საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში
მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების
მოკვლევის ბიურო

შპს ავიაკომპანია ”საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი”-ს მიერ
ექსპლუატირებულ საჰაერო ხომალდზე A-20 CXM, სარეგისტრაციო
№ 4L-ULB, 17.07.2016 წელს აბაშის რაიონში (ს. კეთილარი)
სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას მომხდარი
საავიაციო შემთხვევის მოკვლევის ანგარიში.

თბილისი 2016 წ.

საჰაერო ხომალდის ტიპი

A-20 CXM

სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი

4L-ULB

მესაკუთრე

ფიზიკური პირი

ექსპლუატანტი

შპს ა/კ ”საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი”

ინციდენტის დრო და თარიღი

12სთ. 15წთ. (ადგ.დრო) 17.07.2016 წ.

შემთხვევის ადგილი

აბაშის რაიონი (ს. კეთილარი)
N 420 09,419’
E 0420 06,788’

საავიაციო შემთხვევის ან ინციდენტის მოკვლევის ერთადერთი მიზანია მომავალში საავიაციო შემთხვევის ან
ინციდენტის თავიდან აცილება. მოკვლევის მიზანი არ არის ვინმეს ბრალეულობის წილის ან
პასუხისმგებლობის დადგენა. (ჩიკაგოს 1944 წლის კონვენცია, დანართი 13. მუხლი 3.1.)
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მოკლე შინაარსი
2016 წლის 17 ივლისს 15სთ. 40წთ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან,
სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი
სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროში
შემოვიდა შეტყობინება საავიაციო შემთხვევაზე, კერძოდ შპს ავიაკომპანია
”საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი”-ს მიერ ექსპლუატირებული
საჰაერო ხომალდით, A-20 CXM სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB აბაშის
რაიონში (ს. კეთილარი), სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების შესრულებისას
მოხდა საავიაციო შემთხვევა. საჰაერო ხომალდი ფრენისას შეეჯახა ხეებს და
ხმელეთის ზედაპირს, საჰაერო ხომალდი დაზიანდა, ხომალდის მეთაურმა
მიიღო უმნიშვნელო დაზიანებები.
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

17.07.2016 წ.
30.08.2016 წ.
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1. ფაქტობრივი ინფორმაცია
1.1.

