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ვინმეს ბრალეულობის წილის ან პასუხისმგებლობის დადგენა. (ჩიკაგოს 1944 წლის
კონვენცია, დანართი 13. მუხლი 3.1.)
3.1.)
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მოკლე შინაარსი

2013 წლის 24 ივნისს 13სთ. 40წთ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი
სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროში
შემოვიდა შეტყობინება საავიაციო შემთხვევაზე, კერძოდ ავიაკომპანია
”სერვისეირი”-ს მიერ ექსპლუატირებული საჰაერო ხომალდით, X-32-912
”Бекас“ სარეგისტრაციო ნომერი 4L-JSA დედოფლისწყაროს რაიონში
(ტარიბანა) სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას, მოხდა
საავიაციო შემთხვევა. საჰაერო ხომალდი ფრენისას ერთ-ერთი ბრუნის
შესრულების დროს შეეჯახა მიწის ზედაპირს და დაზიანდა, საჰაერო
ხომალდის მეთაური უვნებელია.
საქართველოს საჰაერო კოდექსის, ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს დებულების და მოკვლევის ბიუროს
დებულების მოთხოვნების შესაბამისად ზემოაღნიშნული საავიაციო
მოვლენის მოკვლევა განხორციელდა სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო
ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და
ინციდენტების მოკვლევის ბიუროს მიერ.
მოკვლევა დაიწყო
დამთავრდა

24.06.2013 წ.
10.07.2013 წ.
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1. ფაქტობრივი ინფორმაცია
1.1.

ფრენის ისტორია

ავიაკომპანია „სერვისეირი“-ს 5700 კგ-ის ჩათვლით მაქსიმალური
ასაფრენი მასის საჰაერო ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატი № 65-ით
და დანართი №1 30.05.2013 წ. მინიჭებული აქვს უფლება განახორციელოს
ფრენები სასწავლო და საავიაციო სამუშაოების შესრულების მიზნით X-32912 სარეგისტრაციო № 4L-JSA საჰაერო ხომალდით. ასევე „ლიცენზირებისა
და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის, და „საქართველოს
ტერიტორიაზე საავიაციო სამუშაოთა წარმოების ნებართვის გაცემისა და
პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
მთავრობის 2005 წლის 23 ნოემბრის №211 დადგენილების შესაბამისად
დამოუკიდებელი
ეროვნული
მარეგულირებელი
ორგანო
საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის
ადმინისტრაციის თავმჯდომარის № 53 განკარგულებით 18.04.2006 წლიდან
მინიჭებული აქვს უფლება X-32 ტიპის საჰაერო ხომალდებით საავიაციო
სამუშაოების განხორციელებაზე.
2013 წლის 04 ივნისს ავიაკომპანია „სერვისეირი“-ს მიერ დამკვეთთან
(სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო)
გაფორმდა ხელშეკრულება № 132-2013 დედოფლისწყაროს რაიონში
საავიაციო სამუშაოების (მავნე მწერებთან ბრძოლა) შესრულების მიზნით.
2013 წლის 05 ივნისს, აღნიშნული საავიაციო სამუშაოების შესრულების
მიზნით, საჰაერო ხომალდის მეთაურს და ავიატექნიკოსს „საავიაციო
სამუშაოების სახელმძღვანელო“-ს და ავიაკომპანიის „ფრენების შესრულების
სახელმძღვანელო“-ს ნაწილი “A” მუხლი 63 მოთხოვნების მიხედვით
ჩაუტარდათ წინასწარი მომზადება.
2013 წლის 09 ივნისიდან ავიაკომპანია „სერვისეირი“ საჰაერო
ხომალდით, X-32-912 ”Бекас“ სარეგისტრაციო ნომერი 4L-JSA „შირაქი“-ს
ეგრეთ წოდებული სამხედრო აეროდრომიდან ახორციელებდა ფრენებს მავნე
მწერებთან ბრძოლის მიზნით დედოფლისწყაროს რაიონში. ეკიპაჟის
საცხოვრებელი ადგილი იყო დროებითი ბაზირების ადგილზევე „შირაქი“-ს
სამხედრო აეროდრომზე. ეკიპაჟის სამუშაო და დასვენების დროის ნორმები
შეესაბამებოდა არსებულ მოთხოვნებს.
24.06.2013წ 17სთ. მოკვლევის ბიუროს ხელმძღვანელი და სამოქალაქო
ავიაციის სააგენტოს სპეციალისტები საავიაციო შემთხვევის მიზეზ
გარემოებების შესასწავლად ჩავიდნენ შემთხვევის ადგილზე. მიღებულ იქნა
ინფორმაცია უშუალოდ საჰაერო ხომალდის მეთაურისაგან, მოხდა საჰაერო
ხომალდის და შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, დასურათება, გაკეთდა
5

