
საქართველოს ეკონომიკის  და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
სამოქალაქო  ავიაციისა  და  საზღვაო  ტრანსპორტის სფეროებში  

მომხდარი სატრანსპორტო  შემთხვევებისა და  ინციდენტების მოკვლევის 
ბიურო 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.02.2018  წელს  პორტი “ყულევი”-ს   ნავმისადგომებთან მანევრირების 
დროს მომხდარი ინციდენტის ( ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი 

„MYLOTA 1“-ს კორპუსით შეჯახება  №2  ნავმისადგომზე  მდგომ,  
სინგაპურის   დროშის  ქვეშ  მცურავ  ტანკერთან „RHINO“) მოკვლევის  

ანგარიში. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

თბილისი 2018 
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1.8.პორტი ყულევის მე-2 ნავმისადგომის მონაცემები 

1.9. ხანძარი 

1.10. გადარჩენის ფაქტორები 

2. ანალიზი 

2.1. მოკვლევისას გამოვლენილი ნაკლოვანებები 
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საზღვაო შემთხვევის/ინციდენტის მოკვლევის მიზანია მისი თანმდევი გარემოებების ყოველმხრივი 
შესწავლა, გამომწვევი მიზეზების და შედეგების დადგენა, მასში მონაწილე პირთა ქმედებების 
შეფასება, აგრეთვე პრევენციული ღონისძიებების შემუშავება შემდგომში მსგავსი შემთხვევების 
თავიდან ასაცილებლად.  (RESOLUTION MSC.255(84) (adopted on 16 May 2008) (CASUALTY 
INVESTIGATION CODE). 
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მოკლე  შინაარსი 

 

2018 წლის 15 თებერვალს 16:30სთ (დრო აქაც და შემდგომშიც 

ადგილობრივი), ყულევის პორტის ნავსადგურის სახელმწიფო 

ზედამხედველობისა და კონტროლის სამსახურის უფროსისგან, 

სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის სფეროებში მომხდარი 

სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების მოკვლევის ბიუროში 

შემოვიდა შეტყობინება საზღვაო ინციდენტის შესახებ, კერძოდ 

14.02.2018  წელს  პორტი “ყულევი”-ს   ნავმისადგომებთან მანევრირების 

დროს მოხდა ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი „MYLOTA 1“-ს 

კორპუსით შეჯახება  №2  ნავმისადგომზე  მდგომ,  სინგაპურის   დროშის  

ქვეშ  მცურავ  ტანკერთან „RHINO“), რის შედეგადაც დაზიანდა გემი 

„RHINO“-ს კიჩოს  მარჯვენა მხარე.  

მოკვლევის ბიუროს დებულების და „საზღვაო ინციდენტების 

/შემთხვევების სამსახურებრივი მოკვლევის წესის“ მოთხოვნის 

შესაბამისად, ზემოაღნიშნული საზღვაო ინციდენტის მოკვლევა 

განხორციელდა, სამოქალაქო ავიაციისა და საზღვაო ტრანსპორტის 

სფეროებში მომხდარი სატრანსპორტო შემთხვევებისა და ინციდენტების 

მოკვლევის ბიუროს მიერ. 

 

 

მოკვლევა  დაიწყო                                                                  15.02.2018 

მოკვლევა  დამთავრდა                                                          13.04.2018 
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1. ფაქტობრივი ინფორმაცია 

1.1 . ინციდენტის  ისტორია 

 

2018 წლის 14 თებერვალს პორტ ყულევში # 2  ნავმისადგომზე  მდგომ, 

სინგაპურის დროშის ქვეშ მცურავ ნავთობმზიდ ტანკერზე “RHINO“ 

მიმდინარეობდა სატვირთო ოპერაციები.  16:24სთ ყულევის პორტის 

ნავმისადგომებთან, ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი „MYLOTA 

1“, #1 ნავმისადგომთან დადგომის მიზნით მანევრირების პროცესში 

შეეჯახა ტანკერ “RHINO“-ს კიჩოს მარჯვენა ახტერპიკის რაიონში.  