ფრენის ისტორია

შპს ავიაკომპანია „საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი“-ს 5700 კგის ჩათვლით მაქსიმალური ასაფრენი მასის საჰაერო ხომალდის
ექსპლუატანტის სერტიფიკატი № 67-ით და დანართი №1 10.08.2015წ.
მინიჭებული აქვს უფლება განახორციელოს ფრენები სასწავლო და
საავიაციო სამუშაოების შესრულების მიზნით, A-20 CXM სარეგისტრაციო №
4L-ULB საჰაერო ხომალდით. ასევე „ლიცენზირებისა და ნებართვების
შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის 28-ე პუნქტის, 26- მუხლის
პირველი პუნქტის, საჰაერო კოდექსის 59-ე მუხლის პირველი პუნქტის, მე-3
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 19
სექტემბრის №196 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს
ტერიტორიაზე საავიაციო სამუშაოთა წარმოებისა და/ან არარეგულარული
საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ნებართვის გაცემის წესისა
და პირობების შესახებ დებულების“ მე-2 და მე-3 მუხლების და ავიაკომპანია
შპს „საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი“-ს 2015 წლის 17 აპრილის
№145/15 განცხადების (რეგისტრაციის №1065/01, 17.04.15) საფუძველზე.
დამოუკიდებელი
ეროვნული
მარეგულირებელი
ორგანო
საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის
ადმინისტრაციის თავმჯდომარის № 67 ბრძანებით 21.04.2015 წლიდან
მინიჭებული აქვს უფლება A-20 CXM ტიპის საჰაერო ხომალდებით
საავიაციო სამუშაოების განხორციელებაზე.
2016 წლის 14 ივლისს დამკვეთთან (შპს „აბაშის მერძევეობის ფერმა“)
გაფორმდა ნარდობის ხელშეკრულება აბაშის რაიონში საავიაციო
სამუშაოების შესრულების მიზნით.
2016 წლის 13 ივლისს, აღნიშნული საავიაციო სამუშაოების შესრულების
მიზნით, საჰაერო ხომალდის მეთაურს და ავიატექნიკოსს „საავიაციო
სამუშაოების სახელმძღვანელო“-ს და ავიაკომპანიის „ფრენების შესრულების
სახელმძღვანელო“-ს მოთხოვნების მიხედვით ჩაუტარდათ წინასწარი
მომზადება.
2016 წლის 15 ივლისიდან შპს ავიაკომპანია „საქართველოს საავიაციო
უნივერსიტეტი“ საჰაერო ხომალდით, A-20 CXM სარეგისტრაციო ნომერი
4L-ULB აბაშის რაიონში, ს. კეთილარში დროებით მოწყობილი ასაფრენდასაფრენი მოედნიდან ახორციელებდა ფრენებს სასოფლო-სამეურნეო
სამუშაოების შესრულების მიზნით. ეკიპაჟი განთავსებული იყო დროებით
საცხოვრებელ ვაგონებში, ასაფრენ-დასაფრენი მოედნის მიმდებარე
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ტერიტორიაზე. ეკიპაჟის სამუშაო და დასვენების დროის ნორმები
შეესაბამებოდა არსებულ მოთხოვნებს.
17-18 ივლისს მოხდა საჰაერო ხომალდის და შემთხვევის ადგილის
დათვალიერება, დასურათება, გაკეთდა კროკები, აღებულ იქნა საწვავისა და
ზეთის სინჯები. ადგილზე მიღებულ იქნა ახსნა-განმარტებითი ბარათები
ავიატექნიკოსისაგან და საავიაციო შემთხვევის თვითმხილველებისაგან,
ხოლო ხომალდის მეთაურმა საავადმყოფოდან მოგვიანებით გადმოგზავნა
ახსნა-განმარტებითი ბარათი. საავიაციო შემთხვევის ადგილის ახლოს
მდებარეობს მცირე ფერმა, ასევე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ბაზა.
საავიაციო შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა ორი თვითმხილველი.
საჰაერო ხომალდის მეთაურის ახსნა-განმარტებით, 2016 წლის 17
ივლისს 08სთ 45წთ საჰაერო ხომალდის ფრენისწინა მომზადება
განხორციელდა ავიატექნიკოსისა და საჰაერო ხომალდის მეთაურის მიერ.
საავიაციო შემთხვევამდე საჰაერო ხომალდის მეთაურმა შეასრულა 3 ფრენა
(1 სთ.38 წთ) შენიშვნების გარეშე, საშტატო რეჟიმში. შესაწამლი მინდორი ს.
კეთილარის ასაფრენ-დასაფრენი მოედნიდან მდებარეობს 1.5კ/მ-ში.
ფრენების დაწყების დროს მეტეოროლოგიური პირობები იყო კარგი
(ვიზუალური მხედველობა 10 კილომეტრზე მეტი, ტემპერატურა 270C) და
ხელს არ უშლიდა საავიაციო სამუშაოების ჩატარებას აღნიშნულ რაიონში.
ხომალდის მეთაურის ახსნა-განმარტებით 12 სთ. 15 წთ. ბოლო ფრენის
დროს გრძივი გაფრენის დასრულებისას ხომალდის მეთაურმა საჰაერო
ხომალდი გადაიყვანა სიმაღლის აღების რეჟიმში, მარჯვენა ბრუნის
შესასრულებლად (ძრავა გადაიყვანა 5600 ბრუნი/წთ. რეჟიმზე, სისწრაფე
V=100კმ/სთ, ვერტიკალური დაახლოებით Vy=2.5-3მ/წ) ამავდროულად
შეიგრძნო ზურგის ქარი, როდესაც ასცდა ქარსაცავ ტყის მასივს გაიგონა
ტკაცანის ხმა რის შემდეგაც საჰაერო ხომალდმა დაკარგა მართვის
ორგანოების ეფექტურობა (საჭეები არ გაჭედილა), დაახლოებით H=40მ.
სიმაღლიდან საჰაერო ხომალდი გადავიდა 30 გრადუსიან ძირსდაშვების
რეჟიმზე, სიმაღლის შენარჩუნების მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა,
ხმელეთის ზედაპირთან შეჯახებამდე მეთაურმა გამორთო ძრავა და
ელექტრო მომარაგება, შეეცადა აღეკვეთა პირდაპირი შეჯახება ხმელეთის
ზედაპირთან, შეჯახებისას ხანძარს ადგილი არ ჰქონია, საჰაერო ხომალდის
მეთაურმა მიიღო უმნიშვნელო დაზიანებები.
1.2. სხეულის დაზიანება
სხეულის დაზიანება
სიკვდილის დადომით
სერიოზული
უმნიშვნელო/არ არსებობს