კროკები, აღებულ იქნა საწვავისა და ზეთის სინჯები. საავიაციო შემთხვევის
ადგილი დაუსახლებელია და თვითმხილველები არ ყოფილან.
საჰაერო ხომალდის მეთაურის ახსნა-განმარტებით 2013 წლის 24
ივნისს 08 სთ. საჰაერო ხომალდის ფრენისწინა მომზადება განხორციელდა
ავიატექნიკოსისა და საჰაერო ხომალდის მეთაურის მიერ. საავიაციო
შემთხვევამდე საჰაერო ხომალდის მეთაურმა შეასრულა 2 ფრენა (2 სთ.10 წთ)
შენიშვნების გარეშე საშტატო რეჟიმში. „შირაქი“-ს სამხედრო აეროდრომიდან
ბოლო გაფრენის წინ მოხდა საჰაერო ხომალდის საწვავით და შესაწამლი
სითხით გაწყობა. შესაწამლი მინდორი აღნიშნული აეროდრომიდან
მდებარეობს 23 კ/მ-ში. მეტეოროლოგიური პირობები იყო კარგი
(ვიზუალური მხედველობა 10 კილომეტრზე მეტი, ტემპერატურა 270C) და
ხელს არ უშლიდა საავიაციო სამუშაოების ჩატარებას აღნიშნულ რაიონში.
13 სთ. 15 წთ. ბოლო ფრენის დროს საჰაერო ხომალდის მეთაურს ერთერთი ბრუნვითი მანევრირების მარცხენა ბრუნვით შესრულება მოუხდა
შესაწამლი მინდორის მოპირდაპირე ჩრდილოეთის მხარეს არსებული
გორების თავზე, სადაც უეცრად მოხვდა ჰაერის ტურბულენტურ დაღმავალ
ნაკადში (სავარაუდოდ ქარისძვრა), საჰაერო ხომალდმა სწრაფად დაიწყო
სიმაღლის დაკარგვა და შასის წინა ბორბალით შეეჯახა მიწის ზედაპირს,
რის შედეგადაც ბორბალი საყრდენიანად მოტყდა, საჰაერო ხომალდი
ინერციით გაცურდა პილოტის კაბინის ძირით მიწაზე, შემოტრიალდა
კუდით ჩრდილოეთის მხარეს და გორის დამრეცზე გაჩერდა, რომლის
შემდეგაც საჰაერო ხომალდის მეთაურმა გამორთო ძრავი. საჰაერო
ხომალდის ფრაგმენტების გაბნევა არ მომხდარა, ხანძარს ადგილი არ ჰქონია,
საჰაერო ხომალდის მეთაური უვნებელია.

1.2.
1.2. სხეულის დაზიანება
სხეულის დაზიანება
სიკვდილის დადომით
სერიოზული
უმნიშვნელო/არ
არსებობს

ეკიპაჟი

მგზავრები
0
0
1

სხვა პირები
0
0
0

0
0
0
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1.3.
1.3. საჰაერო ხომალდის დაზიანება
საჰაერო ხომალდმა მიწასთან შეჯახების შედეგად მიიღო კონსტრუქციის
მნიშვნელოვანი დაზიანებები, ძრავზე ვიზუალური დაზიანებები არ
შეინიშნება.
1.4. სხვა დაზიანებები
სხ დაზიანებას სხვა ობიექტებისთვის ზიანი არ მიუყენებია.
1.5 ინფორმაცია საჰაერო ხომალდის მეთაურზე
საჰაერო ხომალდის
ხომალდის მეთაური
მინიმუმი
სპეციალობა
ასაკი
განათლება
მოწმობის მოქმედების ვადა
სამედიცინო შემოწმება
აუცილებელი შემოწმებები
საავიაციო შემთხვევა
ნაფრენი საერთო
სხ სხვა ტიპები
ინფორმაცია სამუშაო დროის შესახებ:
24 საათის განმავლობაში
ბოლო სამი დღე-ღამის
ბოლო კვირის
ბოლო ერთი თვის

1.6.

