
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Нацiонального бюро 

з розслiдування авiацiйних подiй . . 
та lНциденТlВ з цивlЛЬНИМИ 

ПОВIТряними суднами -
Голова KOj'ficii" 
~~ Бабенко а.л. 

v 

« ./~ КВ1ТНЯ 2013 року 

Остаточний звiт 

за результатами розслiдування катастроф и лiтака Ан-24 РВ UR-WRA 

авiакомпанii «Пiвденнi авiалiнii», що сталася 13.02.2013 у мiжнародному 

аеропорту м. Донецьк 

м. Киiв 13.04.2013 

Загальнi вiдомостi 

Комiсiя в складi: 

голови - Бабенка О .Л . , директора Нацiонального бюро з розслiдування 

авiацiйних подiй та iнцидентiв з цивiльними повiтряними суднами (далi -

НБРЦА); 

заступника голови - Швеця В.А. , начальника вiддiлу розслiдування АЛ та 

iнцидентiв при виконаннi транспортних перевезень НБРЦА; 

членiв KOMici'j: 

- Алексеева О.М., державного iHcneKTopa з авiацiйного нагляду за 

безпекою польотiв в системi органiзацi'j повiтряного руху департаменту 

аеронавiгацi'j та зовнiшнiх зв'язкiв Державiаслужби Укра'jни (за згодою); 

- Балинця М.М., начальника управлiння аналiзу та попередження 

авiацiйних подiй НБРЦА; 



- Гамалюка I.C., державного iнспектора ВIДЦ1лу CXIДHOI регiоналЬНОl 

iнспекцi"i Державiаслужби Укра\ни (за згодою); 

- Голодняка Г.Г. , начальника управлlННЯ aepoдpoMIВ та аеропорТlВ 

Державiаслужби УкраlНИ (за згодою); 

- Григор'ева О.В. , державного IНспектора ВIДД1Лу CXIДHOI регiоналЬНОl 

iнспекцi\ Державiаслужби УкраlНИ (за згодою); 

- Кавунова В.М., начальника вiддiлу сертифiкацi\ суб'ектiв аеРОПОРТОВОI 

дiяльностi Державiаслужби УкраlНИ (за згодою); 

- Катрича 0.0., начальника Iнспекцi'i з внутрiшнього контролю та аудиту 

Украероруху (за згодою); 

- Кондратенка r.0. , заступника начальника вiдлiлу розслiдування АЛ та 

iнцидентiв при виконаннi авiацiйних робiт НБРЦА; 

- Козицько\ Ю.А. , заступника начальника вiддiлу органiзацi! та контролю 

авiацiйних перевезень Державiаслужби Укра\ни (за згодою); 

- Могилевського Д.А. , iнженера-конструктора ДП «Антонов» (за згодою); 

- Непорожнього r.l ., провiдного iнженера Головного пiдприемства 

обробки польотно\ iнформацi\ (за згодою); 

- Пославського В .П. , начальника В1ДД1ЛУ схiдно\ регiонально'i iнспекцi\ 

Державiаслужби УкраlНИ (за згодою) ; 

- Сукача О.М., заступника начальника вiддiлу збору, обробки польотно! 

iнформацi'i НБРЦА; 

- Тимощука О.В., заступника начальника В1ДД1ЛУ розсшдування АП та 

iнцидентiв при виконаннi транспортних перевезень НБРЦА; 

- Хатунцева C.I., державного iнспектора з авiацiйного нагляду за 

безпекою авiацi\ вiддiлу нагляду за безпекою польотiв 

повiтряного руху Державiаслужби Укра"iни (за згодою); 

. . -.. 
в систеМI оргаНlзаЦII 

Шевчук Л.М., завiдувача сектором авiацiйно"i медицини 

Державiаслужби Укра"iни (за згодою); 
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- Шлапацького О.М., начальника вiдцiлу протипожежного забезпечення 

та аварiйного рятування Державiаслужби Укра!ни (за згодою); 

призначена наказом директора НБРЦА вiд 14.02.2013 Н211, з 14.02.2013 по 

13.04.2013 провела розслiдування катастрофи, що стал ася з лiтаком Ан-24РВ 

UR-WRA авiакомпанi! «Iliвденнi авiалiнi·i» на аеродромi Донецьк 13.02.2013 

при виконаннi рейсу OTL 8971 Одеса-Донецьк. 

Остаточний звiт буде направлено: 

- Державiаслужбi Укра·iни; 

- авiакомпанi! «Iliвденнi авiалiнi!»; 

- ДП «Антонов»; 

- Мiжнароднiй органiзацi! цивiльно! авiацi!; 

- Мiждержавному авiацiйному KOMiTeTY. 

На запит €вропейсько! агенцi! з безпеки польотlВ буде надано 

iнформацiйний звiт за результатами розслiдування катастрофи у форматi 

ADREP. 

Фактична iнформацiя 

1.1 Iсторiя польоту 

13.02.2013 року екшаж авiакомпанi! «Iliвденнi авiалiнii·» виконував 

чартерний рейс OTL 8971/72 по перевезенню футбольних вболiвальникiв за 

маршрутом Одеса-Донецьк-Одеса. 

Екiпаж повiтряного судна згiдно завдання на полiт складався з 7 осiб. У 

зв'язку з пер ер вою у льотнiй роботi основних членiв екiпажу (Iспе, другого 

пiлота, бортiнженера) до складу екiпажу були додатково включенi пiлот

iHCTpYKTOP та бортiнженер-iнструктор. Обидва iнструктори не були присутнi на 

попереднiй пiдготовци до польоту та у день вильоту не з ' явилися на вилiт. 

Згiдно Керiвництва з експлуатацi! компанii·, маса для екiпажу складала: 7*85 + 
75 = 670 кг. 
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Маса пасажирlВ складала: 44*76 = 3344 кг. Загальна маса склала 

670+3344 = 4014 кг. Розрахунок маси палива комiсiя виконала по одержаним 

даним: згiдно польотного завдання в роздiлi «паливо» вiдмiчено залишок -

1400 кг, заправлено - 2900 кг, всього - 4300 кг. Згiдно розрахунку групи 

планування КlЛЬКlсть пального, що була необхiдна складала 2500 кг. 

Максимальна злiтна вага для Ан-24РВ встановлена 21800 кг, а маса пустого 

лiтака складае 15215 кг, тому, складаючи загальну масу палива, пасажирiв та 

екiпажу з масою порожнього лiтака, одержуемо фактичну злiтну масу, що 

дорiвнюе: 4300 кг + 4014 кг + 15215 кг = 23529 кг. згiдно керiвництва з льотноi' 

експлуатацi'i АН-24РВ витрата палива пiд час рулiння на землi складае 150 кг., 

тому фактична злiтна маса становила 23379. Фактичне перевантаження 

складало при вильотi з Одеси 1579 кг. 

Аналiзуючи метеорологiчнi умови аеропорту м. Донецьк командир 

повiтряного судна прийняв рiшення виконувати полiт за фактичними даними 

видимостi та висоти хмар за час 13.00, яка вiдповiдала його MiHiмyмy, взявши 

два запасних аеродроми на випадок попршення погоди на основному 

аеродрОМI. 