 ტანკერ „RHINO“ -ს  კაპიტანის  მიერ სწრაფად იქნა  შეჩერებული 

სატვირთო ოპერაციები, აგენტის საშუალებით გადაცემულ იქნა 

საპროტესტო წერილი დაინტერესებული მხარეებისთვის. პორტი 

„ყულევი“-ს  ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და 

კონტროლის სამსახურის, გემის ეკიპაჟის და სადაზღვევო კლუბის 

წარმომადგენელის მიერ ერთობლივად იქნა შემოწმებული დაზიანების 

ადგილი.  აღმოჩენილი იქნა შემდეგი: 

1. ტანკერი „RHINO“-ს კორპუსის მარჯვენა მხარეს (ახტერპიკის 

რაიონში) კორპუსის სარტყელის შეღუნვა  ზომებით:350x200x4-5 მმ. 

2. დაფიქსირდა  უმნიშვნელო ნაკაწრები კორპუსზე კიჩოს იმავე 

მხარეს. 

დადგინდა, რომ გემის კორპუსის შეღუნვა უმნიშვნელოა და არ 

შეუძლია გამოიწვიოს წყალგაუმტარობის დარღვევა“, რის შემდეგაც  

17:18 სთ. გემის კაპიტნის ბრძანებით სატვირთო ოპერაციები ტანკერ 

„RHINO“-ზე განახლდა.  
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                   1.2. სხეულის დაზიანება 
 
ტანკერზე „RHINO” და  ლიალური წყლების შემგროვებელ გემზე 
„MYLOTA 1“   ეკიპაჟის  წევრებს დაზიანება არ მიუღიათ.   
 
 
                        1.3.  გემის დაზიანება 
 

 
 
    საზღვაო ინციდენტის შედეგად დაფიქსირდა: 

- ტანკერი „RHINO“-ს კორპუსის მარჯვენა მხარეს (ახტერპიკის რაიონში) 

კორპუსის სარტყელის შეღუნვა  ზომებით:350x200x4-5 მმ. 

- უმნიშვნელო ნაკაწრები კორპუსზე კიჩოს იმავე მხარეს. 

 

 

                           1.4. სხვა დაზიანებები 

 

სხვა  დაზიანებები  არ აღმოჩენილა. 
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1.5. ინფორმაცია  გემებზე  
 
 

 
 
 

                                               
გემის სახელი                                                                  „RHINO“ 

 გემის IMO  ნომერი                                                       9444508 

გემის ტიპი                                                                      ნავთობმზიდი ტანკერი 

აშენების თარიღი                                                          31 აგვისტო 2010წ. 

რეგისტრაციის პორტი                                                 სინგაპური 

დროშა                                                                             სინგაპური 

სუფთა ტევადობა                                                         39710,42 ტ 

გემის სიგრძე                                                                  175.936 მ   

მაქსიმალური წყალშიდი                                             11.10 მ 

მესაკუთრე                                                                     Unicorn Ross PTE.LTD.  

ექსპლუატანტი                                                             Unicorn Shipping, a Division of  

                                                                                         Grindrod Shipping (S.A.)(Pty)Ltd 

საკლასიფიკაციო საზოგადოება                                American Bureau of Shipping 
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გემის სახელი                                                                  “MYLOTA 1“ 

გემის რეგისტრაციის ნომერი                                      C 01053                  

გემის ტიპი                                                                     ლიალური წყლების შემგროვებელი 

აშენების თარიღი                                                           1979წ. 