უფროსი პილოტ - ინსტრუქტორი
450X500
პილოტი
53 წელი
ატკარსკის საავიაციო სასწავლო ცენტრი
20.03.2014 წ.
20.03.2013 წ.
06.04.2013 წ.
არა
2200 სთ.
ცესსნა -172/182; მი-8; მი-14; მი-24.
ნაფრენი - 3 სთ.
ნაფრენი - 7 სთ.
ნაფრენი - 15 სთ.
ნაფრენი - 35 სთ.

ინფორმაცია საჰაერო ხომალდზე და ძრავზე

სხ-ს ტიპი

X-32-912 ”Бекас“

საქარხნო ნომერი

03128

სარეგისტრაციო ნომერი

4L-JSA

საერთო ნაფრენი

317 სთ.20 წთ.

ძრავის ტიპი

ROTAX 912 ULS
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საქარხნო ნომერი

5644335

გამოშვების თარიღი

18.02.2005 წ.

დადგენილი რესურსი (კ/წელი;სთ)
საერთო ნამუშევარი

10წელი/1200 სთ.
1096 სთ. 43 წთ.

ბოლო ტექნიკური მომსახურება

ძრავის საჰაერო ხრახნის ნომერი

100 საათიანი სარეგლამენტო მომსახურება
02.03.2013 წ.
183416

გამოშვების თარიღი

25.04.2013 წ.

საერთო ნამუშევარი

49 სთ.

სხ-ს ბოლო ტექნიკური მომსახურება: სხ-ის ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმების
აქტი - 21.05.2013წ;
ფრენის წინა მომზადება - 24.06.2013წ.

1.7.

მეტეოროლოგიური ინფორმაცია

დედოფლისწყაროს საფრენოსნო სივრცეში საავიაციო შემთხვევის დროს
ფაქტიური ამინდი იყო კარგი, მხედველობა 10 კმ-ზე მეტი, ტემპერატურა
270C. არსებული ფაქტიური ამინდი საავიაციო სამუშაოების ჩატარებას ხელს
არ უშლიდა.
1.8. სანავიგაციო საშუალებები
სანავიგაციო საშუალებები საავიაციო შემთხვევასთან კავშირში არ არის.
1.9.

კავშირი

კავშირის საშუალებები საავიაციო შემთხვევასთან კავშირში არ არის.
1.10. აეროდრომის მონაცემები
შირაქის სამხედრო აეროდრომის მონაცემები მოყვანილი არ არის, რადგანაც
საავიაციო შემთხვევა მოხდა აეროდრომს ფარგლებს გარეთ დაახლოებით 23
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კილომეტრში და აეროდრომის მონაცემები საავიაციო შემთხვევასთან
კავშირში არ არის.
1.11. საბორტო თვითჩამწერები
საჰაერო ხომალდზე საბორტო თვითჩამწერების დაყენება დამამზადებლის
მიერ კონსტრუქციულად გათვალისწინებული არ არის.
1.12. მონაცემები ნამსხვრევებსა და შეჯახებაზე
საჰაერო ხომალდის ფაქტიური მდგომარეობის ადგილზე შემოწმების
შედეგად გამოვლინდა შემდეგი:
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10