Командир ПОВlТряного судна прийняв рlшення виконувати ПОЛlт без 

IНСТРУКТОРСЬКОГО складу, взявши на себе вiдповiдальнiсть за забезпечення 

безпеки польоту. 

Злiт з аеропорту Одеса виконано о 14.35.UTC. В польотi КПС на етапi 

горизонтального польоту на робоче мiсце другого пiлота посадив пiлота -

слухача о 15.09 (записи neperoBopiB «Не перепутай СПУ и радиообмен. ноги на 

педали. пятки на пол» ), з яким проводив навчання по обладнанню кабiни лiтака 

до моменту заняття ешелону переходу FLII0 о 15.55 (Запис переговорiв 

«Выйди я сяду»). Пiлот слухач був включений в завдання на полiт льотним 

директором. 

Перед початком зниження екiпаж отримав фактичну погоду аеропорту 

м. Донецьк (Запис neperoBopiB «RVR RWY 08 900м , VER VIS 60м»). Отриманi 

данi були нижчi MiHiMYMY КПС (80х 1 000). 
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з записiв переговорiв виявлено, щО КПС не проводив передпосадкову 

пiдготовку, пiд час якоi· мав зазначити систему заходу та технолоriю роботи 

екiпажу при заходi в складних метеоумовах. Але екiпаж обговорював 

можливiсть заходу на посадку з зворотнього курсу, де метеоумови пiдходили 

до MiHiMYМY КПС (Запис переговорiв о 15:46 «С той стороны 1400 1300750. Ну 

так лучше с той стороны садится. 1400 с той если они будут переключать так 

они ж скажут. Пока идем на это. Это сходу получается») 

КПС та другий пiлот перед початком зниження не розрахували 

посадкову масу, з метою визначення доцiльностi використання допомiЖНОl 

СИЛОВОI установки РУ-19. Згiдно графiка рис. 6.42 (КЛЕ АН-24РВ) при 

посадковiй Maci 21700 кг. перед посадкою треба увiмкнути РУ-19. Фактична ж 

маса складала 21979 кг., тобто включення РУ-19 повинно бути обов'язковим. 

ДО БПРМ, який знаходиться в 1000 м. вiд ЗПС, вiдхилень в технiцi 

пiлотування вiд задан их napaMeTpiB не було. 

На висотi прийняття Рlшення командир ПОВlТряного судна, не 

побачивши 
. . 

BOГНlB Пlдходу до посаДКОВОI смуги, почав зменшувати 

вертикальну швидкiсть, не повiдомивши екiпаж про свое рiшення. Другий пiлот 

та бортiнженер не вжили своечасних дiй щодо пiдтримки швидкостi лiтака за 

рахунок збiльшення режиму роботи двигунiв. В умовах перевищення 

посаДКОВОI ваги (б iля 300кг), та роботи протикриговоi· системи двигунlВ, 

ВlДхилення руля повороту що викликало ковзання, тобто значне зменшення 

пiДЙОМНОI сили спровокувало до прискорення втрати швидкостi iз 200 до 140 

км/год. Лiтак за 9 секунд перейшов у режим звалювання (вийшов за межi 

стiйкостi та KepoBaHocTi). Злiтний режим був встановлений на швидкостi 

154км1год, на висотi 57м. КПС проДовжував утримувати лiтак вiд зниження, що 

не спрняло розгону швидкостi, а навпаки швидкiсть впала до катастрофiчних 

значень , а саме до 142км1год. в результатi ПС почало розкачуватись, спочатку 

увiйшло в лiвий крен 12°, потiм у правий 580,знову у лiвий 18°, та знову у 

правий 48°. 
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ПС з кутом крену 480 правим крилом зачепило земну поверхню, як 

насЛ!док - частина крила ВIДlрвалася, його подальший рух здiйснювався на 

гондолах двигунiв, що упередило перевертання лiтака на правий бiк. 

Лiтак зупинився на вiдстанi 50 MeтpiB вiд беТОIfНО'j огорожi аеродрому зi 

зламаним фюзеляжем, що дозволило пасажирам , якi були в змозi самостiйно 

рухатись, швидко залишити повiтряне судно. Прибувши на мiсце подi'i, 

пожежнi автомобiлi аеропорту загасили вогонь на правому КРИЛ! та палаюче 

паливо, яке вилилося з Л!така на землю. 

Мiсце подi! захiдний край льотного поля кл «Мiжнародний аеропорт iM. 

С. Прокоф'ева» (м. ДОlfецьк) в районi злiтно-посадково'j смуги (ЗПС-08). 

- широта 48.074796°N; 

- довгота 37.6986940Е. 

Час подi! нiч. 

1.2 Тiлеснi пошкодження 

Тiлеснi пошкодження Екiпаж Пасажири Iншi особи 

Зi смертельними 5 
насЛ!дками 

Серйознi 5 3 

Незначнi/вiдсутнi 

1.3 Пошкодження повiтряного судна 

Планер лiтака та його системи отримали знаЧН I пошкодження при 

зiткненнi з землею та наступною пожежею npaBoi' частини крила. 

В зон i руйнування знаходяться фрагмент правого элерона з 16 по 18 н.К. 

з вузлами наВlСКИ, фрагмент правого закрилка с 11 по 12 н.к. , фрагменти 

правого елеРОlfа с 18 по 21 н.к., права ВЧК з фрагментом елерона, лопать NQ2 
. . 

правого ПОВlтряного гвинта, редуктор з гвинтом правого двигуна I дал I 

фюзеляж з ознаками пожежi npaBoi' частини крила. 
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Фюзеляж Лlтака розстикувався на три части - по 12/ 13 та 23/24 

шпангоути, передня частина (шп. 1-12/ 13) знаходиться по ОСl Лlтака, 

перевернута на 1800 BIДHOCHO поздовжньо"i oci фюзеляжу, середня частина 

лiтака зруйнована повнiстю, задня (хвостова) частина знаходиться по oci лiтака, 

перевернута на 900 вiдносно поздовжньо"i oci фюзеляжу, спираcrься на лiву 

половину стабiлiзатора. 

Yci пошкодження елеменТlВ фюзеляжу були отриманl в результаТl 

впливу не розрахункових навантажень в момент зiткнення лiтака з землею . В 

результаТl катастрофи ПОВIтряне судно було ПОВНlстю зруйновано, 

. . 
ВIДновленню не Пlдляга€. 

1.4 Iншi пошкодження 

в результатi катастрофи iншим об'€ктам пошкодження не були HaHeceHi. 

1.5 Вiдомостi про екiпаж 

кпс 

Дата народження: BiK - 34 роки ; 

Свiдоцтво: ТА 006307 TepMiH дi "i: 05.04.2013; 

Медичний сертифiкат МС NQ034476 TepMiH дi"i до 05.04.2013; 

Квалiфiкацiйнi вiдмiтки: Ан24 - КПС, MiHiMYM - 80х 1 000, злiт L УТО 400т.; 

Загальний налiт: 3245 годин; 

Загальний налiт в якостi КПС Ан-24 - 560 годин; (за дани ми особово·j справи 

вiд 02.04.2012, пiдписана начальником штабу льотно"i служби ) 

кпк по типу ПС: NQ 001491 ; дата видачi 18.08.2011 (ГНСЦ ЦА Укра"iни); 

КПК 31.01.20 13р У Кiровоградсько·j льотно·j академП; 

Сертифiкацiйна (льотна перевiрка) перевiрка 20.04.2012 ; 

Квалiфiкацiйна перевiрка 16.01.2013; 

Перерва у льотнiй роботi склада€ 90 дiб. 

