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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 

 

2017 წლის 12 ივნისს 19:30სთ (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  ინციდენტზე, კერძოდ პორტ ყულევში 

№ 2 ნავმისადგომზე მდგომ გაზმზიდ  გემზე LPG „SYN ZOSMA“, 

კომპანია „სოკარი“-ს შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-დან მიმდინარეობდა 

გემში გაზის ჩატვირთვის ოპერაციები, რომლის დროსაც მდინარე  

„ხობი“-ს და „ცივი“-ს ადიდების შედეგად მოხდა გემის  ნავმისადგომზე 

მისაბმელი ბაგირების გაწყვეტა, რასაც მოყვა გემის, ნავმისადგომის და 

ტერმინალის ინფრასტრუქტურის დაზიანება.  

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                                                                        12.06.2017 

მოკვლევა  დამთავრდა                                                                15.08.2017 
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1. ფაქტობრივი ინფორმაცია 

1.1 . ინციდენტის  ისტორია 

2017  წლის  9 ივნისს 19:48სთ.  გაზმზიდი გემი LPG „SYN ZOSMA“     

გემში გაზის ჩატვირთვის მიზნით, ბუქსირების „SOCAR” და “SOCAR-2” 

დახმარებით მიება პორტი ყულევის №2 ნავმისადგომთან მარცხენა 

ბორტით. საკონტროლო ფორმალობების გავლის შემდგომ 22:54სთ  

დაიწყო დაგეგმილი სატვირთო ოპერაციები, ტვირთი-აირი 

„პროპილენი“.                                                                                                                      

2017  წლის 10 ივნისს, გემის კაპიტანის ახსნა-განმარტებით, 

ყულევის პორტის გემების მიმოსვლის მომსახურების (VTS) 

სამსახურიდან, მაღალი სიხშირის კავშირის საშუალებით (VHF) მიიღო 

ინფორმაციას ამინდის მოსალოდნელი გაუარესების თაობაზე, რის 

შემდეგაც გაძლიერა გემის ნავმისადგომთან მიბმა. 

2017  წლის 11 ივნისს 02:30სთ. ზღვაზე ამინდის გაუარესების გამო 

გემის კაპიტანი აჩერებს გემში გაზის ჩატვირთვის ოპერაციებს და 

02:45სთ ხდება ჩასატვირთი მილების ჩახსნა. გემი ისევ რჩება 

ნავმისადგომთან მიბმული. 14:12სთ ამინდის გაუმჯობესების შემდეგ 

ხდება ტერმინალიდან გაზის ჩასატვირთი მილების გემთან შეერთება და 

14:24სთ იწყება ჩატვირთვის ოპერაციების განახლება. 

გემის კაპიტნის ახსნა-განმარტებით,  2017 წლის 12 ივნისს 15:30სთ   

მოხდა  მდინარე „ხობი“-ს და „ცივი“-ს ადიდება და გემის სადგომ არხში 

წყლის ტალღისებურად მოვარდნა. სიტუაციიდან გამომდინარე 

გააქტიურებულ იქნა ავარიული გამორთვის ღილაკი და მოხდა 

ტერმინალის გაფრთხილება. იმავდროულად, წარმოქმნილმა სტიქიურმა 

მოვლენამ ერთდროულად გაწყვიტა გემის ნავმისადგომთან მისაბმელი 

ყველა ბაგირი, რის შემდეგაც გემი ნავმისადგომთან მდგომარეობას 
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ინარჩუნებდა მხოლოდ  შეერთებული  ჩასატვირთი მილების მეშვეობით, 

ამავდროულად გემი მარცხენა ბორტით ორჯერ შეეხო ნავმისადგომის 

კონსტრუქციის კიდეს რის  შედეგად  დაზიანდა გემი, ნავმისადგომი და 

შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ინფრასტრუქტურა. გამოძახებულმა 