11

ფუზელაჟი - პილოტის კაბინის წინა ნაწილი ნაწილობრივ დაიმსხვრა,
კაბინის წინა მინა ამოვარდნილია, პილოტების ორივე სავარძელი ადგილზეა
დაზიანების გარეშე, სხ მთავარი კოჭი (Балка) დაზიანებულია, კუდის კოჭი
მთელია ვიზუალური დაზიანების გარეშე.
ხელსაწყოების დაფა - უმნიშნელოდ დაზიანებულია, ჩამოვარდნილია
სამაგრებიდან და დევს სხ მთავარ კოჭზე. დათვალიერების შედეგად
გამოვლინდა:
სიმაღლის საზომი - ვიზუალურად დაუზიანებელია და დაფიქსირებულია
წნევა 758 მმ, შემაღლება -490 მეტრი.
სიჩქარის საზომი - ვიზუალურად დაუზიანებელია და დაფიქსირებულია 260
კმ/სთ. ვარიომეტრი,
ვარიომეტრი, ტახომეტრი,
ტახომეტრი, ძრავის მუშაობის პარამეტრების (ზეთის
წნევა, ტემპერატურა, ცილინდრების თავების ტემპერატურა) და სხვა
ხელსაწყოები ვიზუალურად დაუზიანებელია და მაჩვენებელი ისრები
იმყოფება მინიმალურ ნიშნულებზე. საჰაერო ხომალდის სრული წნევის
მიმღები ხელსაწყო დაუზიანებელია. საჰაერო ხომალდის მთავარი ელექტრო
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სისტემის ჩამრთველი გასაღები და სხვა ჩამრთველები გამორთულ
მდგომარეობაშია, სასიგნალო ნათურები დაუზიანებელია, მუდმივი დენის
წყარო (აკუმულიატორი) დაზიანების გარეშეა და საჰაერო ხომალდის დენის
წყაროდან სრული გათიშვის მიზნით, უსაფრთხოებისთვის მეთაურის მიერ
იქნა მოხსნილი საავიაციო შემთხვევის შემდეგ.
ქიმიკატების ავზი - სამაგრებიდან ნაწილობრივ ამოვარდნილია და დევს
საჰაერო ხომალდის დაბლა, შასის მთავარი ბორბლების შუაში,
დაზიანებულია და ცარიელია, შიგთავსი სითხე დაღვრილია და მიწაზე
დაახლოებით 3კვ. მეტრზე აღინიშნება სითხის დაღვრის კვალი და
სპეციფიკური სუნი.
საწვავის ავზი - საავიაციო შემთხვევის შემდეგ ავზიდან ჩამოსხმული
საწვავის რაოდენობა იყო 22ლიტრი.
ფრთები - მარცხენა ფრთის დაბოლოებიდან შუა ნაწილამდე ვიზუალურად
აღინიშნება გარსშემომდენის დაზიანება (გოფრები). მარცხენა ფრთის უკანა
საყრდენი გაღუნულია. ქიმიური ნივთიერების გასაფრქვევი მოწყობილობა
დაზიანებულია. მარჯვენა ფრთა ვიზუალური დაზიანების გარეშეა. ორივე
ფრთაზე ელერონები და ფრთაუკანები ვიზუალური დაზიანების გარეშეა.
საჰაერო ხომალდის კუდი და მართვის სისტემა - ვიზუალური დაზიანების
გარეშეა. ვერტიკალური და მიმართულების მართვის საჭეები ვიზუალური
დაზიანების გარეშეა და მიწასთან შეხების კვალი არ აღინიშნება. საჰაერო
ხომალდის მართვის ბერკეტი დამაგრებულია ადგილზე. სიმაღლის საჭის
მართვის ბაგირები შეერთებულია და ვიზუალური დაზიანება არ აღინიშნება.
ფრთაუკანების მართვის ბერკეტი დამაგრებულია ადგილზე და ვიზუალური
დაზიანება არ აღინიშნება. მიმართულების მართვის პედლები სამუხრუჭე
სისტემის ელემენტებთან ერთად დაზიანებულია მიწასთან შეხების შედეგად.
შასი - შასის წინა საყრდენი წინა ბორბალთან ერთად მიწასთან შეხების
შედეგად მოგლეჯილია ფუზელაჟთან სამაგრი ადგილიდან და დევს
პილოტის კაბინის მარცხნივ. შასის მთავარი საყრდენი არკისებური რესორა
დაზიანებულია. შასის მთავარი ბორბლებზე ვიზუალური მნიშვნელოვანი
დაზიანებები არ აღინიშნება. შასის მთავარი ბორბლების აეროდინამიკური
გარსშემომდენები დაზიანებულია. შასის კონსტრუქციული ელემენტების
ყველა დაზიანება გამოწვეულია მიწასთან შეჯახების შედეგად.
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ძრავა,
ძრავა, ხრახნი და
და საწვავის სისტემა - ძრავზე Rotex-912ULS ვიზუალური
დაზიანებები, ზეთის და საწვავის ჩამონაწვეთები არ აღინიშნება. ძრავის
ხრახნზე ვიზუალური დაზიანებები არ აღინიშნება. საწვავის სისტემის