Другий пiлот 

Дата народження: BiK - 23 роки; 
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Свiдоцтво: СА 011770 TepMiH дii': 27.06.2013; 

Медичний сертифiкат: 27.06.2012 - 27.06.2013; 

Квалiфiкацiйнi вiдмiтки: Ан24 - Другий пiлот; 

3агальний налiт: 175 годин; 

3агальний налiт в якостi другого пiлоту 54 години; 

Сертифiкацiйна (льотна) перевiрка : 18.08.2012; 

Квалiфiкацiйна перевiрка: 16.01.2013; 

Другий пiлот мав налiт менш 100годин, що не дозволяло йому виконувати 

польоти без пiлота-iнструктора; 

Перерва в льотнiй роботi склада€: бiльше 90 дiб. 

Бортiнженер 

Дата народження: BiK - 30 pOKiB; 

Свiдоцтво: FE 007210 TepMiH дi ·i: 14.02.2013; 

Медичний сертифiкат: 14.02.2012 - 14.02.2013; 

Квалiфiкацiйнi вiдмiтки: бортiнженер Ан24; 

3агальний налiт: 561 годин; 

кпк ПО типу ПС: NQ 014855; дата видачi 11.02.2011 (ДЛАУ); 

Сертифiкацiйна (льотна) перевiрка :-1.05 .. 2012; 

Квалiфiкацiйна перевiрка: 16.01.2013; 

Перерва в льотнiй роботi склада€: 75 дiб. 

Штурман 

Дата народження: BiK - 53 роки; 

Свiдоцтво: FN 006941 TepMiH дii': 15.05.2013; 

Медичний сертифiкат: 15.05.2012 - 15.05.2013; 

Квалiфiкацiйнi вiдмiтки : Ан24/26/30; 

Загальний налiт: 6645 годин; 

кпк ПО типу ПС: NQ 013866; дата видачi 17.03.2010 (ДЛАУ); 

Сертифiкацiйна перевiрка : 06.05.2012; 

Квалiфiкацiйна перевiрка:, 16.01.2013. 
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Бортпровiдник 

Дата народження: BiK - 29 pOKiB; 

Свiдоцтво: ST 012234 TepMiH дil: 24.09.2014; 

Медичний сертифiкат: 24.09.2012 - 24.09.2014; 

Квалiфiкацiйнi вiдмiтки: Ан24; 

Загальний налiт: 31,] О годин; 

Сертифiкацiйна перевiрка : 02.] 2.20] 2; 

Квалiфiкацiйна перевiрка: 24.] 0.20 12; 

Виконував перший самостiйний полiт. 

Пiлот - iHCTpYKTOP, який був включений до складу екшажу знаходився в 

вiдрядженнi за межами УкраlНИ, бортiнженер - iHCТPYKTOP з кiровоградсько'j 

авiакомпанii' «УРГА» на попереднi не дав згоди на виконання польоту. Таким 

чином iнструкторський склад був формально внесений до завдання на пол1т . 

1.6 Вiдомостi про повiтряне судно 

Тип повiтряного судна Ан-24РВ 

Державний та реестрацiйний номер UR-WRA 

Свiдоцтво про Державну реестрацiю N~ РП 2760/7 от 11.]0.20] ]р. 

Заводський номер 37308709 
Вiдомостi про власника ТОВ «Авiакомпанiя «Пiвденнi 

Авiалiнil» 

Вiдомостi про експлуатанта ТОВ «Авiакомпанiя «Пiвденнi 

Авiалiнil» 

Виробник, дата КиДАЗ,29.06.1973р. 

Сертифiкат льотно'j придатностi ПС N~ пн 2760/22, TepMiH дii' - до 
05.04.20 ]3 г. 

Призначений строк служби 40р. 6 Mic. (до 29.12.20]3p.) 
Ресурс 53] 00 Л.г., 33600 пол. 
Напрацювання ПС ЗПЕ 5] ] 36 Л.г. , 32645 пол . 

Мiжремонтний СТРОК слvжби до 30.12.2013р 

Кiлькiсть peMoHTiB 9 
Дата та мiсце останнього ремонту 30.04. 1 998р., АРЗ 410 ЦА 
Напрацювання ПС ПОР 7068 Л.г., 4539 пос . 

Залишок призначеного и 1964 Л.г.; 955 пол.;1582л.г.; 9б1пол.; . . 
10 Mic. 16 д . ; 10 Mic. 17 д. Мlжремонтного pecypcIВ, строку 

служб и 
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Вiдомостi про продовження ресурсу 
та строку служб и 

Рiшенням дп «АНТОНОВ» вiд 

19.03.2012р. N~24-12-021 лiтаку 

АН-24РВ UR-WRA заводський 
номер - 37308709 було встановлено 
призначений TepMiH служби 40 pOKiB 
та 6 мiсяцiв (до 29.12.20 13р.) та 
TepMiH служб и до чергового 
капiтального ремонту 15 pOKiB 8 
мiсяцiв (до 30.12.2013р.) в межах 

призначеного ресурсу 53100 льотних 
годин, 33600 польотiв (без 
пiдсилення крила по бюлетеню 

Вiдомостi про двигу"": 

Заводський номер 

Виробник 

Дата випуску 

Дата встановлення на 

Лlтак 

Напрацювання ЗПЕ, 

год. 

Кiлькiсть peMoHTiB 
Завод останнього 

ремонту 

Дата останнього 

ремонту 

Напрацювання ПОР, 

год. 

Мiжремонтний ресурс 

та строк служб и 

Примiтки: 

N~ 1300 (1317)-БУ -Г) та ресурсу до 
чергового каштального ремонту 

8650 льотних годин , 5500 польотiв з 
максимальною злiтною масою 21 ,8 
тон. 

АИ-24 2 сер. (лiвий) АИ-24 2 сер. (правий) 
Н4042029 Н4032051 

«Мотор-Сiч» «Мотор-Сiч» 

(УкраУна) (УкраУна) 

30.10.1970р. 07 .09 . 1970р. 

25.05.2010р. 22.05.2010р. 

10830 11573 

3 3 
ВА Т «Ростовський ЗЦА ВАТ «Ростовський ЗЦА 

412» 412» 
22.04 .1992р . 09.12.2005р. 

976 1801 

1562 год. до 01.01.2014p. 4000 год. до 
09.12.2013р. 

1. Призначений ресурс, мiжремонтний календарний строк служб и та 

календарний TepMiH експлуатацiУ двигуна Аи-24 2 сер. заводський номер-
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Н4042029 встановлено на пiдставi Акту N23261ОССД-13 по ОЦIНЦl 

техНlЧНОГО стану двигуна АИ-24 2 cepiY (АИ-24Т, АИ-24ВТ) вiд 

08.01.2013р . , затвердженого головним конструктором дп «Ивченко

Прогресс». 