ბუქსირმა რამდენჯერმე სცადა გემის ნავმისადგომთან შეჩერება, მაგრამ 

უშედეგოდ, რადგან თვითონ ექცეოდა რისკის ქვეშ. მდინარის ძლიერმა  

დინებამ და  ტალღების ზემოქმედებამ გამოიწვია გემში ტერმინალიდან 

გაზის ჩასატვირთი მილების შეერთების გაწყვეტა და მილებში 

არსებული პროპილენის აირის ჰაერში გაფრქვევა. უმართავი გემი 

აჩქარებულმა წყლის დინებამ წაიღო აკვატორიის ცენტრისკენ. გემის 

შესაჩერებლად კაპიტანმა გამოიყენა მარჯვენა ღუზა, მაგრამ უშედეგოდ, 

გემმა კვლავ გააგრძელა დრეიფი აკვატორიის ცენტრისკენ. აირის 

სრულად გამოფრქვევის შემდგომ, გემის დრეიფის შეჩერების მიზნით 

კაპიტანმა ჩართო მთავარი ძრავა, მაგრამ ძლიერ დინებას გემი კვლავ 

მიყავდა აკვატორიის ცენტრისკენ. შემდგომში ბუქსირის  „SOCAR 2“ 

დახმარებით  შეჩერდა გემის სახიფათო მოძრაობა, პორტის კაპიტანისგან 

აღებულ იქნა  პორტიდან გასვლის უფლება და 17:24სთ გემი რეიდზე 

დადგომის მიზნით გავიდა პორტიდან.  
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                              1.2. სხეულის დაზიანება 
 
აირმზიდი LPG  “SYN ZOSMA” -ს  ეკიპაჟის  წევრები და  ტერმინალის 
მომსახურე პერსონალი არ დაშავებულა. 
                                 1.3.  გემის დაზიანება 
 
 ინციდენტის შემდგომ გემი LPG „SYN ZOSMA“-ს შემოწმების შედეგად 
აღმოჩენილ იქნა შემდეგი დაზიანებები: 

  გემის მარცხენა კიჩოზე  წყლის ხაზიდან  1,80სმ სიმაღლეზე 
გამჭოლი ხვრელი 80-90 ს; 
სხვა დაზიანებები  ღუზაზე, ძრავაზე და საჭეზე  არ აღმოჩენილა. 
კოლექტორის ხაზის №1-მანიფოლდები  (თხევადის  და  ორთქლის) არის 
დეფორმირებული. 
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                                    1.4. სხვა დაზიანებები 
 
ყულევის ნავსადგურის ნავმისადგომი №2, აირმზიდი გემის LPG „SYN 
ZOSMA“ნავმისადგომიდან აწყვეტის შემდგომ  დაზიანდა უმნიშვნელოდ. 
 

 
 
პორტი ყულევის №2 ნავმისადგომთან არსებული შპს „შავი ზღვის 
ტერმინალი“-ს თხევადი გაზის გადამტვირთავი ესტაკადის შესაბამისი 
ინფრასტუქტურა და ჩასატვირთი მოწყობილობები დაზიანდა 
მნიშვნელოვნად. 
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1.5 აირმზიდი LPG  „SYN ZOSMA“-ს ეკიპაჟი 
 
აირმზიდი გემის LPG „SYN ZOSMA“ ეკიპაჟის შემადგენლობაში იყო 13 

იტალიელი, 1 ჩერნოგორიელი და 1 ხორვატი მეზღვაური. 

გემის კაპიტანი -   65  წლის,   მოქალაქეობა - იტალია; 

გემის უფროსი თანაშემწე - 39 წლის,  მოქალაქეობა - ჩერნოგორია; 

გემის  უფროსი  მექანიკოსი - 55 წლის, მოქალაქეობა იტალია; 

 

                     1.6. მეტეოროლოგიური ინფორმაცია 

 

პორტ ყულევში  ინციდენტის  დროს ამინდის  მონაცემები: 

ქარის სიჩქარე 2-7 მ/წ; ქარის მიმართულება ცვალებადი;                          

ზღვის  ღელვა 2 ბალი;  ტალღის სიმაღლე 30-75 სმ; ხილვადობა 2-5 

მილი; ღრუბლიანობა ცვალებადი; ტემპერატურა(ჰაერის) 18-20C˚; 

ტემპერატურა(ზღვის) 19-21C˚. 