ეკიპაჟი
0
0
1/0

მგზავრები
0
0
0/0

სხვა პირები
0
0
0/0
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1.3. საჰაერო ხომალდის დაზიანება
საჰაერო ხომალდმა ხეებთან და ხმელეთის ზედაპირთან შეჯახების შედეგად
მიიღო კონსტრუქციის მნიშვნელოვანი დაზიანებები, ძრავზე ვიზუალური
დაზიანებები არ აღინიშნება. ძრავის ხრახნები დაზიანებულია.
1.4. სხვა დაზიანებები
საჰაერო ხომალდის დაზიანებას სხვა ობიექტებისთვის ზიანი არ მიუყენებია.
1.5 ინფორმაცია საჰაერო ხომალდის მეთაურზე და ავიატექნიკოსზე
საჰაერო ხომალდის მეთაური:
(სახელი გვარი დეიდენტიფიცირებულია)
სპეციალობა
პილოტი
მინიმუმი
1500ფტ X 5000მ.
ასაკი
58 წელი
ვოლჩანსკის საავიაციო სასწავლებელი 1983 წ.
განათლება
მოწმობის მოქმედების ვადა
31.03.2017 წ.
სამედიცინო შემოწმება
31.03.2017 წ.
აუცილებელი შემოწმებები
13.03.2016 წ.
ნაფრენი საერთო
3557:36 სთ./წთ
სხ-ის განხილულ ტიპზე მეთაურის რანგში: 174:36 სთ/წთ
სხ სხვა ტიპზე მეთაურის რანგში
3229:36 სთ/წთ
ინფორმაცია სამუშაო დროის შესახებ:
24 საათის განმავლობაში:
01:38 სთ/წთ / 02:38 სთ/წთ
ბოლო 3 დღე-ღამის განმავლობაში:

ნაფრ. 01.38 სთ. სამუშ.დრო 02.38 სთ.

ბოლო 7 დღე-ღამის განმავლობაში:

ნაფრ. 03.38 სთ. სამუშ.დრო 06.08 სთ.

ბოლო ერთი თვის განმავლობაში:

ნაფრ. 03.38 სთ. სამუშ.დრო 06.08 სთ.

საავიაციო შემთხვევები:

სხ-ს ტექნიკური სპეციალისტი

ორი საავიაციო შემთხვევა X-32 ტიპის საჰაერო ხომალდზე.

ავიატექნიკოსი

სპეციალობა:

საფრენი აპარატების და ძრავების ტექ. ექსპლუატაცია

ასაკი:

40 წელი

განათლება:

სტუ-ს საავიაციო ინსტიტუტი, 1999წ.

მოწმობის მოქმედების ვადა:

05.05.2021წ.
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1.6.

ინფორმაცია საჰაერო ხომალდზე და ძრავზე

სხ-ის ტიპი:
სარეგისტრაციო ნომერი:
საქარხნო სერიული ნომერი:
გამოშვების თარიღი:
საერთო ნაფრენი:
ვარგისობის მოწმობის ვადა:

Aeroprakt-20 CXM
4L-ULB
040
20.03.2003წ.
633:22 სთ /1055 ციკლი
17.04.2017წ.

ძრავა :
ძრავის ნომერი
საერთო ნამუშევარი:
ბოლო პერიოდული ტექნიკური
მომსახურება ჩატარდა:
გაფრენისწინა ტექნიკური მომსახურება ჩატარდა:

Rotax-912 ULS2
№ TE 85250
218:32 სთ / 233 ციკლი

1.7.

15.06.2016წ. (100 საათიანი)
17.07.2016წ. 11სთ. 40 წთ.

მეტეოროლოგიური ინფორმაცია

17.07.2016 წელს აბაშის რაიონის (ს. კეთილარი) საფრენოსნო სივრცეში
საავიაციო სამუშაოების დაწყების დროს ფაქტიური ამინდი იყო კარგი,
მხედველობა 10 კმ-ზე მეტი, ტემპერატურა 270C, ქარი 2-3მ/წმ. 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
სოფელ კეთილარში დროებითი საველე ასაფრენ-დასაფრენი მოედანი
მოწყობილი იყო საავიაციო შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 1.5
კილომეტრში კურსით 0950/2750, აკმაყოფილებდა არსებულ მოთხოვნებს და
ასაფრენ-დასაფრენი მოედანის მონაცემები საავიაციო შემთხვევასთან
კავშირში არ არის.
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1.11. საბორტო თვითჩამწერები
საჰაერო ხომალდზე საბორტო ფრენის პარამეტრების თვითჩამწერის
დაყენება დამამზადებლის მიერ კონსტრუქციულად გათვალისწინებული არ
არის.
1.12. მონაცემები ნამსხვრევებსა და შეჯახებაზე
საჰაერო ხომალდმა ხეებთან და ხმელეთთან შეჯახების შედეგად მიიღო
კონსტრუქციის სერიოზული დაზიანებები:

საავიაციო შემთხვევის ადგილი სქემატურად
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ფუზელაჟი - პილოტის კაბინის წინა ნაწილი დამსხვრეულია, კაბინის შემინვა
დამსხვრეულია, პილოტების ორივე სავარძელი ადგილზეა დაზიანების
გარეშე. ფუზელაჟის წინა და ქვედა მხარე შეჭყლეტილი და დამსხვრეულია.
ხელსაწყოების დაფა - უმნიშნელოდ დაზიანებული, დათვალიერების
შედეგად გამოვლინდა:
სიმაღლის საზომი - ვიზუალურად დაუზიანებელია და დაფიქსირებულია
წნევა 753 მმ, შემაღლება -75 მეტრი.
სიჩქარის საზომი - ვიზუალურად დაუზიანებელია და დაფიქსირებულია 0
კმ/სთ.
ვარიომეტრი, ტახომეტრი, ძრავის მუშაობის პარამეტრების (ზეთის წნევა,
ტემპერატურა, ცილინდრების თავების ტემპერატურა) და სხვა ხელსაწყოები
ვიზუალურად დაუზიანებელია. სხ მთავარი ელექტრო სისტემის ჩამრთველი
გასაღები და სხვა ჩამრთველები გამორთულ მდგომარეობაშია, საწვავის
მთავარი ჩამკეტი დაკეტილ მდგომარეობაშია. სასიგნალო ნათურები
დაუზიანებელია, მუდმივი დენის წყარო (აკუმულიატორი) დაზიანების
გარეშეა და სხ-თვის
დენის წყაროდან სრული გათიშვის მიზნით,
უსაფრთხოებისთვის სხ ავიატექნიკოსის მიერ იქნა მოხსნილი საავიაციო
შემთხვევის შემდეგ. სხ ძრავის მართვის ბერკეტები დამაგრებულია
ადგილზე, დაღუნულია. პორტატული თანამგზავრული ნავიგაციის
მოწყობილობა (GPS), პორტატული საავარიო რადიოაპარატურა (KANNAD)
და პორტატული ცეცხლმაქრი დაუზიანებელია.
ქიმიკატების ავზი - ქიმიკატების ავზების ზედა და გვერდითი მხარე
ვიზუალური დაზიანების გარეშე, ქვედა მხარე დამსხვრეულია, სითხე
დაღვრილია.
საწვავის ავზი - ვიზუალური დაზიანების გარეშე, საავიაციო შემთხვევის
შემდეგ ავზიდან ჩამოსხმული საწვავის რაოდენობა იყო 40 ლიტრი.
ფრთები - მარცხენა და მარჯვენა ფრთები და ფრთაუკანები დაზიანებული,
ვიზუალურად აღინიშნება გარსშემონაკერის დაზიანება (გოფრები). ფრთების
საყრდენები
ვიზუალური
დაზიანებებით.
ქიმიური
ნივთიერების
გასაფრქვევი მოწყობილობა დაზიანებულია.
სხ კუდი და მართვის სისტემა - სხ კუდის გრძივი კოჭი ვიზუალური
დაზიანებით,
ვერტიკალური
და
მიმართულების
ფრთასხმულობა
მოტეხილია. კილი, მიმართულების საჭე და სიმაღლის საჭეს გარსშემონაკერი
დახეული და გოფრირებულია. სხ მართვის ბერკეტები დამაგრებულია
ადგილზე. სიმაღლის საჭის მართვის ბაგირები შეერთებულია და
ვიზუალური დაზიანება არ აღინიშნება. მიმართულების მართვის პედლები
სამუხრუჭე სისტემის ელემენტებთან ერთად დაზიანებულია მიწასთან
შეხების შედეგად.
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შასი - შასის უკანა საყრდენი ბორბალთან ერთად მიწასთან შეხების შედეგად
დაღუნულია სამაგრ ადგილთან. შასის მთავარი საყრდენი არკისებური
რესორა დაღუნულია, დაზიანებულია.
ძრავა, ხრახნი და საწვავის სისტემა - ძრავზე Rotax-912 ULS2 ვიზუალური
დაზიანებები, ზეთის და საწვავის ჩამონაწვეთები არ აღინიშნება. ძრავის
გარსშემომდენი ხუფი დაუზიანებელია. ძრავის 2 ხრახნის დაბოლოებები
გადაღუნულია და აღინიშნება ვიზუალური დაზიანებები. ერთი ხრახნი
ნახევრად გაგლეჯილია. ხრახნები სავარაუდოდ დაზიანებულია დაფრენის
წინ ხეებთან შეჯახების დროს. საწვავის სისტემის მილებზე და
მოწყობილობებზე ვიზუალური დაზიანებები არ აღინიშნება.