2. Мiжремонтний календарний строк служб и та календарний TepMlН 

експлуатацiУ двигуна Аи-24 2 сер. заводський номер - Н4032051 

встановлено на пiдставi Акту N232910ССД-13 по оцiнцi технiчного стану 

двигуна Аи-24 2 cepiY (АИ-24Т, АИ-24ВТ) вiд 09.01 .2013р., затвердженого 

головни м конструктором дп «Ивченко-Прогресс» . 

3. Злiтна маса перевищувала максимальну припустиму на 1600кг, посадкова 

маса перевищувала максимальну припустиму на 200кr, центрiвка була в 

межах припустимоУ 22%САХ. 

Тип палива - ТС-l . 

1.7 Метеорологiчна iнформацiя 

Фактична погода за даними комплексноУ радiотехнiчноУ аероДРомноУ 

метеорологiчноУ станцiУ КРАМС - 4 за перiод з 16.00 UTC до 16.14 UTC (о 

16.14 UTC технiком-метеорологом АМСЦ за вказiвкою диспетчера TWR було 

виконано контрольний замiр погоди). 

Мiсцеве регулярне зведення по аеродрому Донецьк 13.02.2013 о 16.00: 

BITep в зонi приземлення 600 2 м!сек, змiнних напрямкiв вiд 200 до 800, 

наприкiнцi ЗПС 500 2 м/с, видимiсть у зонi приземлення 300 м, перша середина 

1000 м, друга середина 550 м, кiнець ЗПС 400 м, RVR в зонi приземлення 800 м, 

перша середина бiльше 2000 м, друга середина 1400 м, кiнець ЗПС 1100 м, 

туман, вертикальна видимiсть 60 м, температура повiтря + 1 ОС, температура 

точки роси + 1 ОС, QNН 1026 гПа, QFE 1000 гПа, коефiцiент зчеплення 055, 

прогноз на посадку: стiйки змiни видимостi 200 м, туман, вертикальна 

видимiсть 30 м . 

Наявнiсть в еюпажа та диспетчерlВ ОПР необхiДНОl метеорологiчноУ 

iнформацiУ, а та кож i"i достовiрнiсть. 
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Пiд час Пlдготовки до вильоту О 13.17 UТC КПС отримав на АМСЦ 

Одеса консультацiю та пакет польотно\ документацii', а саме: 

- бланк N~ 8 з фактичною погодою МETAR за 13.00 UTC та 

прогнозами погоди NAF по аеродромах: Донецьк з 12.00 UTC 

13.02.13 до 12.00 UTC 14.02.13, Луганськ з 11.00 до 21.00 UTC 

13.02.13, Днiпропетровськ з 12.00 UТC 13.02.13 до 12.00 UTC 

14Ш.13 та Одеса з 12.00 UТC 13Ш.13 дО 12.00 UTC 14.02.13; 

прогностичну карту особливих явищ погоди для FL-l00 - 450 з 

часом дii' 00.00 UTC 14.02.13; 

прогноз BiTpy та температури повiтря дЛЯ FL-180, FL-240, FL-340, 

FL-390 з часом дi\ 00.00 UTC 14.02.13. 

Про час проходження консультацii' та отримання пакету польотно'i 

документацi'i СВlДчить КОПlя журналу реестраЦll передпольотно\ 

метеопiдготовки АМСЦ Одеса . 

Iнформацiю про фактичну погоду екiпаж ПС АН - 24 в термiнальнiй 

зонi аеродрому отримав прослухавши повiдомлення AТIS UNlFORМ за 15.43 

UTC «Донецк AТIS информация 'U' 15:43 

Заход ILS ВПП рабочая 08, состояние ВПП за 13:55 - мокрая, 

эффективность торможения хорошая, Ксц 0,55 / 0,55 / 0,55. Эшелон перехода 

110. Внимание, погода аэродрома: ветер зона приземления 060 градусов 3 м/с, 

конец ВПП 060 градусов 2 м!с, видимость: зона приземления 300 м, первая 

середина 250 м, вторая середина 500 м, конец ВПП 550 м. Дальность видимости 

на ВПП: зона приземления 900 м, первая середина 750 м, вторая середина 1300 

м, конец ВПП 1400 м, туман, вертикальная видимость 60 м, температура 01, 

точка росы 01 , QNН 1026 гПа. Прогноз на посадку: постепенно видимость 200 

м, туман, вертикальная видимость 30 м. Диспетчерское разрешение на вылет 

выдается Донецк Руление 119,0. Подтвердите получение информации 'U' дЛЯ 

прибытия Донецк Подход Радар 126,35». 

Iнформацiю про поточнi значення видимостi на ЗПС та значення 

нижньо'i межi хмар екiпаж ПС АН - 24 отримав вiд диспетчера УПР сектора 
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ТС-l о 16:02:34: «видимость ВПП ноль восемь - девятьсот метров, две тысячи 

метров, тысяча пятьсот метров, тысяча двести метров, вертикальная видимость 

шестьдесят метров». 

Метеорологiчне обслуговування польоту ПС АН - 24 UR-WRA 

13.02.20 13 здiйснювалось згiдно з Iнструкц i€ю з метеорологiчного забезпечення 

польотiв на аеродромi Донецьк, затвердженоi' Генеральним директором КП 

«Мiжнародний аеропорт Донецьк iMeHi С.с.прокоФ'€вю> та погоджено! 

директором Донецького РСП 10.10.2012 (далi - Iнструкцiя) та Правил 

метеорологiчного забезпечення авiацi!. 

Захiд на посадку виконувався у сумерках та ТYMaНl. 

1.8 Навiгацiйнi засоби 

Пiд час подi'j електрозабезпечення АДВ, БПРМ-83, ДПРМ-83, БПРМ-

263, ДПРМ-263, КРМ -83, ГРМ-83 , КРМ-263 , ГРМ-263, р/локатора ОПР, DVOR 

ОМЕ виконувалось по ДВОМ фiдерам iз незалежних джерел живлення. Аварiйнi 

. . 
джерела живлення знаходились в резеРВl , переРИВlВ в електропостачанНl 

аеродромних об'€ктiв не вiдбувалось. 

Система електрозабезпечення аеропорту та аеродрому Донецьк 

знаходиться у працездатному cTaHi , Ma€ необхiдне резервування, забезпечу€ 

електроенергi€ю засоби посадки 1 KaTeropi'j електрозабезпечення та r KaTeropii' 

особливо! групи електрозабезпечення. 

1.9 Зв'язок 

13 лютого 2013 року обслуговування повiтряного руху в АДЦ Донецьк в 

змiну «День» здiйснювала диспетчерська змiна N~I. 

О 15:51:03 (тут та далi - час UTC) до району вiдповiдальностi 

диспетчера сектора ТМА ТС-2 ДОП Донецьк на ешелоНl польоту 150 на 

азимутi 248 гpaдyciB та вiдстанi 112 км вiд VORlDМE DON увiйшло повiтряне 

судно Ан-24, яке виконувало рейс OTL8971, за маршрутом Одеса-Донецьк. 
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Екiпаж ПС ПОВIДОМИВ про прослуховування iнформацi·j ATIS UNIFORМ (за 

15.43). 

Диспетчер УПР сектора ТМА ТС-2 вiдповiдно до встановлених 

процедур iдентифiкував повiтряне судно, проiнформував про це екшаж та 

розпочав радiолокацiйне наведення для заходження на посадку за ILS на 

ЗПС08. 