                             

1.7. ყულევის  ნავსადგურის და ნავმისადგომების მონაცემები 
 
ყულევის ნავსადგურის საზღვრები 

1.ყულევის ნავსადგური განლაგებულია მდინარე ხობის მარცხენა 

ნაპირზე. ნავსადგურის ჩრდილოეთი საზღვარი გადის ზღვიდან 

მდინარე ხობის მარჯვენა სანაპიროს გასწვრივ, მდინარის დინების 

საწინააღმდეგო მიმართულებით. აღმოსავლეთის საზღვარი გადის 

მდინარე ცივისა და მდინარე ხობის შეერთების 

ადგილიდან, მდინარე ცივის მარჯვენა ნაპირის გასწვრივ ხიდამდე, 

რომელიც გადადის მდინარე ცივზე. სამხრეთი საზღვარი გადაკვეთს 

კუნძულს ხიდიდან ზღვის ნაპირისკენ. საზღვაო ნავსადგურის 
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ტერიტორიის, აკვატორიის და მისასვლელი არხის კოორდინატები 

დატანილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

დამტკიცებულ საკადასტრო და საზღვაო რუკებზე. 

2.ყულევის ნავსადგური შედგება საზღვაო ტერმინალისაგან, ნავთობ 

ტერმინალისაგან, მდინარეების – ხობისა და ცივის 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 ყულევის ნავსადგური) დგომას, ნავთობტერმინალის 

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. ყულევის ნავსადგურში დაიშვება მხოლოდ ნავთობთან 

დაკავშირებული ოპერაციები. 
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ნავმისადგომების მონაცემები 

 

                                         1.8. ხანძარი 

საზღვაო  ინციდენტის დროს ხანძარს ადგილი არ ჰქონია. 

1.9. გადარჩენის ფაქტორები 

საზღვაო   ინციდენტის დროს აირმზიდი LPG „SYN ZOSMA“-ს ეკიპაჟის  

წევრები და შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს მომსახურე პერსონალი არ 

დაშავებულა. 

2. ანალიზი 

  ანალიზი გაკეთებულია: 

- საქართველოს საზღვაო კოდექსის; 

- „საზღვაო ინციდენტების/შემთხვევების სამსახურებრივი მოკვლევის 

წესის“; 

 - ტექნიკური რეგლამენტის  “ნავსადგურის წესების“; 

- ყულევის ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობის და 

კონტროლის სამსახურის უფროსის - პორტის კაპიტნის მოხსენებითი 

ბარათის - შეტყობინება ინციდენტზე და ფოტო მასალას;  

- ყულევის ნავსადგურის სახელმწიფო ზედამხედველობის და 

კონტროლის სამსახურის მორიგე ოფიცრის  და მორიგე ოპერატორის 

ახსნა-განმარტებითი ბარათების; 
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- სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, გემების მოძრაობის 

მონიტორინგისა და საინფორმაციო სისტემების ცენტრის ოპერატორის 

ახსნა-განმარტებითი ბარათის; 

- შპს სოკარი-ს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს მორიგე ოპერატორის ახსნა-

განმარტებითი ბარათის; 

- შპს სოკარი-ს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ბუქსირების “SOCAR”  და 

SOCAR-2 კაპიტნების ახსნა-განმარტებითი ბარათების;  

- შპს სოკარი-ს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ოპერირების 

სახელმძღვანელოების „VESSEL  ACCEPTANCE CRITERIA” და 

„TERMINAL REGULATIONS AND PORT INFORMATION“; 

- შპს სოკარი-ს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ხელმძღვანელობის მიერ 

გადმოგზავნილი ტერმინალის პერსონალის სამუშაო ინსტრუქციების 

ასლების, ტერმინალის პერიმეტრიდან გადაღებული ვიდეო კონტროლის 

ჩანაწერების და ფოტო მასალის; 