მილებზე და მოწყობილობებზე ვიზუალური დაზიანებები არ აღინიშნება.
1.13. სამედიცინო და პათოლოგიური მონაცემები
საჰაერო ხომალდის მეთაურს საავიაციო შემთხვევის შემდეგ 24 ივნისს 15 სთ.
40 წთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დედოფლისწყაროს
რაიონულ სამმართველოში ჩაუტარდა შემოწმება - ალკოჰოლური
ნივთიერებით თრობის ფაქტზე (ოქმი №1230717). ალკოტესტის №ST-E06960
ინდიკატორმა აჩვენა შედეგი - ფხიზელი - (მწვანე ფერი).
1.14. ხანძარი
საავიაციო შემთხვევის ადგილზე საჰაერო ხომალდიდან საწვავის დაღვრას
და ხანძარს ადგილი არ ჰქონია.
1.15. გადარჩენის ფაქტორები
საავიაციო შემთხვევის შემდეგ საჰაერო ხომალდის მეთაური მობილური
ტელეფონის საშუალებით დაუკავშირდა ავიაკომპანიის ხელმძღვანელობას
და საავიაციო სამუშაოების დამკვეთს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს დედოფლისწყაროს ოფისის
წარმომადგენლებს და აცნობა მომხდარი ფაქტის შესახებ.
1.16. ტესტირება და კვლევა
სხ-ზე გამოყენებული საწვავის და ზეთის ვარგისიანობაზე შემოწმების
მიზნით საჰაერო ხომალდის ძრავიდან და საწვავის ავზიდან ჩამოსხმულ იქნა
საწვავის და ზეთის სინჯები, რომელთა შპს „ავიასაწვავსერვისი“-ს
ლაბორატორიაში (აკრედიტაციის მოწმობა GEO-268-20336558-3.1-0364.
19.07.2011წ - 19.07.2014წ) შემოწმების შედეგად (ოქმი №256 და № 258)
მიღებულ იქნა დასკვნა: საწვავის და ზეთის შემოწმებული პარამეტრები
შეესაბამება გოსტ 2084, სსტ 41-03-ის მოთხოვნებს.
1.17. ინფორმაცია ორგანიზაციებზე და ადმინისტრაციულ მოღვაწეობაზე
შპს ავიაკომპანია „სერვისეირი“ დარეგისტრირებულია 24.04.2003 წლიდან.
სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ აღნიშნულ ავიაკომპანიას
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მიღებული აქვს 5700 კგ-ის ჩათვლით მაქსიმალური ასაფრენი მასის საჰაერო
ხომალდის ექსპლუატანტის სერტიფიკატი № 065 26.04.2013წ, რომლითაც
უფლება ეძლევა განახორციელოს კომერციული საჰაერო გადაყვანაგადაზიდვები და საავიაციო სამუშაოები.
1.18. მოკვლევისას გამოყენებული სასარგებლო და ეფექტური მეთოდები
საავიაციო შემთხვევების მოკვლევის თანამედროვე პრაქტიკაში ხშირად
გამოიყენება ახალი მეთოდები, როგორიცაა თანამგზავრული ნავიგაციის
სისტემის მოწყობილობა (GPS)-ის მონაცემების გაშიფვრა.
ს.ხ. X-32-912 ”Бекас“ სარეგისტრაციო ნომერი 4L-JSA-ს ბორტზე
ფრენისას თუ იქნებოდა გამოყენებული თანამგზავრული ნავიგაციის
სისტემის მოწყობილობა (GPS), მის მეხსიერებაში დარჩენილი მონაცემების
გაშიფვრით ჩვენ მივიღებდით ფრენის პარამეტრების ობიექტურ და
მოკვლევისთვის სასარგებლო ინფორმაციას.
2. ანალიზი
ანალიზი გაკეთებულია საჰაერო ხომალდის მეთაურის ახსნაგანმარტებითი
ბარათის;
ავიაკომპანია
”სერვისეირი”-ს
ფრენების
შესრულების სახელმძღვანელოს; საფრენოსნო დავალების; საჰაერო
ხომალდის საბორტო-ტექნიკური ჟურნალის; ტექნიკური მდგომარეობის
შემოწმების
აქტის
21.05.2013წ;
X-32-912
”Бекас“-ის
საფრენოსნო
ექსპლუატაციის
სახელმძღვანელოს;
საავიაციო
სამუშაოების
სახელმძღვანელოს; საავიაციო შემთხვევის ადგილზე საჰაერო ხომალდის
ფაქტიური მდგომარეობის შემოწმების ოქმის (№1 24.06.2013წ) შესწავლის
საფუძველზე.
ზემოაღნიშნული ახსნა-განმარტებითი ბარათების და წარმოდგენილი
საბუთების შესწავლა გვიჩვენებს, რომ 24.06.2013 წელს ავიაკომპანია
”სერვისეირი”-ს მიერ ექსპლუატირებული საჰაერო ხომალდით X-32-912
”Бекас“, სარეგისტრაციო ნომერი 4L-JSA დედოფლისწყაროს რაიონში