о 15:54:37 екшаж ПОВlТряного судна ПОВlДомив про розрахунковий 

початок зниження. Диспетчер УПР надав диспетчерський дозвiл на зниження 

дО FLII0 та запитав поточний курс. Екiпаж повiтряного судна пiдтвердив 

дозвlЛ на зниження FL 11 О та повiдомив, що поточний курс 65 градусiв. 

Диспетчер УПР надав вказiвку екiпажу повiтряного судна на роз ворот влiво на 

курс 60 градусiв. Екiпаж повiтряного судна пiдтвердив диспетчерську вказiвку 

про розворот влiво на курс 60 градусiв та повторно пiдтвердив про виконання 

зниження до ешелону польоту 110. 

О 15:55:54 диспетчер УПР iнформував екiпаж ПС про ешелон переходу 

110, тиск QNН 1026 та надав вказiвку проДовжувати зниження до абсолютно! 

висоти польоту 7000 футiв. 

Екiпаж ПС пiдтвердив отриману iнформацiю та П1дтвердив вказlВКУ 

щодо зниження до абсолютноi· висоти польоту 7000 футiв. 

О 15:59:40 повiтряне судно рейсу OTL8971 на азимутi 255 гpaдyclВ та 

вiдстаиi 50 кiлометрiв вiд VORIDМE DON було переведено на зв'язок до 

диспетчера УПР сектора ТМА TC-I. 

О 16:00:11 повiтряне судно рейсу OTL8971 вийшло на зв'язок до 

диспетчера УПР сектора ТМА ТС-l (помилково назвавши його позивний як 

«Одесса Подход Радар»), повiдомило про висоту, курс та П1дтвердило 

встановлення висотомiра на значення QNН 1026. 

Диспетчер УПР iдентифiкував повiтряне судно, проiнФормував про це 

екiпаж та, вiдповiдно до встановлених процедур, продовжив радiолокацiйне 

наведения, надавши диспетчерськi вказiвки на зниження до абсолютноi· висоти 

польоту 3000 футiв i розворот вправо на курс 070 та надавши дозвiл на 
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виконання заходження на посадку за ILS на ЗПС08. Також була надана 

диспетчерська вказiвка доповiсти про вихiд на траекторiю заключного сегмента 

заходження на посадку. 

016:00:42 екiпаж повiтряного судна OTL8971 пiдтвердив диспетчерськi 

вказiвки щодо зниження, розвороту та необxiдностi доповiдi про вихlД на 

траеКТОРIЮ заключного сегмента заходження на посадку. 

О 16:02:29 екiпаж повiтряного судна OTL8971 повiдомив диспетчера 

УПР сектора ТС-I про вихiд на траекторiю заключного сегмента заходження на 

посадку. 

О 16:02:34 диспетчер УПР сектора ТС-I надав екiпажу ПС iнформацiю 

щодо видимостi на ЗПС 08 (на чотирьох дiлянках)- 900, 2000, 1500 та 1200 

MeTpiB та щодо НИЖНЬОl межi хмар - 60 MeTpiB та иадав диспетчерську вказiвку 

на продовження заходження на посадку. 

Екiпаж ПС пiдтвердив iнформацiю щодо видимостi на ЗПС, нижньо\ 

. . . 
меЖl хмар та Пlдтвердив диспетчерську вказlВку на продовження заходження на 

посадку. 

О 16:03:58 диспетчер УПР сектора ТС-l повiдомив екiпаж повiтряного 

судна про його вiдстань вiд точки приземлення - 12 миль та перевiв його на 

зв'язок до диспетчера сектору TWR АДВ Донецьк. 

О 16:04:20 на азимутi 264 градусiв та вiдстанi 20,7 кiлометрiв BlД 

VORIDМE DON повiтряне судно знаходилося в горизонтальних межах CTR 

аеродрому Донецьк, екiпаж рейсу OTL8971 вийшов на зв'язок до диспетчера 

сектору TWR АДВ Донецьк, повiдомивши про знаходження на сегмеНТl 

кiнцевого заходження на посадку на ЗПС08. 

О 16:04:27 диспетчер УПР сектору TWR АДВ Донецьк надав екiпажу 

ПС iнформацiю щодо параметрiв BiTpy та дозволив посадку на ЗПС 08. 

1.10 Данi про аеродром 

Власником та експлуатантом аеродрому е КП "Мiжнародний аеропорт 

«Донецью) iM . с.с.прокофьева". Аеродром класу А. 
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Свiдоцтво про ре€страЦlЮ аеродрому N2 АР 04-01 видане кл 

"Мiжнародний аеропорт «Донецью> iM. с.с.прокофьева" 03.09.2012 року 

Державiаслужбою Украlни. 

Сертифiкат аеродрому N2 АП 04-01 видано кл "Мiжнародний аеропорт 

«Донецьк» iM. с.с.прокофьева" 02.11.2012 з TepMiHoM дii· до 28.07.2014 року. 

На аеРОДРОМl експлуату€ться ШЗПС МКпос 830/2630 з бетон ним 

покриттям рОЗМlрами 4000 х 60 м. , несуча спроможнiсть покриття - PCN 

80/R/C/x/т 

Розмiри прилеглих грунтових елементiв ШЗПС (вiльнi зони) складають 

150 х 150 м з обох напрямкiв. Розмiри ЛЬОТНОl смуги становить: довжина 4300, 

ширина пiвнiЧНОl частини ЛС - 150м, ширина пiвденно·i частини ЛС - 47м, про 

що експлуатантом видано NOTAМ NQC0087113. 

Для експлуатацii· ПС на аеродромi заявленi: 

рулiжнi дорiжки РД - А1, РД-А2, РД -А5, РД -А6, ШИРИНОЮ 23 м., 

несуча спроможнiсть покриття - PCN 80/R/C/X/T ; 

МР Д -В ШИРИНОЮ 25 м., несуча спроможнiсть покриття - PCN 

80/R/C/X/Т; 

РД -С4 ШИРИНОЮ 19 м., несуча СПРОМОЖНlсть покриття - PCN 

56/R/C/X/Т; 

РД-С1 ШИРИНОЮ 18м , несуча СПРОМОЖНlсть покриття - PCN 

56/R/C/X/Т. 

Для стоянки та обслуговування ПС передбачено М1СЦЯ стоянки для 

лiтакiв та вертольотiв. Розташування та рулiння лiтакiв виконано згiдно вимог 

Додатку 14 том 1 «Аеродроми». 

За сво·iми фiзичними характеристиками та денному маркуванню ШЗПС, 

р Д та МС, а також елементи ЛЬОТНОI смуги придатнi для експлуатацii· ПС коду 

4Е та вертольотiв. 

Iнструкцiя з виконання польотiв (використання повiтряного простору) в 

районi аеродрому "Донецьк" (далi 18П) затверджена Головою 
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Державiаадмiнiстрацii' 16.05.2007 року. Остання поправка дО IВП внесена 

11.09.2012p. 

Аеродром мае ШЗПС яка обладнана для точного заходу на посадку за 

ПI-А категорiею ICAO з МКпос 83 та за 1 категорiею ICAO з МКпос 263: 

Вiдповiдно до п.7.2 СВЦАУ на аеродромi встановленi поверхН1 

обмеження перешкод для точного заходження на посадку. Згiдно розрахункiв 

виконаних ТОВ «ДOI·П'ЕОКОМ» (технiчний звiт 201Ip.) критичнi перешкоди, 
. . 