- უსაფრთხოების საერთაშორისო სახელმძღვანელოს დანართი 1-ს 

“International Safety Guide - Appendix 1 for Terminals Tanker – Shore Safety 

Check-List”; 

-  გემის სანავიგაციო ჟურნალიდან ამონაწერის; 

- გემის კაპიტნის ახსნა-განმარტებითი ბარათის; 

- სსიპ საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ 

გამოცემული ამინდის პროგნოზების, ფაქტიური ამინდების, საშტორმო 

გაფრთხილებების და ცირკულიარების; 

- სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტოდან მიღებული წერილის; 

- საზღვაო ტრანსპორტის სფეროში დანერგილი, საერთაშორისო 

საუკეთესო პრაქტიკის  შესწავლის საფუძველზე. 
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  როგორც ზემოაღნიშნული ინციდენტის მოკვლევისათვის  

წარმოდგენილი სამუშაო მასალის შესწავლა-ანალიზმა გვიჩვენა, 

გაზმზიდ გემზე LPG „SYN ZOSMA“ 12.06.2017 წელს  პორტი ყულევის №2 

ნავმისადგომთან მომხდარ ინციდენტამდე, გემში გაზის ჩატვირთვის 

ოპერაციები, (რომელიც დაიწყო 9 ივნისს 19:48სთ.) მიმდინარეობდა 

საშტატო რეჟიმში და ოპერაციებში ჩართული მხარეების მხრიდან 

არანაირი შენიშვნა არ დაფიქსირებულა. 

15:30სთ-დან   მდინარეების „ცივი“ და „ხობი“-ს ადიდების და გემის 

სადგომ არხში წყლის ტალღისებურად მოვარდნის შემდეგ დაიწყო 

კრიტიკული სიტუაციის განვითარება, რამაც გამოავლინა საზღვაო 

ტრანსპორტის სფეროს მარეგულირებელი წესების და სამუშაო 

ინსტრუქციების მოთხოვნების არასათანადოდ შესრულება, როგორც 

გემის, ასევე შპს „შავი ზღვის ტერმინალის“ მომსახურე პერსონალის 

მხრიდან, კერძოდ: 

შენიშვნა 1). „ნავსადგურის წესები“-ს მუხლი 41. უსაფრთხო დგომის 

უზრუნველყოფა, პუნქტი 9. მოთხოვნაა - სატვირთო ოპერაციების 

მიმდინარეობისას გემის კაპიტნის მევახტე თანაშემწემ გემის 

მდგრადობის მიზნით, უნდა უზრუნველყოს მისაბმელი გვარლის 

ნორმალური დაჭიმულობა. (არ იქნა შესრულებული) 

ინციდენტის დღეს 12.06.2017წ. 15:05 წუთზე  შპს სოკარი-ს „შავი ზღვის 

ტერმინალი“-ს მორიგე ოპერატორმა გააფრთხილა გემი, რომ  წყლის  

დონის  მატების  გამო  საჭიროა მისაბმელი ბაგირების დამატება, რაზეც 

გემის  ადმინისტრაციამ  უპასუხა რომ მათ არ გააჩნიათ  ზედმეტი 

მისაბმელი ბაგირები. 

შენიშვნა 2). გემის ეკიპაჟის სიტყვიერად გაფრთხილების შემდეგ  გემის 

ბაგირების მოშვებულობა და ნავმისადგომთან მიბმის  არაშესაბამისობა 
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უნდა დაფიქსირებულიყო „სოკარი“-ს შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს 

პასუხისმგებელი პირის მიერ, რაც გათვალისწინებულია შპს სოკარი-ს 

„შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ოპერირების სახელმძღვანელოს „TERMINAL 

REGULATIONS AND PORT INFORMATION“-ს მუხლი 2.23  „SHIP/SHORE 

SAFETY CHECK LIST (SSSCL)” და მუხლი 5.2 „SAFETY LETTER“- 

გაწერილი პროცედურებით. (არ იქნა შესრულებული) -  ვიდეო და ფოტო 

მასალის ანალიზმა გვიჩვენა, რომ მოცემულ დროს გემი ნავმისადგომთან 

არაშესაბამისად იყო მიბმული.  