1.13. სამედიცინო და პათოლოგიური მონაცემები
საავიაციო შემთხვევის შემდეგ 17 ივლისს, საჰაერო ხომალდის
მეთაურისაგან აღებულ სისხლის ნიმუშს, სსიპ ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩაუტარდა
ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა. 26.08.2016 წელს მიღებული
ექსპერტიზის პასუხი - დასკვნა № 005078616
შესაბამისად, საჰაერო
ხომალდის მეთაურის სისხლის ნიმუშში არ აღმოჩნდა აცეტონი, მეთილის,
ეთილის და იზოპროპილის სპირტები, ნარკოტიკული საშუალებები და
ფსიქოტროპული ნივთიერებები.
1.14. ხანძარი
საავიაციო შემთხვევის ადგილზე საჰაერო ხომალდიდან საწვავის დაღვრას
და ხანძარს ადგილი არ ჰქონია.
1.15. გადარჩენის ფაქტორები
საავიაციო შემთხვევის შემდეგ საჰაერო ხომალდის მეთაურმა თავისით
მოახერხა პილოტის კაბინიდან გადმოხოხება და მობილური ტელეფონის
საშუალებით დაუკავშირდა ავიაკომპანიის ავიატექნიკოსს, რომელიც
იმყოფებოდა ასაფრენ-დასაფრენ მოედანზე და აცნობა მომხდარი ფაქტის
შესახებ. ავიაკომპანიის ავიატექნიკოსის და მეორე ხომალდის მეთაურის
მიერ გამოძახებულ იქნა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, რომელთაც
დაშავებული პილოტი გადაიყვანეს აბაშის სამედიცინო დაწესებულებაში,
შემდგომ კი ქუთაისის სამედიცინო დაწესებულებაში.
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1.16. მოკვლევის პროცესში განხორციელდა შემდეგი სახის
კვლევა:
ა) სხ-ზე გამოყენებული საწვავის და ზეთის ვარგისიანობაზე შემოწმების
მიზნით, საჰაერო ხომალდის სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB ძრავიდან და
საწვავის ავზიდან ჩამოსხმულ იქნა საწვავის და ზეთის სინჯები, რომელთაც
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ
ბიუროში ჩაუტარდა ექსპერტიზა. 15.08.2016 წელს მიღებული ექსპერტიზის
პასუხი - დასკვნა № 004543316 შესაბამისად, საჰაერო ხომალდის ფრენისას
გამოყენებული საწვავი და ზეთი შეესაბამებოდა არსებულ მოთხოვნებს.
ბ) 18.07.2016 წელს საჰაერო ხომალდის, სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB
საავიაციო შემთხვევის შედეგად დავარდნის ადგილის გადასწვრივ,
მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ქარსაცავი ხეების ზოლის ძირში
აღმოჩენილ იქნა სავარაუდო ნივთმტკიცება, ერთ-ერთი ხის ტოტის პატარა
ფრაგმენტი, რომელიც სავარაუდოდ იყო ახალი მოტეხილი და რომელსაც
აღენიშნებოდა სავარაუდოდ საჰაერო ხომალდის საღებავის მაგვარი,
მოთეთრო ფერის საღებავის მაგვარი კვალი.
გ) 1.16. მუხლის ბ) პუნქტში მოხსენებული ხის ტოტის ფრაგმენტზე
აღმოჩენილ საღებავის მაგვარ კვალთან შედარების მიზნით, ნივთმტკიცებად
ამოღებულ იქნა უშუალოდ საავიაციო შემთხვევის შედეგად ხომალდის
დავარდნის ადგილზე, ხომალდის მიერ გადატეხილი ერთ-ერთი ხის ტოტის
ფრაგმენტი, რომელზეც ნამდვილად აღინიშნებოდა საჰაერო ხომალდის
საღებავის მოთეთრო ფერის კვალი.
დ) 1.16. მუხლის ბ) და გ) პუნქტებში მოხსენებული ხის ტოტის
ფრაგმენტებზე საღებავის კვალის არსებობის დადგენის და მათი მსგავსობის
დადგენის მიზნით, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარდა ექსპერტიზა.
15.08.2016 წელს მიღებული ექსპერტიზის პასუხი - დასკვნა №
004543316 შესაბამისად, მიკროსკოპული გამოკვლევის შედეგად დადგინდა,
რომ ექსპერტიზაზე წარდგენილ ორივე ხის ტოტის ფრაგმენტებზე
„აღინიშნება ხახუნისმაგვარი კვლები და მის მიმდებარედ მოთეთრო ფერის
ერთფენოვანი მინალესები.
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1.17. ინფორმაცია ორგანიზაციებზე და ადმინისტრაციულ
მოღვაწეობაზე
შპს
ავიაკომპანია
„საქართველოს
საავიაციო
უნივერსიტეტი“
დარეგისტრირებულია 12.08.2004 წლიდან. სსიპ სამოქალაქო ავიაციის
სააგენტოს მიერ აღნიშნულ ავიაკომპანიას მიღებული აქვს 5700 კგ-ის
ჩათვლით
მაქსიმალური
ასაფრენი
მასის
საჰაერო
ხომალდის
ექსპლუატანტის სერტიფიკატი № 067 10.08.2016წ, რომლითაც უფლება
ეძლევა განახორციელოს კომერციული საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვები და
საავიაციო სამუშაოები.
1.18. მოკვლევისას გამოყენებული სასარგებლო და ეფექტური
მეთოდები
საავიაციო შემთხვევების მოკვლევის თანამედროვე საუკეთესო პრაქტიკაში
ხშირად გამოიყენება ახალი მეთოდები, როგორიცაა თანამგზავრული
ნავიგაციის სისტემის მოწყობილობა (GPS)-ის მონაცემების გაშიფვრა.
ს.ხ. A-20 CXM სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB-ს ბორტზე, ფრენისას თუ
იქნებოდა ჩართული თანამგზავრული ნავიგაციის სისტემის მოწყობილობა
(GPS), მის მეხსიერებაში დარჩენილი მონაცემების გაშიფვრით ჩვენ
მივიღებდით ფრენის პარამეტრების ობიექტურ და მოკვლევისთვის
სასარგებლო ინფორმაციას, რომლითაც უფრო ზუსტად დადგინდებოდა
საავიაციო შემთხვევის გამომწვევი მიზეზ-გარემოებები.