що перетинають зазначеН1 поверхН1 BIДCYTН1. 

За функцiональним призначенням опора датчиюв 
. . 

ВИМlрювачlВ 

парамеТРIВ BiTpy повинна розмiщуватися поблизу ШЗПС. Вона е ламкою та 

розташована на вiдстанi 31 Ом вiд торця ШЗПС МКпос 83 та на вiдстанi 150м вiд 

oci ШЗПС. Розташування i"i вiдповiдае вимогам п.6.1.9 СВЦАУ. Абсолютна 

вiдмiтка верху опори становить 229м (у Балтийськiй системi висот). 

На аеродромi встановлена зона вiльна вiд пере шкод (OFZ) яка визначае 

повiтряний проспр над ВНУТРIШНЬОЮ поверхнею заходу на посадку, 

. . 
ВНУТРIШНЬОЮ перехIДНОЮ поверхнею та поверхнею заходу на друге коло при 

перерванiй посадцi та части ною льотноi· смуги , що обмежена цими поверхнями, 

та вони не перетинаються жодними нерухомими перешкодами, за винятком 

об'ектiв на ламкiй OCHOBi, що за своУм функцiональним призначенням повиннi 

розташовуватися в межах цих поверхонь. 

Вiдповiдно до п.7 .2.22 вiдмiтка внутрiшньо·j перехiдноi' повеРХНl 

обмеження пере шкод в мiсцi розташування опори датчикiв становить 247,37м. 

Тобто вiдмiтка внутрiшньо·j перехiдноi' поверхнi више вiдмiтки опори датчикiв 

на 8.37м 

Опора не перетинае перехiдну поверхню обмеження перешкод . 

Розмiщення опори вiд oci МРД становить 82,8м. Згiдно вимог частини 2 

Додатку 14 ICAO, мiнiмальна безпечна вiдстань мiж осьовою лiнiею РД та 

об'ектом для ПС кодово·j букви Е становить 80м. 
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Згiдно карти AD2.24.12-1 OCAIН дЛЯ заходу на посадку за САТ- 1, П 

розрахованi згiдно до перелiку перешкод, визначених ТОВ «ДОШЕОКОМ» та 

розрахункiв, виконаних дп «Украерорух». 

Свiтлосигнальна система типу ВВI 1, 11, III KaTeropi!, що розташована на 

ШЗПС з МКпос.-830/263 0 аеродрому «Донецью> перебувае в працездатному 

cTaHi, i здатна забезпечити свiтлове позначения ШЗПС i iТ дiлянок, пiдходiв до 

не!, з метою забезпечення пiлотiв ПС вiзуальною iнформацiею при виконаннi 

зльоту, заходу на посадку i посадки 1, П, ПI KaTeropi! з МКпос.-830 та в умовах 1 

KaTeropi! з МК.- 2630. 

1.11 Бортовi самописцi 

в ходi огляду лiтака в його задiй частинi знайденi бортовий аварiйний 

реестратор параметрично! iнформацi! МСРП-12-96 NQ20293, та бортовий 

аварiйний реестратор мовно! iнформацii' МС-61. Реестратори знаходилися в не 

пошкодженому cTaHi, опломбованi. 

Данi свiдчать про те, що лiтак дО БПРМ виконував захiд на посадку з 

витримуванням курсу та глiсади. Над БПРМ на висотi 267фт (80м) КПС 

вiдхилив руль висоти на 120 на себе вгору, що привело до падiния швидкостi до 

199 кмIгод, та вiдхилив руль повороту на 70 влiво, а лiвий та правий РУД були 

переведенi в положения 400 та 490 вiдповiдно. 

Двигуни вийшли на злiтний режим на висотi 57м та швидкосТl 

154км!год, в результатi ПС почало розкачуватись, спочатку увiйшло в лiвий 

крен 120, потiм У правий 580, знову у лiвий 180 та знову у правий 490. 

Пiд час заходу на посадку мiнiмальна швидкiсть ПС досягла 142 км!год. 

1.12 Медичнi та патологiчнi данi 

П'ять члеНlВ еКlпажу Командир ПС, другий шлот, штурман, 

бортiнженер, бортпровiдник та 3 пасажири отримали травми середнього 

ступеню тяжкостi та перебували на стацiонарному л iкуваннi в ОТЛ Донецька. 

За даними лабораторних обстежень, про веде них в лiкарн i етилового спирту в 
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KPOBi членiв екiпажу не виявлено. Результати патолого-анатомiчних дослiджень 

на даний час вiдсутнi. 

1.13 Пожежа 

Пiсля руйнування правого крила виникла теч палива, яка обумовила 

виникнення пожежi на крилi та на земл i. Прибувши на мiсце подi!, пожежний 

автомобiль аеропорту загасив пожежу. 

Час прибуття до мiсця АП: 18.14 - перший ПА; 18.15 - другий та третiй 

ПА; 18.16 - четвертий ПА. 

В районi «Альфа-2» праворуч 30 м вiд МРД на rрунтовiй nOBepXHi було 

виявлено лiтак Ан-24 з пошкодженими конструкцiями фюзеляжу, а також 

виявлено займання правого двигуна. Фюзеляж лiтака був скручений та мав 

сильну деформацiю, особливо в районi центроплана, два розриви - перший за 

кабiною екiпажу, другий - в заднiй частиНl в районi вхiдних дверей. 

Першочерговi дi! пожежно-рятувального пiдроздiлу АРК були спрямованi на 

лiквiдацiю пожежi та евакуацiю постраждалих з пошкодженого ПС. Для 

лiквiдацi! пожежi було подано два лафетних стволи для гасiння правого двигуна 

та розлитого пiд ним палива. Одночасно з гасiнням пожежi була органiзована 

евакуацiя пасажирiв. Пожежа була лiквiдована силами пожежно-рятувального 

пiдроздiлу АРК аеропорту 018.18. 

1.14 Фактори виживання 

Всього в лiтаку знаходилося 52 особи. До 18.14 самостiйно залишили 

лiтак 33 пасажирiв та 8 членiв екiпажу. Льотний екiпаж залишив ПС самостiйно 

через розлом у переднiй частинi фюзеляжу. 

3 18.14 до 21.33 силами АРК аеродрому та ДСУ НС м. Донецька було 

евакуйовано 6 потерпiлих пасажирiв та тiла 5 загиблих. 

Евакуацiя людей в основному здiйснювалася через розлом в заднiй 

частинi фюзеляжу лiтака в районi вхiдних дверей та в районi розлому в 

переднiй частинi фюзеляжу за кабiною екiпажу. 
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для евакуацii' постраждалих та для деблокування 'ix елементами 

конструкцii' лiтака та пасажирських крiсел виникла необхiднiсть у розрiзаннi 

частнии обшивки фюзеляжу та застосуваннi пiдйомного крану для пiдйому 

центроплану разом \з силовою установкою. 

Трьох людей (один з травмами, ДBO€ - загиблих, якi були заблокованi в 

. . 
районi центроплану евакуювали в останню чергу, П1сля розр\зания та 

розтягування обшивки фюзеляжу. 