(ტარიბანა) სრულდებოდა სასოფლო-სამეურნეო საავიაციო სამუშაოები.
საჰაერო ხომალდის ტექნიკური მდგომარეობა, საჰაერო ხომალდის
მეთაურის და ავიატექნიკოსის მომზადების დონე შეესაბამებოდა არსებულ
მოთხოვნებს.
საავიაციო შემთხვევამდე ფრენა მიმდინარეობდა საშტატო რეჟიმში,
შენიშვნების გარეშე.
გამომდინარე იქიდან, რომ X-32-912 ”Бекас“-ის ტიპის საჰაერო
ხომალდზე საბორტო თვითჩამწერების დაყენება დამამზადებლის მიერ
კონსტრუქციულად გათვალისწინებული არ არის, მოკვლევისთვის
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შუძლებელი გახდა ფრენის ზუსტი პარამეტრების მიღება და შესაბამისად
საავიაციო შემთხვევის გამომწვევი ზუსტი მიზეზ-გარემოებების დადგენა.
განხილულ იქნა საავიაციო შემთხვევის გამომწვევი სავარაუდო
ვერსიები:
ა) საჰაერო ხომალდის მტყუნება და გაუმართაობა, კონსტრუქცის
ფრენისას დაშლა;
ბ) ფრენისას საჰაერო ხომალდზე გარე ფაქტორების ზემოქმედება;
გ) ადამიანის ფაქტორის ზემოქმედება.
ვერსია - საჰაერო ხომალდის მტყუნება და გაუმართაობა, კონსტრუქცის
ფრენისას დაშლა.
საჰაერო ხომალდის მიწასთან შეჯახებისას შასის წინა ბორბალის
საყრდენიანად მოტეხვა და შასის მთავარი საყრდენი არკისებური რესორის
დაზიანების ხასიათი, ასევე დაუზიანებელი პილოტის კაბინის ცხვირში
დამონტაჟებული სრული წნევის მიმღები მოწყობილობა იმაზე მეტყველებს,
რომ საჰაერო ხომალდის მიწასთან შეჯახება მოხდა წინა და უკანა
ბორბლებით თითქმის ერთდროულად, რაც მიუთითებს, რომ მიწასთან
შეჯახებამდე საჰაერო ხომალდის დახრის კუთხე მიწასთან მიმართ იყო
უმნიშვნელო. საჰაერო ხომალდის დახრის დიდი კუთხის შემთხვევაში
გვექნებოდა სხვა სურათი და სრული წნევის მიმღები მოწყობილობა
იქნებოდა მიწაში ჩარჭობილი. გამომდინარე იქიდან, რომ საავიაციო
შემთხვევის ადგილზე შემოწმებისას აღმოჩნდა : საჰაერო ხომალდის კუდი
და მართვის სისტემა - ვიზუალური დაზიანების გარეშე. ვერტიკალური და
მიმართულების მართვის საჭეები ვიზუალური დაზიანების გარეშე და
მიწასთან შეხების კვალი არ აღინიშნება. საჰაერო ხომალდის მართვის
ბერკეტი დამაგრებული ადგილზე. სიმაღლის საჭის მართვის ბაგირები
შეერთებული და ვიზუალური დაზიანება არ აღინიშნება. ფრთაუკანების
მართვის ბერკეტი დამაგრებული ადგილზე და ვიზუალური დაზიანება არ
აღინიშნება. მიმართულების მართვის პედლები სამუხრუჭე სისტემის
ელემენტებთან ერთად დაზიანებულია მიწასთან შეხების შედეგად, ხოლო
ორივე ფრთაზე ელერონები და ფრთაუკანები ვიზუალური დაზიანების
გარეშეა. ძრავაზე, ხრახნზე და საწვავის სისტემაზე ვიზუალური
დაზიანებები, ზეთის და საწვავის ჩამონაწვეთები არ აღინიშნება. ფრენისას
გამოყენებული ზეთის და საწვავის ლაბორატორიულმა შემოწმებამ
დაადგინა მათი მოთხოვნებთან შესაბამისობა შეიძლება ითქვას, რომ
საჰაერო ხომალდი მიწაზე დავარდნამდე იყო გამართული და ფრენისას
მტყუნებას, გაუმართაობას და კონსტრუქცის დაშლას ადგილი არ ჰქონია.
ვერსია - ფრენისას საჰაერო ხომალდზე
ხომალდზე გარე ფაქტორების
ფაქტორების ზემოქმედება.
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საავიაციო შემთხვევის ადგილის, საჰაერო ხომალდის დაზიანებების
ხასიათის, საჰაერო ხომალდის მეთაურის ახსნა-განმარტებითი ბარათის
ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საჰაერო ხომალდმა ყველა დაზიანება მიიღო
მიწასთან შეჯახების შედეგად, რაც სავარაუდოდ გამოწვეულ იქნა ფრენისას
საჰაერო ხომალდზე გარე ფაქტორების ზემოქმედებით, უეცრად დაღმავალ
ნაკადში (ქარისძვრა) მოხვედრით.