2. ანალიზი
ანალიზი გაკეთებულია: საჰაერო ხომალდის მეთაურის, ავიატექნიკოსის
და თვითმხილველების ახსნა-განმარტებითი ბარათების; საჰაერო ხომალდის
მეთაურის პილოტის მოწმობა GE-ATPL–00237; შპს ავიაკომპანია
”საქართველოს
საავიაციო
უნივერსიტეტი”-ს
„საჰაერო
ხომალდის
ექსპლუატანტის სერტიფიკატის №067 და მისი დანართი №1“; „საჰაერო
ხომალდის A-20 CXM, სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB ფრენის ვარგისობის
სერტიფიკატის №158 და რეგისტრაციის სერტიფიკატის №158/2“; “საავიაციო
ტექნიკის ტექნიკური მომსახურების სერტიფიკატი № GE.015”; ფრენების
შესრულების სახელმძღვანელოს; საფრენოსნო დავალების; საჰაერო
ხომალდის
საბორტო-ტექნიკური
ჟურნალის;
ეკიპაჟის
წინასწარი
მომზადების ჟურნალის; ტექნიკური მდგომარეობის შემოწმების აქტის
15.06.2016წ; „საჰაერო ხომალდის A-20 CXM, სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB
საფრენოსნო გამოცდის აქტის; „საჰაერო ხომალდის A-20 CXM,
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სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB ფორმულიარის № 20-040; „საჰაერო
ხომალდის A-20 CXM, სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB ძრავის
Rotax-912 ULS2 № TE 85250 და ძრავის ხრახნების № /7653/7665/7696/
ფორმულიარის;
საჰაერო
ხომალდი
A-20
CXM-ის
საფრენოსნო
ექსპლუატაციის
სახელმძღვანელოს;
საავიაციო
სამუშაოების
სახელმძღვანელოს; საავიაციო შემთხვევის ადგილზე საჰაერო ხომალდის
ფაქტიური მდგომარეობის შემოწმების ოქმის (№1 17.07.2016წ); სსიპ ლევან
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროდან
15.08.2016 წელს მიღებული ექსპერტიზის პასუხი - დასკვნა № 004543316 და
26.08.2016 წელს მიღებული ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის პასუხი
- დასკვნა № 005078616 შესწავლის საფუძველზე.
ზემოაღნიშნული ახსნა-განმარტებითი ბარათების და წარმოდგენილი
საბუთების შესწავლა გვიჩვენებს, რომ 17.07.2016 წელს შპს ავიაკომპანია
”საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი”-ს მიერ ექსპლუატირებული
საჰაერო ხომალდით A-20 CXM, სარეგისტრაციო ნომერი 4L-ULB აბაშის
რაიონში (ს. კეთილარი) სრულდებოდა საავიაციო სასოფლო-სამეურნეო
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 A-20 CXM-ის ტიპის საჰაერო ხომალდზე
კონსტრუქციულად გათვალისწინებული არ არის ფრენის პარამეტრების
საბორტო თვითჩამწერი მოწყობილობა, მოკვლევისთვის 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;
ვერსია - საჰაერო ხომალდის მტყუნება და გაუმართაობა, კონსტრუქციის
ფრენისას დაშლა.
საჰაერო ხომალდის მეთაურის, ავიატექნიკოსის და თვითმხილველების
ახსნა-განმარტებითი ბარათების შესწავლით გაირკვა, რომ დასამუშავებელ
ნაკვეთზე ერთ-ერთი გრძივი გაფრენის დასრულებისას მეთაურმა
სტანდარტული ბრუნის შესრულების მიზნით, ძრავა გადაიყვანა 5600
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ბრუნი/წთ. რეჟიმზე და V=100კმ/სთ სიჩქარით დაიწყო სიმაღლის აღება
(ვერტიკალური დაახლოებით V Y =2.5-3მ/წმ) იმავდროულად შეიგრძნო
ზურგის ქარის დაქროლვა, რასაც საჰაერო ხომალდი ინტენსიურად მიქონდა
ქარსაცავი ხის ზოლისაკენ. ქარსაცავი ზოლის აცდენის შემდეგ, მარჯვენა
სტანდარტული ბრუნის შესრულების პროცესში, დაფერდებაში შეყვანის
დროს მეთაურმა უკანა მრიდან გაიგონა ტკაცანის მაგვარი ხმა და საჰაერო
ხომალდმა დაკარგა მართვის ორგანოების ეფექტურობა (საჭეები არ
გაჭედილა), დაახლოებით H=40მ. სიმაღლიდან ხომალდი გადავიდა 300
ძირსდაშვების რეჟიმში, სიმაღლის შენარჩუნების მცდელობა უშედეგო
აღმოჩნდა, რის შემდეგაც მეთაურმა მიწასთან შეჯახებამდე გამორთო ძრავა,
ელექტრო მომარაგება და შეეცადა აღეკვეთა საჰაერო ხომალდის პირდაპირი
შეჯახება. ხმელეთთან საჰაერო ხომალდის შეჯახების (ადგილი დაფარული
იყო პატარა ხეებით და ბუჩქებით) შემდეგ ხომალდის მეთაური თავისით
გადმოხოხდა ხომალდიდან და მობილური ტელეფონით განახორციელა
შეტყობინება საავიაციო შემთხვევაზე ავიატექნიკოსთან.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჰაერო ხომალდის დაზიანებების
ხასიათის და საჰაერო ხომალდის და ძრავის ტექნიკური მახასიათებელი
პარამეტრების გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ საჰაერო ხომალდი
და ძრავი ფრენის დროს იყო გამართული და საჰაერო ხომალდის მტყუნებას,
გაუმართაობას და კონსტრუქციის ფრენისას დაშლას ადგილი არ ქონია,
ხოლო საჰაერო ხომალდის ხმელეთზე დაცემემდე ფრენის ტრაექტორიის
პერიმეტრზე გაკაფული და წაქცეული ხეების
ხასიათი და საჰაერო
ხომალდის და ძრავის ხრახნების დაზიანების ხასიათი გვიჩვენებს, რომ
საჰაერო ხომალდის და ძრავის ხრახნების ყველა დაზიანება მიყენებულია
შესაბამისად ხეებთან და ხმელეთთან შეჯახების შედეგად.