მიწერის პორტი                                                              ყულევი 

დროშა                                                                             საქართველო 

სუფთა ტევადობა                                                          131.50 ტ 

გემის სიგრძე                                                                  42.00 მ   

მესაკუთრე                                                                     Suite 1014, 111 West George street,  

                                                                                         Glascow G21 QX 

ექსპლუატანტი                                                             MYRIAL LOGISTIC LP 

ინციდენტის  დრო და ადგილი                                14.02.2018წ  16:24 სთ  
                                                                                        ადგილობრივი დრო   
                                                                                        საზღვაო  პორტი  ყულევი 
                                                                                        №-2 ნავმისადგომი.                
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1.6. ინფორმაცია  გემების ეკიპაჟებზე 
 

1. ტანკერი „RHINO“ -ს ეკიპაჟის შემადგენლობაში იყო: 

გემის კაპიტანი -   61  წლის,   მოქალაქეობა - სამხრეთ აფრიკა; 

გემის უფროსი თანაშემწე - 28 წლის, მოქალაქეობა - სამხრეთ აფრიკა; 

გემის  უფროსი  მექანიკოსი - 48 წლის, მოქალაქეობა სამხრეთ აფრიკა; 

13 ფილიპინელი, 1 ინგლისელი, 1 უკრაინელი და 9 სამხრეთ აფრიკელი 

მეზღვაური. 

 

2. გემი “MYLOTA 1“-ს ეკიპაჟის შემადგენლობაში იყო: 

გემის კაპიტანი -   66  წლის,   მოქალაქეობა - საქართველო; 

გემის მექანიკოსი - 59 წლის, მოქალაქეობა - საქართველო; 

გემის  მოტორისტი - 28 წლის, მოქალაქეობა საქართველო; 

გემის მეზღვაური - 23 წლის მოქალაქეობა საქართველო; 

  

 

 
                      1.7. მეტეოროლოგიური ინფორმაცია 

 

პორტ ყულევში  ინციდენტის  დროს ამინდის  მონაცემები: 

ქარის სიჩქარე 5-10მ/წ; ქარის მიმართულება ცვალებადი;                          

ზღვის  ღელვა  3/2-3 ბალი;  ხილვადობა 5-10 მილი; ღრუბლიანობა 

ცვალებადი; უნალექო; ტემპერატურა (ჰაერის) 11-13C˚; ტემპერატურა 

(ზღვის) 9-11C˚. 
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1.8. “ყულევი”-ს  ნავსადგურის და ნავმისადგომების მონაცემები 

 

“ყულევი”-ს ნავსადგურის საზღვრები 

1.”ყულევი”-ს ნავსადგური განლაგებულია მდინარე ‘ხობი”-ს მარცხენა 

ნაპირზე. ნავსადგურის ჩრდილოეთი საზღვარი გადის ზღვიდან 

მდინარე “ხობი”-ს მარჯვენა სანაპიროს გასწვრივ, მდინარის დინების 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. აღმოსავლეთის საზღვარი გადის 

მდინარე “ცივი”-ს და მდინარე “ხობი”-ს შეერთების ადგილიდან, 

მდინარე “ცივი”-ს მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ ხიდამდე, რომელიც 

გადადის მდინარე “ცივი“-ზე. სამხრეთი საზღვარი გადაკვეთს კუნძულს 

ხიდიდან ზღვის ნაპირისკენ. საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიის, 

აკვატორიის და მისასვლელი არხის კოორდინატები დატანილია 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამტკიცებულ საკადასტრო და 

საზღვაო რუკებზე. 

2.“ყულევი“-ს ნავსადგური შედგება საზღვაო ტერმინალისგან, ნავთობ 

ტერმინალისგან, მდინარეების – „ხობი“ და „ცივი“ შიდა სამდინარო 

აკვატორიისა და მისასვლელი არხისაგან. 

3. ნავთობტერმინალი მოიცავს საინჟინრო ნაგებობების კომპლექსს 

ნავთობის, ნავთობპროდუქტების, თხევადი ნახშირწყალბადის, 

ნარჩენების, წყლისა და ნავთობის მინარევების გადასატვირთად და 

შესანახად, თხევადი გაზის გადამტვირთავ ესტაკადას შესაბამისი 

ინფრასტუქტურით. 

