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1. СЛУХАЛИ: Володимир Семенович Мантулін
12 травня у кращий зі Світів відійшов відомий український дослідник аномальних
аерокосмічних феноменів Володимир Мантулін.
Володимир Мантулін був керівником групи і секретарем обласної секції із вивчення
аномальних явищ НТТ РЕЗ ім. Попова, замісником директора Research Institute on
Anomalous Phenomena (директор В.Рубцов). Був членом експертної ради Української
уфологічної Асоціації (УКУФАС). Володимир Мантулін мав освіту і досвід військового
льотчика та авіадиспетчера, має понад 300 годин авіа польотів.
В.С. Мантулін разом із колегами приймав участь у дослідженнях відомого випадку ААЯ
на річці Мжа Харківської області, вивченні численних свідчень НЛО, полтергейстів,
привидів, читав освітні лекції по ААЯ для льотчиків. В. Мантулін плідно співпрацював із
УНДЦА «Зонд», подавав публікації, приймав участь у засіданнях і експедиціях та виїздах
Харківського філіалу Центру. В.С. Мантулін зіграв активну роль при врятуванні архівних
матеріалів інших харківських дослідників – В.Рубцова і А.Білецького для передачі їх у
програму «Спадок» УНДЦА «Зонд».

Володимир Мантулін похований в Зміївському р-ні Харкова.
Центр висловлює співчуття близьким і рідним В.Мантуліна. Його спадок житиме у наших
справах!

Рис.1 В.Мантулін і експерт, голова харківського осередку УНДЦА «Зонд» С.Петров
Вибрані праці В.Мантуліна по темі ААЯ:
 Мантулин В.С. , Белецкий А.В. Радиолокационные наблюдения аномальных
воздушных объектов. Доклад на совещании «Результаты исследования аномальных
явлений в окружающей среде». 1984
 В.С.Мантулин В.И.Швец «О результатах теодолитных измерений», III
Республиканское научно-техническое совещание /Киев 24 ноября 1984 г.
 Мантулин В. Контактёры и атомные станции // Непоседа. – Х., 1996. – № 12. – С.
10-11
 Мантулін В.С., Калитюк І.М. Методика виявлення радіолокаційними станціями
цивільної авіації аномальних об єктів.// Аномальні явища: методологія і практика
досліджень, К.ФАКС НТУУ «КПІ», 2015
Пам’ять Володимира Семеновича Мантуліна вшановано хвилиною мовчання.
ПОСТАНОВИЛИ: вияснити, чи лишилися наукові матеріали у родини В.С. Мантуліна і
включити їх у випадку знаходження у програму проекту «Спадок».
2. СЛУХАЛИ: Звернення із приводу формацій на полях
Підготовлене щорічне звернення із приводу формацій на полях і перелік адрес
розсилки. В цьому році пропонується включити до розсилки окрім ЗМІ та аеротовариств
ще й агрокомпанії, агропортали, і компанії моніторингу с-г угідь.