ვერსია - ფრენისას საჰაერო ხომალდზე გარე ფაქტორების ზემოქმედება.
საავიაციო
შემთხვევის
ადგილი
სოფელი
კეთილარი
მდებარეობს ოდიშის დაბლობზე, მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირზე ზღვის
დონიდან 15 მეტრზე. საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა
ეროვნული ასოციაციის მიერ განხორციელებული კვლევები გვიჩვენებს, რომ
მუნიციპალიტეტში გაბატონებულია ნოტიო სუბტროპიკული ჰავა, საშუალო
წლიური ტემპერატურაა 140С, წლის ყველაზე ცივი თვის, იანვრის,
ტემპერატურაა 4,90C, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის, ივლისის, 22,90C.
ტერიტორიულ ერთეულში ნალექების წლიური რაოდენობაა 1620 მმ,
გაზაფხულზე იცის მოულოდნელი ყინვები. ზაფხული ზოგჯერ გვალვიანია.
ქარები მუსონურია, ხშირია ფიონები და ბრიზები.
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როგორც წესი ბრიზი დღე-ღამეში ორჯერ იცვლის მიმართულებას.
დღისით ზღვიდან გამთბარი სანაპიროსკენ ქრის — დღის ანუ ზღვის ბრიზი,
ხოლო ღამით — გაგრილებული სანაპიროდან ზღვისაკენ — ღამის ან
ხმელეთის ბრიზი. ქარის სიჩქარესა და მიმართულებას ხმელეთის
ზედაპირზე აქვს მკაფიოდ გამოხატული დღეღამური სვლა. ღამით ქარის
სიჩქარე მინიმუმს აღწევს, ნაშუადღევს — მაქსიმუმს.
დღის ბრიზი ჩვეულებრივ მოიცავს რამდენიმე ასეული მეტრიდან 1-2
კმ-მდე სისქის ჰაერის ფენას, რომელსაც ახასიათებს სიჩქარისა და
მიმართულების ცვალებადობა (ქარის ძვრა) რაც გამომდინარე გარემოს
კონკრეტული ტოპოგრაფიული პირობებიდან ცვალებადია.
ატმოსფეროში ქარის ძვრა მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს
საჰაერო ხომალდის საფრენოსნო მახასიათებლებზე და შედეგად
წარმოადგენს ფრენების უსაფრთხოების პოტენციურ საფრთხეს და
არასასურველ მოვლენას.
საჰაერო ხომალდის მეთაურის ახსნა-განმარტებით აღწერილი
საავიაციო შემთხვევამდე საჰაერო ხომალდის ფრენისას გამოვლენილი
ყველა სიმპტომი გვიჩვენებს, რომ ბოლო ფრენისას, სტანდარტული ბრუნის
შესრულების მიზნით სიმაღლის აღების დროს ადგილი ქონდა უცაბედად
ქარის სიჩქარისა და მიმართულების ცვლილებებს (ქარის ძვრას), რამაც
დიდი ალბათობით, გამოიწვია
საჰაერო ხომალდის აეროდინამიკური
საფრენოსნო მახასიათებლების გაუარესება, რის შედეგადაც საჰაერო
ხომალდმა სავარაუდოდ დაკარგა სიჩქარე და შესაბამისად მართვის
ორგანოების ეფექტურობა, შეცვლილმა გარე პირობებმა საჰაერო ხომალდი
ინტენსიურად წაიღო ქარსაცავი ხის ზოლისაკენ, რომლის გადაფრენის
პროცესშიც სავარაუდოდ ადგილი ქონდა საჰაერო ხომალდის კონსტრუქციის
რომელიმე ნაწილით ხის კენწეროსთან შეხებას, რასაც შეეძლო გამოეწვია
სპეციფიკური ტკაცუნის ხმა, რომელიც პილოტმა გაიგონა, ხოლო
წარმოქმნილ კრიტიკულ სიტუაციაში საჰაერო ხომალდის ფაქტიური ფრენის
სიმაღლის სიმცირის და დროის დეფიციტის გამო შეუძლებელი გახდა
საჰაერო ხომალდის საშტატო ფრენის რეჟიმში გადაყვანა.
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3. დასკვნა
დიდი ალბათობით საავიაციო შემთხვევის დადგომა განაპირობა ფრენისას
საჰაერო ხომალდზე გარე ფაქტორების ზემოქმედებამ, საჰაერო ხომალდის
ქარისძვრაში მოხვედრამ.
4. ფრენების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის რეკომენდაციები
1. მოცემული საავიაციო შემთხვევის მოკვლევის ანგარიში განთავსდეს
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებ
http://www.economy.ge/ge/civil-aviation-and-maritime-transport-accident-incidentგვერდზე
investigation-bureau