4. საზღვაო ტერმინალის კომპლექსი, რომელიც მოიცავს 3 

ჰიდროტექნიკურ სანავმისადგომო ნაგებობას, უზრუნველყოფს 

ტანკერების და სანავსადგურე ფლოტის (გემები, რომელთა მიწერის 

ნავსადგურიცაა „ყულევი“-ს ნავსადგური) დგომას, ნავთობტერმინალის 
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ობიექტებთან კავშირს, ნავთობის, ნავთობპროდუქტების, თხევადი 

ნახშირწყალბადის, ნარჩენების, წყლისა და ნავთობის მინარევების 

ტრანსპორტირებას, აგრეთვე მათ ტანკერებზე გადატვირთვას. 

5. სამხრეთ-დასავლეთით (SW) ზღვასა და ნავსადგურის საზღვარს 

შორის გადის აკუმულაციური ქვიშიანი ლილვი. ჩრდილოეთ-

აღმოსავლეთით (NE) ნავსადგურის საზღვრის ფარგლებში მიედინება 

მდინარე ცივი. 

6. „ყულევი“-ს ნავსადგურში დაიშვება მხოლოდ ნავთობთან 

დაკავშირებული ოპერაციები. 

 

 

ნავმისადგომების მონაცემები 

 

                                         

1.8. ხანძარი 

საზღვაო  ინციდენტის დროს ხანძარს ადგილი არ ჰქონია. 

 

1.9. გადარჩენის ფაქტორები 

საზღვაო  ინციდენტის დროს ტანკერი  „RHINO“-ს  და  ლიალური 

წყლების  შემგროვებელი გემი „MYLOTA 1“-ის ეკიპაჟი არ დაშავებულა. 
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2.ანალიზი 

ანალიზი გაკეთებულია: 

- საქართველოს საზღვაო კოდექსის; 

- „საზღვაო ინციდენტების/შემთხვევების სამსახურებრივი მოკვლევის 

წესის“; 

 - ტექნიკური რეგლამენტის  “ნავსადგურის წესების“; 

- მეზღვაურის წიგნაკის ფორმის, მისი დამზადების, გაცემისა და 

გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ №001; 

- მეზღვაურთა სერტიფიკატების ფორმების, მათი გაცემისა და 

გამოყენების წესის“ დამტკიცების შესახებ №002; 

- მეზღვაურთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების 

სტანდარტების“ დამტკიცების შესახებ №01 და დანართი#1; 

-„მეზღვაურთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასებისა და 

მეზღვაურის სამედიცინო მოწმობის გაცემაზე უფლებამოსილი 

სამედიცინო დაწესებულებისა და უფლებამოსილი ექიმის შერჩევის და 

პერიოდული მონიტორინგის წესისა და პირობების“ დამტკიცების 

შესახებ №06; 

- „საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და ნავსადგურის აკვატორიაში 

გემების მოძრაობის მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემის 

ფუნქციონირების წესის“ დამტკიცების შესახებ №05 და დანართი 

#1, დანართი #2, დანართი #3; 

- „ყულევი“-ს ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობის და 

კონტროლის სამსახურის უფროსის - პორტის კაპიტნის მოხსენებითი 

ბარათის - შეტყობინება ინციდენტზე და ფოტო მასალის;  

- „ყულევი“-ს ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობის და 

კონტროლის სამსახურის მორიგე ოფიცრის მოხსენებითი ბარათის; 
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- ტანკერი „RHINO“-ს კაპიტანის ახსნა განმარტებითი ბარათის და  

საპროტესტო წერილის; 

- ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი „MYLOTA 1“-ს ეკიპაჟის 

ახსნა-განმარტებითი ბარათების; 