Пропонований текст звернення:
«Шановні колеги!
До Вас звертаються представники Українського науково-дослідного Центру
вивчення аномалій (УНДЦА) «Зонд», що діє при центрі авіаційних і космічних систем
НТУУ «КПІ». УНДЦА «Зонд» із 2004 року займається науковим вивченням аномальних
явищ (АЯ) на терені України. УНДЦА «Зонд» є інтелектуальним наступником державної
Комісії із вивчення АЯ, що діяла в УРСР із 1980 р., і яку очолював академік, д.т.н., проф.
Г.С.Писаренко. АЯ розглядаються нами як неперіодичні швидкоплинні феномени у
оточуючому середовищі, прояви або характеристики яких не можуть бути ототожнені із
параметрами явищ відомої природи.
Метою діяльності УНДЦА «Зонд» є систематизація та аналіз наявної інформації про
АЯ, їх ототожнення та встановлення природи їх походження; налагодження широкої
кооперації зі спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами. Актуальність
цієї проблематики підтверджена широкими дослідженнями за кордоном і багаторічним
досвідом нашої науково-методичної роботи, зокрема участю у наукових конференціях
«Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної
техніки» (НТУУ «КПІ»), «Політ» (НАУ), виданням міжнародних збірників наукових
праць «Методологія та практика дослідження аномальних явищ» (К.: Науковий світ, 2010.
– 128 с), «Аномальні явища: методологія та практика досліджень» (К.: Політехніка, 2015.
– 130 с), монографій та ін.
Одними з найбільш наукоємних питань є вивчення аномальних формацій на полях.
Перше наукове дослідження аномальних геометричних формацій на полях в Україні у
Вінницькій області в 2011 році (див. Додаток), дало унікальний дослідницький матеріал
та показало кореляцію із результатами зарубіжних колег. Зокрема досліди, проведені
Національним університетом біоресурсів і природокористування та Національною
Академією аграрних наук України засвідчили видозміну рослин на клітинному рівні і
зміну хімічного складу ґрунту у зоні локалізації феномену.
Наукові дослідження АЯ дають змогу визначити напрямки розробки новітніх
технологій а також актуальні в ракурсі питання національної безпеки.
Тому ми звертаємося із проханням, якщо Вам стали відомі випадки появи
формацій на полях, своєчасно повідомляти про це нашу організацію із метою
проведення оперативного дослідження і об'єктивного наукового аналізу феноменів.
Додаток /Звіт щодо вивчення формацій на полі у с. Кордишівка/»
ПОСТАНОВИЛИ: Текст і перелік адрес затвердити, здійснити розсилку.
Рекомендовано також в подальшому підготувати запит до операторів моніторингу
повітряного простору.

3. СЛУХАЛИ: Повідомлення про АЯ і їх аналіз
3.1. Надійшло повідомлення про групове НЛО 2-6-19. Оригінал повідомлення:
«Над Николаевом заметили НЛО: свидетельства очевидцев (фото, видео)

Рис.1.
В ночь на воскресенье, 2 июня, жители Николаева, проводившие время на центральной
улице Соборной и ее окрестностях, наблюдали в небе неопознанный летающий объект.
Его видел водитель такси, ожидавший пассажира, молодые люди, сидевшие на скамейке
в сквере. Наблюдали загадочный объект с Набережной, сквера «Сердце города» и с улицы
Садовой. Как минимум три человека позвонили дежурному редактору местного издания
«Новости-N», сообщив, что видели, по их словам, НЛО.
Его описания в целом совпадают. Это некий объект овальной формы с неправильными
краями. На нем были густо расположены световые огни, своеобразные звездочки,
которые постоянно мерцали: одни загорались, другие гасли. Таких звездочек-огней по
полю объекта было несколько десятков.
Загадочный объект вначале двигался по направлению с запада на восток, затем
остановился, его можно было наблюдать отчетливо. После остановки форма объекта
стала меняться: он начал вытягиваться в длину и через некоторое время превратился из
овального в длинный прямоугольный, такую своеобразную полоску на небе. Мерцающие
огни сохранялись по всей длине НЛО. Через несколько минут после остановки они начали
постепенно тускнеть, как будто удалялись, после чего объект перестал быть виден.
После того как сообщения о необычном явлении появились в интернете, в редакцию
николаевского издания позвонил Николай Милевский, известный в городе тем, что уже
много лет увлекается астрономией. И также подтвердил версию об НЛО.
«ФАКТЫ» связались с Николаем, и вот что он рассказал.