ვერსია - ადამიანის ფაქტორის ზემოქმედება.
ადამიანის ფაქტორს საავიაციო შემთხვევებისას უდიდესი როლი
ენიჭება. სტატისტიკურად საავიაციო შემთხვევების უმეტესი ნაწილი
განპირობებულია ადამიანის ფაქტორის ზემოქმედებით.
მოცემულ საავიაციო შემთხვევაში ადამიანის ფაქტორის ზემოქმედების
სრულად გამორიცხვა შეუძლებელია.
3.დასკვნა
3.დასკვნა
დიდი ალბათობით საავიაციო შემთხვევის დადგომა განაპირობა
ფრენისას საჰაერო ხომალდზე გარე ფაქტორების ზემოქმედებამ, საჰაერო
ხომალდის დაღმავალ ნაკადში (ქარისძვრა) მოხვედრამ, ხოლო ფრენის
სიმაღლის დეფიციტმა
ხომალდის მეთაურს არ მისცა საშუალება
უზრუნველეყო საჰაერო ხომალდის გამოყვანა ჰორიზონტალურ ფრენის
რეჟიმში.
4. ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეკომენდაციები
1.მოცემული საავიაციო შემთხვევის მოკვლევის ანგარიში განთავსდეს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ
გვერდზე
http://www.economy.ge/ge/civil-aviation-and-maritime-transport-accident-incidentinvestigation-bureau

2. მოკვლევის ანგარიში წერილობით გაეგზავნოს:
ა) სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს;
ბ)შპს ავიაკომპანია „სერვისეირი“-ს.
3. მოკვლევის ბიურომ უზრუნველყოს მოკვლევის ანგარიშის გამოქვეყნებაზე
ინფორმაციის მიწოდება საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სახელმწიფო
რეესტრში დარეგისტრირებული საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტებზე.
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