-  ტანკერი  „RHINO“ -ს   სანავიგაციო ჟურნალიდან ამონაწერის; 

- ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი „MYLOTA 1“-ს სანავიგაციო 

ჟურნალიდან ამონაწერის; 

- სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის 

სინოპტიკური სამმართველოდან მიღებული (ფოთი-ყულევი-ანაკლიას) 

რაიონის 14/15 02.2018 წლის ამინდის პროგნოზის ამონაწერის; 

- სსიპ საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოდან მიღებული 

გემი „MYLOTA 1“-ზე და მის ეკიპაჟზე გაცემული დოკუმენტების და 

სერტიფიკატების ასლების შესწავლის შედეგად. 

როგორც ზემოჩამოთვლილი სამუშაო მასალის შესწავლა-ანალიზმა 

გვიჩვენა, 14.02.2018 წელს, გემი „MYLOTA 1“ „ყულევი“-ს პორტის #1 

ნავმისადგომზე დადგომის მიზნით, პორტის აკვატორიაში, მდინარე 

„ხობი“-ს შესართავიდან ახორციელებდა მანევრირებას. მანევრირების 

პროცესში გემი „MYLOTA 1“ მდინარე „ხობი“-ს დინებამ წაიღო 

„ყულევი“-ს პორტის #2 ნავმისადგომზე მდგარი ტანკერი „RHINO“-ს   

მიმართულებით, რის გამოც გემი „MYLOTA 1“-ს ანძა და ზედნაშენი გაება 

ტანკერი „RHINO“-ს  კიჩოს მისაბმელ ბაგირებში, დაკარგა მანევრირების  

უნარი და შეეჯახა ტანკერი „RHINO“-ს  კიჩოს.   
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2.1. მოკვლევისას გამოვლენილი ნაკლოვანებები 

 

შენიშვნა 1.  ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი  „MYLOTA1“-ს 

„ყულევი“-ს პორტის #1 ნავმისადგომზე დადგომის მიზნით 

მანევრირების დაწყება წინასწარ არ იყო შეთანხმებული „ყულევი“-ს  

ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობისა და კონტროლის 

სამსახურთან. 

შენიშვნა 2. ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი „MYLOTA1“-ს მიერ, 

მანევრირების დაწყებამდე შესაბამისად არ იყო შეფასებული მდინარე 

„ხობი“-ს დინების მოსალოდნელი აჩქარების რისკები და  გასავლელ 

მარშრუტზე მდგარ ტანკერ „RHINO“-ს კიჩოს მისაბმელ ბაგირებთან 

მიახლოების საფრთხე. 

შენიშვნა 3. „ყულევი“-ს ნავსადგურის დამხმარე ფლოტის მცურავი 

საშუალების,   ლიალური წყლების  შემგროვებელი გემი „MYLOTA 1“-ს   

შიდა ნაოსნობის დროებითი რეგისტრაციის მოწმობა (რეგ. ნომერი C-

01053) იყო ვადაგასული.  (მოქმედების ვადა 30.09.2017 -მდე); 

შენიშვნა 4. გემი „MYLOTA1“-ს  „გემის ეკიპაჟის უსაფრთხო 

დაკომპლექტების დროებითი დოკუმენტი“ იყო ვადაგასული.   

(მოქმედების ვადა 30.09.2017 -მდე); 

შენიშვნა 5. გემი „MYLOTA1“-ს „გემის რადიოსადგურის დროებითი 

მოწმობა იყო ვადაგასული. (მოქმედების ვადა 30.09.2017-მდე); 

შენიშვნა 6. გემი „MYLOTA1“-ს „გემის კაპიტნის - მეზღვაურის 

სამედიცინო მოწმობა № 013909“ იყო ვადაგასული. (მოქმედების ვადა 

21.09.2017-მდე); 
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შენიშვნა 7. გემი „MYLOTA1“-ს „გემის უფროსი მექანიკოსის 

სერტიფიკატი № MTA-00-000550” იყო ვადაგასული. (მოქმედების ვადა 

27.08.2017-მდე). 