Загальний час, протягом якого були евакуйованi вс\ люди, яю 

знаходилися на борту лiтака приблизно становить 3 годин и 20 хвилин. 

1.15 Iнформацiя про органiзацiю та адмiнiстративну дiяльнiеть 

Авiакомпанiя «Пiвденнi авiалiнii' Укра!ни» Ma€ дiючий сертифiкат NQ 

008 TepMiHoM дi! до 11.06.2013року. Наявнiсть лiтакiв - два Ан-24 та два 

SAAВ-340. Органiзацiйна структура авiакомпанi'i вiдповiда€ встановленим 

вимогам 

Протягом 2012-2013 рок1В в рамках мiжсертифiкацiйного нагляду 

Державiаслужбою виконано 5 перевiрок авiакомпанii', пiд час яких було 

виявлено 10 недолiкiв, серед яких 4 cYТТ€Bi, 5 незначнi, 1 iнформацiЙниЙ. 

Критичнi недолiки в авiакомпанii' виявленi не були. 

Б ходi оцiнки фiнансовоi' спроможностi а/к 31.10.2012 Державiаслужба 

виявила 7 сутт€вих недолiкiв, зокрема кiлькiсть застрахованих членiв екiпажу 

не вiдповiда€ змiсту договору обов'язкового авiацiйного страхування, кiлькiсть 

застрахован их пасажирiв на ПС UR-IМF не вiдповiда€ пасажиромiсткостi ПС. 

-:/1 f< а ~ "3, 
у ходi розслiдування комiсiя виявила: 

1. У Б.О. директора льотно'i служби 09.10.12 року закiнчився термlН Дl1 

свiдоцтва транспортного пiлота ТА 005103. Згiдно з вимогами АМС OPSl 

Пiдроздiл С п. 3 призначена посадова особа або iТ заступник повиннi 

мати дiючу лiцензiю льотного екiпажу, здiйснений пiд Сертифiкатом 

експлуатанта що вiдповiда€ виду експлуатацii'. Завдания на полiт було 
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· . . 
ним Пlдписане, незважаючи на те, що передпольотна Пlдготовка екшажу 

перед польотом для вильоту за маршрутом Одеса-Донецьк не 

проводил ась. В польотне завдання також було включено пiлота-стажиста. 

Таким чином В.О. директора льотноi" служби пiдписав завдания на полiт 

не маючи на це юридичного права. 

2. Тренiнг-менеджер з 29.01.13 знаходиться у довгостроковiй вiдпустцi, 

також на нього вiдсутнiй наказ заступника вiдповiдального за льотну 

пiдготовку на перiод його вiдпустки. Таким чином порушенi строки 

вiдсутностi в а/к протягом 10 днiв вiдповiдальних керiвникiв кандидатури 

яких повиннi бути погодженi Державiаслужбою . 

3. Вiдсутнiй наказ в авiакомпанii" «Пiвденнi авiалiнii"» про закршлення в 

складi iHCТPYKTOPCbKOro екiпажу слухача-пiлота КЛА НАУ. Але службою 

планування було включено слухача в польотне завдания. Не дивлячись на 

Bci вказанi вище невiдповiдностi нормативно правовим документам, 

командир повiтряного судна в польотному завданнi засвiдчив свiй пiдпис 

в графi «Екiпаж к польоту готов» вiд 13.02.2013. 

4. В додатку 1 до Страхового сертифiкату N~II-107-05-0l/13 бортпровiдник 

Горбатенко М.Н. не значиться. 

За результатами розслiдування виявленi недолiки у плануваннi польоту, 

контролю за пiдготовкою до вильоту з боку авiацiйноi" безпеки, безпеки 

польотiв, забезпеченнi авiацiйних перевезень у ТОВ «АК «Пiвденнi авiалiнii"», 

проходженню на борт повiтряного судна CTOPOHHix осiб, що сприяло до 

перевантажения злiтноi" ваги лiтака. 

Вiдсутнi документи авiакомпанi"i «lliвденнi авiалiнi"i» , на пiдставi яких 

Бабiч СЛ. отримав бланки cYBopoi· звiтностi - квитки (номера: 233 4200 

129737, 233 4200 129738, 233 4200 129739, 233 4200 129740, 233 4200 

129748, 233 4200 129749, 233 4200 129750), а також мав право здiйснювати 

оформления зазначених квиткiв на рейс OTL8971. 
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Вiдсутня iнформацiя авiакомпанi'i «Пiвденнi авiалiнi'i» про використання 

бланкiв cYBopoi' звiтностi - квиткiв (номера: 233 4200 136 838, 233 4200 136 839, 

2334200 136840 та 2334200 140383). 

Вiдсутнi apxiBHi данi з iнших систем бронювання (oKpiм «Сирена 2.3») 

стосовно списку пасажирiв, яким здiйснювалося бронювання та продаж на рейс 

OTL8971. 

Вiдсутнiй контрольний купон квитка громадянина Бабкова, ПРIзвище 

якого зазначене в копi'i пасажирського манiфесту пiд NQ 12. 

На запит до керiвництва авiакомпанii' щодо надання письмових пояснень 

посадово'j особи авiакомпанi'i «Пiвденнi авiалiнii'», яка здiйснювала оформлення 

зведено-завантажувально'i вiдомостi на рейс OTL897I , авiакомпанiя «Пiвденнi 

авiалiнi'j» повiдомила, що TaKi пояснення будуть надано пiсля виходу Бабiча 

СЛ. з лiкарняного на роботу. 

Причини та супутнi фактори 

Льотний екiпаж 

1. Льотний екiпаж мав свiдоцтва, кожен член екiпажу вiдповiдав медичним 

вимогам i достатнiй вiдпочинок для виконання польоту, але не мав на час 

виконання польоту допуску до самостiйних польотiв згiдно дiючих 

правил. 

2. Вiдсутнi данi, якi б СВlДчили про зниження працездатносТl еК1пажу до 

виникнення катастрофiчноi' ситуацi'i. 

3. Дi'j КПС пiсля рiшення зупинити зниження на висотi прийняття рlшення 

свiдчать про його слабку професiйну пiдготовку та невмiнням своечасно 

. . 
та BlpHO ДIЯТИ в складних умовах. 

4. Члени екiпажу (другий пiлот та КПС) не BipHO розрахували злiтну вагу 

лiтака, яка перевищувала максимальну допустиму на 1500кг. 

5. Члени екiпажу (другий пiлот та бортiнженер) не були активно включенi 

до контролю за параметрами зниження. 
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Виконання польоту 

1. Льотний екшаж виконував стандартний радiообмiн з диспетчерами 
. . 

управЛ1ННЯ повпряним рухом. 

2. КПС продовжував зниження нижче 300м (1000фт) для виконання посадки 

при вiдсутностi видимостi яка б вiдповiдала його MiHiMYMY. 

3. На висотi прийняття рiшення повiтряне судно втратило ШВИДКlсть до 

значень свалювання у другий режим польоту (некерований полiт) з 

причин: 

несво€часного збiльшення режиму роботи двигунiв; 

невикористання допомiЖНОl СИЛОВОl установки РУ 19 при посадковiй 

Maci лiтака, що перевищувала максимально допустиму на 200 кг; 
. . . 