— Все это получило неожиданный резонанс. Мы вместе с сыном часто выходим
наблюдать небо в телескоп и размещаемся на Соборной возле «Шара» (памятник
флотоводцам. — Авт.). В тот вечер мы отслеживали на небе звезды и планеты.
Поначалу — Юпитер, затем — Сатурн. А где-то в минут пятнадцать первого ночи
увидели необычное явление. Его наблюдали многие. Поначалу думали, что кто-то
запустил много китайских фонариков. Но эти огоньки в виде необычного облака
хаотично двигались против направления ветра. Фонарики против ветра лететь не
могут. Иногда они останавливались, выстраивались в линию. В телескоп было видно, как
эти шарики, будто молекулы под микроскопом, «играли» между собой, меняли цвет.
Предполагаю, что объекты находились в верхних слоях атмосферы, почти на
околоземной орбите. Спустя 20 минут они друг за другим стали улетать в космос
— Вам раньше доводилось что-то подобное наблюдать?
— Такое групповое явление — нет. Были одиночные объекты. Однако я это не афиширую.
У нас в обществе над такой информацией принято шутить, люди воспринимают это
скептически. Хотя у многих были собственные подобные наблюдения.
Жаль, мы астрофото не занимаемся, просто наблюдаем за объектами. Если бы знали,
что такое будет».
Джерело https://fakty.ua/307431-nad-nikolaevom-zametili-nlo-svidetelstva-ochevidcev-fotovideo
Заслухано думки учасників Центру. Зазначено зокрема, що подібний об’єкт бачили
07.06.2019 в Києві.
ПОСТАНОВИЛИ: найбільш імовірною експертно визначеною гіпотезою, що може
пояснювати спостереження - вважати групові ШСЗ SpaceX Starlink, які були запущені у
кінці травня 2019 року.

Рис.2.
3.2. Загадкові істоти у Карпатах. Після особистого спілкування від очевидиці Н.
(презумпцію конфіденційності дотримано) - надійшло повідомлення про
спостереження загадкових істот у Карпатах. Оригінал повідомлення:

«Добрый день, как и обещала отсылаю информацию где видели животного на двух ногах.
Видела я, женщина с нашей проходной группы и потом на том же месте парень турист.
Внешне два метра в высоту покрыт тёмной шерстью весь, бегает на двух ногах. Видели
уже в сумерках, парень ночью.
Ориентир гора Яйко Илемське, Поляна Мшаны, чуть выше полный ручей и призвал для
туристов вот там и видели».
ПОСТАНОВИЛИ: подякувати очевидиці за небайдужість, врахувати дані свідчення при
збиранні матеріплів для проведення експедицій. Окремий виїзд влаштувати при появі
матеріальних свідчень феномену.
4. СЛУХАЛИ: Звіт по експедиції у Індію.
Підготовлено і представлено увазі учасників Звіт по експедиції УНДЦА «Зонд» у Індію
«Індія – 2019» (Проект Обеліск) для опублікування на сайті. Внесено усі ремарки,
які надавалися до того.
ПОСТАНОВИЛИ: оприлюднити звіт на сайті Центру і дружніх ресурсах (постійне
посилання http://ufologynews.com/u/18672430/SRCAA_Zond/Journal_of_field_works_India_2019.pdf )
В подальшому на основі Звіту сформувати наукову статтю.
5. СЛУХАЛИ: Повідомлення: Кириченко О. ААЯ в США і гіпотези
Радари в США зафіксували об’єкт розмірами понад 1,5*2,7 км у атмосфері. Наукові
установи висувають припущення що це могло бути аномальне скупчення комах.
Заслухано думки учасників Центру.
ПОСТАНОВИЛИ: вважати актуальним напрямком посилення систем моніторингу і їх
всеосяжність в умовах глобалізації та користь для детектування і розпізнавання невідомих
об’єктів, в тому числі тих що не спостерігаються візуально.
6. СЛУХАЛИ: Планування заходів Центру влітку 2019 року
На літньо-осінній період заплановано наступні експедиції Центру:
 Яблунівка – Грузьке
 Житомирський напрям (Радомишльський р-н та Соболевський феномен).
ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити за основу. В той же час слід бути готовими до реалізації
раптових виїздів за запитом.
7. СЛУХАЛИ: Приладове забезпечення Центру
Обговорення потрібних електронних компонентів та ін. Не протоколювалося.
8. СЛУХАЛИ: Відносно наступного Засідання. Запропоновано провести наступне
Засідання Центру 10.07.2019 року.
ПОСТАНОВИЛИ: Організаційно підготувати наступне Засідання Центру
року.

10.07.2019

Голова координаційної ради Центру
к.т.н., доц. Білик А.
Другий заст. голови координаційної ради Центру, зав. інформаційно-технічного відділу
Кириченко О.