 

 

3.დასკვნა 

 

მომხდარი საზღვაო მოვლენა, „საზღვაო ინციდენტების/ შემთხვევების 

სამსახურებრივი მოკვლევის წესი”-ს დანართი1, „საზღვაო 

ინციდენტების/შემთხვევების კატეგორიათა ცხრილი“-ს შესაბამისად 

კლასიფიცირდება, როგორც ინციდენტი - „შეჯახება“ 

 

კატეგორია 

 

კატეგორიის ინგლისური 

შესატყვისი 

კატეგორიის აღწერა 

 

 

შეჯახება 

 

 

Collision (CN) 

 

გემის შეჯახება სხვა გემთან იმის  

მიუხედავად, ეს უკანასკნელი მოძრაობს, 
დგას (მ.შ. ღუზაზე) თუ მიბმულია. 

 

 

ინციდენტის გამომწვევი ძირითადი   მიზეზებია: 

ნორმატიული აქტების მოთხოვნების არასათანადოდ შესრულება, 

კერძოდ: 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ბრძანება №019, 2012 

წლის 31 აგვისტო,  „ნავსადგურის წესები“-ს მუხლი 4. „ნავსადგურის 

სახელმწიფო ზედამხედველობისა და კონტროლის სამსახურის 
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უფლებები და ვალდებულებები“, პუნქტი 9. ნავსადგურის კაპიტანი 

ახორციელებს:  

ა) სახელმწიფო ზედამხედველობას და კონტროლს ზღვაოსნობის 

უსაფრთხოებაზე და საერთაშორისო კონვენციების, საქართველოს 

კანონებისა და ამ „წესები“-ს შესრულებაზე ნავსადგურში მდგომი 

გემების მიერ, მათ შორის თევზსაჭერი და სპეციალური დანიშნულების 

გემების მიერ, განურჩევლად დროშის კუთვნილებისა; 

ბ) გემის დოკუმენტების და ეკიპაჟის სერტიფიკატების შემოწმებას; 

ვ) საზღვაო ნავსადგურში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცურავი 

საშუალებების უსართხო დგომის კონტროლსა და გადაადგილების 

თანხმობის გაცემას. 

მუხლი 5. „გემის კაპიტნის უფლებები და ვალდებულებები“, პუნქტი 2. 

გემის საქართველოს ნავსადგურში ყოფნისას გემის კაპიტანი 

პასუხისმგებელია გემის უსაფრთხო დგომაზე და ტვირთის 

უსაფრთხოებაზე. 

ინციდენტის განვითარება განპირობებულ იქნა: 

- ნორმატიული აქტების მოთხოვნების შესრულების კულტურის დაბალი 

დონით, სამუშაოების არასათანადოდ დაგეგმვა-განხორციელებით და  

 მოსალოდნელი რისკების არაეფექტური შეფასებით. 

 

4. უსაფრთხოების რეკომენდაციები 

1. მოცემული საზღვაო ინციდენტის მოკვლევის ანგარიში, ნაოსნობის 

უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებისა და მსგავსი საზღვაო 

ინციდენტების პრევენციის მიზნით, შემდგომი რეაგირებისთვის 

დაეგზავნოს: 
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	ა) მოცემული ინციდენტის მოკვლევის ანგარიშის დეტალური განხილვა  შესაბამის სამსახურებში;
	ბ) საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ გაამკაცროს კონტროლი „ყულევი“-ს,  „ფოთი“-ს, „სუფსა“-ს, „ბათუმი“-ს, ნავსადგურებზე მიწერილი გემების ან/და სპეციალური დანიშნულების მცურავი საშუალებების ვარგისიანობაზე და ეკიპაჟების კვალიფიკაციაზე;