 
ყველაზე მართებული გადაწყვეტილება მოცემულ მომენტში, როცა 

ნავმისადგომთან გემის ბაგირებით მიბმა არაშესაბამისია, იქნებოდა  

ჩატვირთვის ოპერაციების დროული შეწყვეტა, ჩასატვირთი მილების 

გემიდან ჩახსნა და ნავმისადგომიდან გემის დროულად  გაყვანა, რაც 

სავსებით შესრულებადი იყო ადგილობრივი ფაქტიური ამინდის 

დროულად და შესაბამისად გაანალიზების შემთხვევაში.  

შენიშვნა 3).   „ნავსადგურის წესები“-ს მუხლი 43. „მოქმედება 

ნაოსნობისათვის არახელსაყრელი ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობების 

დროს“ პუნქტი 3. მოთხოვნის შესაბამისად, „ამინდის გაუარესების აშკარა 

ნიშნების არსებობის შემთხვევაში, გემის კაპიტანი ვალდებულია 

უზრუნველყოს გემის უსაფრთხოება“. (არ იქნა შესრულებული). 
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პუნქტი 4. „ქარისა და ღელვისაგან დაუცველი ნავსადგურის 

აკვატორიაში მდგომი გემები, დაუყოვნებლივ უნდა იყვნენ მოყვანილნი 

მზადყოფნაში ზღვაში გასასვლელად“.(არ იქნა შესრულებული) 

ასევე საგანგებო მდგომარეობის დროს გემისა და ტერმინალის 

პერსონალის ქმედებები გაწერილია შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს 

წესებში და პორტის  ინფორმაცია -„TERMINAL REGULATIONS AND 

PORT INFORMATION“-ის „SECTION 4 - EMERGENCY PROCEDURES“ 

„EMERGENCY ACTIONS & PROCEDURES“ რაც მოცემულ დროს 

შესრულდა ნაწილობრივ, რაც გამოიხატა 15:35:50სთ და 15:37:41სთ შპს 

„შავი ზღვის ტერმინალი“-ს პერსონალის მხრიდან, ტერმინალიდან 

გაზის მიწოდების მთავარი ხაზის ჩამკეტი სარქველების, 

საოპერატოროდან დისტანციურად გამორთვით, რაც დასტურდება შპს 

„შავი ზღვის ტერმინალი“-ს პროგრამული კომპიუტერიდან - SCADA 

(supervisory control and data acquisition) ამოღებული ჩანაწერების 

გაშიფვრით.  

შენიშვნა 4). გაზმზიდი გემის LPG  „SYN  ZOSMA“-ს ინციდენტის 

ამსახველი ვიდეო მასალის  ანალიზი გვიჩვენებს, რომ 15:42:21 სთ  გემის 

მისაბმელი  ბაგირები  ჩაწყვეტილია და გემის კიჩო გადის 

ნავმისადგომიდან. 
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დრეკადი სატვირთო  მილები არ არის გადახსნილი და გემი ფაქტიურად  
მილებით არის ნაპირთან დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ 
მოცემული საგანგებო სიტუაციის პერიოდში, შპს „შავი ზღვის 
ტერმინალი“-ს მხრიდან  შეჩერებულ იქნა ყველა სახის საოპერაციო 
პროცესი, 15:35:50სთ და 15:37:41სთ მოხდა გაზის მიწოდების მთავარი 
ხაზის ჩამკეტი სარქველების ავარიულად ჩაკეტვა და ელექტროენერგიის 
გათიშვა, გაზის ჰაერში გაფრქვევის მერე ასევე განხორციელდა 
შესაბამისი პერსონალის ევაკუაცია და №2 ნავმისადგომზე გაზის 
განეიტრალების მიზნით გაშვებულ იქნა ეგრეთწოდებული წყლის 
ფარდა, ხოლო გემზე კაპიტანის ახსნა-განმარტებით გამოცხადებული 
იყო განგაში, გემზე არ ჩანს საგანგაშო სიტუაციის გეგმით 
გათვალისწინებული შესაბამისი ქმედებები და არ არის მცდელობა 
გადაიხსნას ჩასატვირთი დრეკადი რეზინის მილები, რაც გაზმზიდი 
გემის LPG „SYN ZOSMA“-ს შესაბამის პერსონალსა და შპს „შავი ზღვის 
ტერმინალი“-ს შესაბამის პერსონალს შორის არაკოორდინირებული 
ქმედებების მაჩვენებელია.  