2. მოკვლევის ანგარიში წერილობით გაეგზავნოს:
ა) სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს;
ბ) შპს ავიაკომპანია „საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი“-ს.
3.
სამოქალაქო
ავიაციის
სააგენტომ
ფრენების
უსაფრთხოების
გაუმჯობესების და შემდგომში მსგავსი შემთხვევების პრევენციის
მიზნით, მსუბუქი და ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდების ექსპლუატანტებთან,
აპრობირებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით განიხილოს
აღნიშნული ტიპის საჰაერო ხომალდების თანამგზავრული ნავიგაციის
სისტემის მოწყობილობით (GPS) აღჭურვის და ნებისმიერი ფრენის
შესრულების დროს მისი სავალდებულოდ ჩართულ მდგომარეობაში ყოფნის
საკითხი.
4. ფრენების უსაფრთხოების გაუმჯობესების და შემდგომში მსგავსი
შემთხვევების პრევენციის მიზნით, მსუბუქი და ზემსუბუქი საჰაერო
ხომალდების
ექსპლუატანტმა
ავიაკომპანიების
ხელმძღვანელებმა
უზრუნველყონ მოცემული საავიაციო შემთხვევის მოკვლევის ანგარიშის
ავიაკომპანიაში განხილვა და საფრენოსნო შემადგენლობასთან დამატებითი
თეორიული მეცადინეობების ჩატარება თემებზე:
სამოქალაქო
ავიაციის
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
ICAO-ს
სახელმძღვანელო Doc 9817 AN/449 „ დაბალ სიმაღლეებზე ქარის ძვრა“
„Manual on Low-Level Wind Shear” - საჰაერო ხომალდზე გარე ფაქტორების
ზეგავლენა და მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგების პრევენციული
ზომები.
- ექსპლუატირებული საჰაერო ხომალდების აეროდინამიკური და
საექსპლუატაციო
მახასიათებლების შეზღუდვების ფიზიკური არსი,
საავიაციო სამუშაოების შესრულებისას.
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