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Em Odessa na Ucrânia, ovnis são vistos regularmente nos céus, independentemente das
condições meteorológicas, são geralmente objectos de aparência esférica fosforescentes.
Todavia, segundo declarações dos pesquisadores de ovnis da zona as testemunhas oculares
não acreditam na existência de discos voadores.
Segundo os pesquisadores os ovnis começaram a aparecer regularmente há cerca de oito
anos atrás. Não é provável que seja uma coincidência estas aparições na medida em que
Odessa representa o centro de um importante de transportes comerciais.
Segundo as testemunhas os ovnis não se limitaram somente a obter informações mas também
a fazer parte dos diversos serviços da própria cidade.
Um exemplo disso, segundo o ovnilogista Viaceslav Koniain, recentemente um ovni voou ao
durante muito tempo ao longo dos canais da cidade e do porto da cidade. Em Odessa o nível
de qualidade da rede de abastecimento de águas para o abastecimento doméstico aumentou
bastante.
Para observar um ovni em Odessa quer de dia quer de noite, a coisa mais importante é
observar cuidadosamente as trajectórias fosforescentes e o comportamento dos seus
movimentos.

Ver ovni em Lugansk

Uma outra maneira de podermos identificar um ovni entre os muitos objectos que circulam no
céu é verificar a sua enorme velocidade perto do ultrasónico.
Muitas vezes esse movimento é em zigzag, portanto movimentos impossíveis para as
capacidades das nossas aeronaves.
O aparecimento de ovnis sobre Odessa não tem afectado a vida dos seus habitantes desta
cidade Ucraniana. Até ao momento os ovnis não têm tentado entrar em contacto com as
pessoas que vivem em Odessa e mantêm um comportamento de não agressividade. Segundo
Koniain os ovnis tomam conta de Odessa sem interferir nela.
Muitos habitantes de Odessa afirmam que tiveram encontros do terceiro grau com seres
extraterrestres e que estiveram a falar com eles, quando isso acontece cada um descreve-os
da sua maneira. Até agora as autoridades locais, não se interessaram em recolher os
depoimentos e comparar aquilo que cada uma das testemunhas disse ter visto.
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