15:43:45სთ ფიქსირდება გემის მოძრაობა უკან და ნგრევის 
პროცესის გაძლიერება. გაზი უკვე გამოდის სანაპირო მილების 
შეერთებებიდან, გემის  ცხვირის  მოძრაობა ცენტრისკენ უკვე ძლიერია, 
რაც აჩქარებს სატვირთო  მილების ნგრევის პროცესს.  

 

15:44:13სთ. ფიქსირდება გემზე ასასვლელი ტრაპის  ჩავარდნა ზღვაში, 

ნაპირზე განლაგებული სატვირთო მილების სისტემის ფუნდამენტიდან 

მოწყვეტა და გამოთრევა, ხოლო 15:49:34სთ-ზე ხდება გემთან 
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დამაკავშირებელი მილების ჩაწყვეტა და გემის მოცილება №2 

ნავმისადგომიდან.   

შენიშვნა 5). როგორც წესი, საქართველოს ტერიტორიაზე 

მოსალოდნელი ამინდისა და ჰიდროლოგიური პირობების შესახებ 

ინფორმაციას აქვეყნებს გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომლის 

ინფორმაციაზე დაყრდნობითაც 12.06.2017 წელს მასმედიაში 13:30 

წუთიდან მომხდარ ინციდენტამდე 2 საათით ადრე ფიქსირდება  

შეტყობინებები მდინარე „ხობი“-ს ადიდებით წარმოქმნილ ადგილობრივ 

ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე. 

 

 
 

წარმოდგენილი ვიდეო და ფოტო მასალების ანალიზიც მიუთითებს 

იმაზე, რომ მდინარე „ხობი“-ს ადიდება და წყლის დონის მატება 

უცაბედი არ ყოფილა და 15:30სთ არ დაწყებულა, რაც გემის კაპიტანის 
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მხრიდან საჭირო დროს შესაბამისად არ იქნა გაანალიზებული, ასევე 

ჯეროვნად არ იქნა შეფასებული მდინარე “ხობი”-ს ზღვასთან შერწყმის 

ადგილზე, დელტაში განლაგებულ ნავმისადგომებთან წყალდიდობის 

დროს წარმოქმნილი ტალღახეთქების ეფექტი, მოსალოდნელი 

საფრთხეები და რისკები. 

აღსანიშნავია, რომ ყულევის პორტი და შესაბამისად პორტში 

მდგომი გემები, ამინდის პროგნოზებს, ფაქტიურ ამინდებს და საშტორმო 

გამოცხადებებს - ცირკულარებს, ღებულობენ სსიპ საქართველოს 

სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურიდან, რომელიც დებულების 

თანახმად შემოიფარგლება  მხოლოდ ზღვის სანაპირო ზოლზე 

არსებული ამინდის  მონაცემების მიწოდებით. მოცემულ შემთხვევაში 

შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე არსებული ამინდის პირობები მომხდარ 

ინციდენტთან კავშირში არ ყოფილა და გემს ზღვის მხარიდან საფრთხე 

არ შექმნია.  

