швидкість
і розміри об'єктів, їх змінний кут до горизонту, кутовий радіус і швидкість повороту при
«кружлянні», якщо таке дійсно мало місце бути. За територіальною належністю
рекомендувати направити повідомлення на розгляд до білоруського колеги В.Гайдучика.
2.3.
Можливий полтергейст в Харкові
Провідний експерт, голова Харківської філії УНДЦА Петров С. передав у Центр зразки
артефактів, які за свідченням очевидця відносяться до феномену типу ПГ.
Очевидець - Юрий Николаевич В. за його розповіддю стає предметом дій ПГ феномену.

Рис. 2. Предмети імовірно пошкоджені невстановленими діями (лекало, транспортир,
перфокарта, чохол мобільного
При огляді предметів не виявлено явних факторів аномальності, корозія або
обгорілості можуть мати природній характер внаслідок тривалої експлуатації або
пошкоджень.
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, продовжити дослідження даного випадку при
появі відео свідчень дій пГ у активній фазі або появі очевидних факторів аномальності.
2.4.
Відео можливого АЯ типу «привид»
Розглянуто відео, зняте на відео реєстратор в машині, яке можливо закарбувало феномен
типу «привид».

Рис.3. Фото явища знятого на відеореєстратор.
ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома, враховувати при ототожненні подібних явищ.
3.

СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 30.05.2018.

ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати проведення чергового Засідання Центру
30.05.2018.
4. СЛУХАЛИ: Культурно-освітні заходи
фантастичних короткометражних фільмів

Центру.

Фестиваль

Ознайомлення з поглядами масової культури на футурологічні проблеми.
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