наяВНОСТl ковзання BlД значного ВlДхиленого рулю повороту. 

4. Не було достатньоi· висоти для виходу iз звалювання. 

Експлуатант 

Данi мiстяться в пунктi 1.15. 

Обслуговування повiтряним РУХОМ, засоби та служби аеропорту 

1. Диспетчери радiолокацiйного контролю заходу на посадку мали 

вiдповiднi CBlДoЦTBa, медичний допуск до роботи та необхiднi 

квалiфiкацiйнi вiдмiтки для виконання своlх обов'язкiв. 

2. Кiлькiсть диспетчерiв повпряного руху виконуючих СВОl обов ' язки 

. . 
ВlДПОВlДа€ правилам. 

3. Bci навiгацiйнi засоби заходу на посадку та свiтлосигнальне обладнання 

працювали нормально на час катастрофи. 

4. Диспетчер сво€часно надав команду водiю машини супроводження 

пiд'·iхати до кiнця РУЛЬОЖНОl дорiжкi з метою уточнення знаходження АС 

пiсля посадки, та сво€часно оголосив сигнал «ТРЕВОГ А». 
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Бортовi Hocii польотно'j iнформацii. 

1. Мовний самописець (СВР) мав достатньо запису для РОЗСЛ1дування 

катастрофи. 

2. Самописець польотних даних (ФДР) мав достатньо даних для 

розслiдування катастрофи. 

МеДlfчнi данi 

1. Вiдсутнi даю ЯКl СВlДчать про TepMIHoBY хворобу шлоТlВ або втрату 

працездаТНОСТI, ЯКl могли вплинути на Ух працездатнiсть можливосТl 

керувати ПС. 

2. За даними лабораторних обстежень, проведених в лiкарнi етилового 

. . . 
спирту в KPOВl членlВ еКlпажу не виявлено. 

8иживання при катастрофi 

1. Тiлеснi пошкодження iз смертельним наслiдком не можливо було 

попередити використанням прив'язних peMeHiB, оскiльки загиблi були 

здавлею металевою конструкцн::ю центроплану при ударi лiтака об 

землю. 

Контроль за забезпеченням безпеки польотiв 

1. Контроль повноважного органу за безпекою польотiв був постiйним та 

належним. 

2. Повноважний орган сво€часно виявляв недолiки. 

Висновок причини катастрофи 

Катастрофа лiтака Ан-24РВ ре€страцiйний номер UR-WRA авiакомпанi! 

«Пiвденнi авiалiнi'i», що виконував полiт за маршрутом Одеса-Донецьк 

13.02.2013 стал ася через втрату швидкосТl лiтака пiд час заходу на посадку 

при метеоумовах до яких КПС не був пiдготовлений та допущений. 
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Причиною втрати швидкостi до значень на якiй лiтак втрача€ KepoBaHicTb 

та стiйкiсть стало: 

несво€часне збiльшення режиму роботи двигуюв перед початком 
. . 

виводу лпака 1З зниження; 

невикористання допомiжно! силовоi· установки РУ 19 при посадковiй 

Maci лiтака, що перевищувала максимально допустиму на 279 кг; 

вiд значного вiдхилення рулю повороту, що зменшило пiдйомну 

силу та критичний кут атаки лiвого напiвкрила. 

Супутнiфактори 

1. Невиконання екшажем теХНОЛОГll роботи на етаПl Пlдготовки до 

зниження та заходу на посадку. 

2. Екiпаж не пройшов вiдновлення пiсля достатнього перериву 

3. Наявнiсть серйозних недолiкiв у органiзацiйнiй та адмiнiстративнiй 

дiяльностi ТОВ «АК «Пiвденнi авiалiнi·I». 

Рекомеидацii" з безпеки 

1. Ознайомити керiвний склад авiакомпанiй зобставинами катастрофи. 

2. Прийняти заходи по недопущенню допуску до виконання самостiйних 

польотiв екiпажiв, в яких члени екiпажу мають перерву у льотнiй роботi бiльш 

нiж передбачених у Керiвництвi з виконання польотiв. 

3. Керiвництву авiакомпанiй Укра!ни постiйно анал1зувати ЯКlсть 

виконання польотlВ, кожного КПС, за матерiалами розшифровки засобiв 

об'€ктивного контролю. 

4. Вимагати вiд iHCТPYKTOPCbKOro складу, виконувати завдання на полiт, 

або iнформувати директорiв льотних служб про неможливiсть його виконання з 

будь яких обставин. 
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5, Державнiй авiацiйнiй службi Украj'ни пропону€ться провести 

розширене засiдання «Дня безпеки польотiв», на якому розглянути i вжити 

невiдкладнi заходi по недоnyщенню порушень, вiдмiчених в попередньому 

ЗВlТl, 

6, Державiаслужбi У Kpa'jH и СПIЛьно з НВО «Aepotexhika-МЛTh> 

прийняти рiшення щодо можливостi видаЧl доз волу та умов на використання 

радiолокацiйно'i iнформацi'i при забезпеченнi аеродромного диспетчерського 

обслуговування на аеродромi Донецьк , 

7, Державiаслужбi Укра!ни проанашзувати ефективнiсть використання 

радiолокацiйно'j iнформацi! на аеродромах Укра'jни , 3 урахуванням 

рекомендацiй комiсiй Державiаслужби з розслiдування серйозних iнцидентiв, 

що пов'язанi з неефективним використанням радiолокацiйно! iнформацii' на 

аеродромах Укра!ни та процедур IКAO розробити та впровадити заходи по 

пщвищенню ефективностi використання аеродромних оглядових 

, , 

раДlOлокаторlВ, 

8, Державiаслужбi Укра!ни проаналiзувати актуальнiсть та вiдповiднiсть 

нацiональним i мiжнародним вимогам наказу Державiаадмiнiстрацi'i вiд 

21,7,2008 NQ 495 «Про затвердження Порядку внесення записiв до пунктiв ХП 

та ХПI додатковоУ частини свiдоцтва диспетчера служби руху» , Пiд час аналiзу 

змiсту наказу врахувати, що вiдповiдно до Правил обслуговування повiтряного 

руху з використанням систем спостереження, затверджених наказом 

MiHicTepcTBa iнфраструктури вiд 07,11,2011 NQ 521 вiдеокамери не належать до 

систем спостереження ОПР, 

9, Державному пщпри€мству обслуговування ПОВIТРЯНОГО руху 

переглянути робочi iнструкцi'j диспетчерi в opгaHiB ОПР та посадовi i НСТРукцi'i 
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кп АДЦ Донецького реп з метою приведення Iх у вiдповiднiсть до вимог 

. . 
керIВНИХ дoкyмeHTIВ. 

нацiоIlшlыle бюро за резульmаmtlAtu розслiдуваllllЯ катастрофu lIе 

nрuшtае рiшеllllЯ про виllУ чu вiдnовiдшlыlсmьь юрuдUЧIlUX або фiзUЧIlUX осiб. 

РозслiдуваllllЯ що сnрял,оваllО lIа вста1l0вле1l1lЯ ви1lи або вiдnовiдшlыlстii 

nови1l1l0 nроводuтuся ОКРеА'О вiд техll;Чllого розслiдуваllllЯ авiацiЙIIUX nодiЙ. 
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