12.06.2017 წელს, ყულევის ნავსადგურის №2 ნავმისადგომზე მდგარ 

გემზე LPG „SYN ZOSMA“ მომხდარი ინციდენტის უშუალო მიზეზი იყო, 

ნავმისადგომთან არაშესაბამისად მიბმული ბაგირების (რომლებიც 

შეიძლება დაეშვა გემის ჩატვირთვის დროს დამძიმების გამო) გაწყვეტა,  

რაც გამოწვეულ იქნა დროის გარკვეულ პერიოდში გემის ნავმისადგომზე 

უკონტროლო მოძრაობის შედეგად, რაც მდინარეების ადიდების 

შედეგად წარმოქმნილი ტალღახეთქებით იქნა განპირობებული. 
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3. დასკვნა 

 

მომხდარი საზღვაო მოვლენა, „საზღვაო ინციდენტების/ შემთხვევების 

სამსახურებრივი მოკვლევის წესი”-ს დანართი 1 „საზღვაო 

ინციდენტების/შემთხვევების კატეგორიათა ცხრილი“-ს შესაბამისად 

კლასიფიცირდება, როგორც ინციდენტი - „შეხება კორპუსის დაზიანებით“  

 

შეხება Contact (CT) გემის შეხება საბურღ 

პლატფორმასთან, ნავმისადგომთან 

და/ან დამაგრებულ ან საბუქსირე 

ობიექტთან, გარდა სხვა გემთან ან 

ზღვის ფსკერთან შეხებისა. 

 

კორპუსის ან 

მექანიზმების 

დაზიანება 

Hull(HD) Machinery 

damage (MD) 

 

გემის კორპუსის დაზიანება ან მისი 

მექანიზმების გაჩერების შედეგად 

გემის დაკარგვა ან დაზიანება. 

 

  

4. უსაფრთხოების რეკომენდაციები 

1. მოცემული საზღვაო ინციდენტის მოკვლევის ანგარიში, ნაოსნობის 

უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებისა და მსგავსი საზღვაო 

ინციდენტების პრევენციის მიზნით, შემდგომი რეაგირებისთვის 

დაეგზავნოს: 

ა) შპს სოკარი-ს „შავი ზღვის ტერმინალი“-ს ხელმძღვანელობას; 

ბ) გემთმფლობელს; 
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გ) სსიპ საზღვაო სააგენტოს;  

დ) ყულევის, ბათუმის, ფოთის, სუფსას ნავსადგურების სახელმწიფო 

ზედამხედველობის და კონტროლის სამსახურების და საქართველოს 

აღიარებული საზღვაო სასწავლო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს; 

2. მოცემული საზღვაო ინციდენტის მოკვლევის ანგარიშის მიმღებმა 

ყველა მხარემ უზრუნველყოს: 

ა) მოცემული ანგარიშის დეტალური განხილვა  შესაბამის სამსახურებში; 

ბ) გემთმფლობელმა გაამკაცროს კონტროლი, დაქვემდებარებული 

გემების შესაბამისი პერსონალის მიერ, საერთაშორისო და ადგილობრივი 

წესების მოთხოვნების სრულყოფილად შესრულებაზე და უზრუნველყოს 

საგანგებო სიტუაციის დროს  გემის ეკიპაჟის მხრიდან დროული 

გადაწყვეტილებების მიღება და სანაპირო სამსახურებთან 

კოორდინირებული ქმედებები. 

გ) ნავსადგურების, ნავთობტერმინალების, გაზისტერმინალების 

ექსპლუატანტებმა - მმართველმა კომპანიებმა, მიმართულებების 

სპეციფიკის და სამუშაო ინსტრუქციების გათვალისწინებით, უახლოეს 

დროში შესაბამის პერსონალთან ჩაატარონ დამატებითი თეორიული 

სწავლებები და პრაქტიკული ტრეინინგები, ასევე უზრუნველყონ 

ტერმინალების ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოების გადახედვა-

განახლება და სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში შესათანხმებლად 

წარდგენა. 

3.სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელობამ 

კომპეტენციის ფარგლებში განიხილოს, ყულევის პორტისათვის მდინარე 

ხობის წყალის დონის მოსალოდნელ მატებაზე, შესაბამისი 

ორგანიზაციიდან ინფორმირების მიზანშეწონილობის საკითხი, რაც 
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