
Русија: Срушио се руски авион са 71 путником недалеко од Москве, нема преживелих; Посада није пријавила никакав технички проблем
понедељак, 12 фебруар 2018 00:30

Руски истражитељи саопштили су вечерас да посада авиона Антонов (Ан-148), који се
срушио у близини Москве и у којем нема преживелих, није пријавила техничке проблеме
пре несреће, јавила је агенција АП.

  

  

Авион компаније Саратов ерлајнс са 65 путника и шест чланова посаде срушио се данас
неколико минута после полетања са аеродрома Домодедова.

  

Портпарол истражног одбора Светлана Петренко изјавила је да није било извештаја о
техничким проблемима пре несреће.

  

Појавио се снимак пада руског авиона "Антонов 148", који се срушио непосредно након
полетања са московског аеродрома "Домодедово".
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Снимак авионске несреће у којој су живот изгубили 71 путник и чланови посаде,
забележила је сигурносна камера са једне приватне куће у селу у чијим је атарима авион
пао.

  

Видео снимак ексклузивно је објавио канал "Масх".

  

  

Двојица техничара, који су претходно прегледали авион Ан-148 који се данас срушио
четири минута по полетању са московског аеродрома, били су у летелици, изјавио је
заменик тужиоца за саобраћај региона Саратов.

  

- Техничари који су прегледали авион пре лета били су у њему у тренутку несреће. Они
нису имали примедбе на техничке услове летелице. На жалост, то не можемо да их
питамо - рекао је Саратов за ТАСС.

  

Према његовим речима, авион је последњи пут проверен јуче у Пензи, а такве провере
се изводе свака два дана.

  

Узрок несреће још није познат.

  

Руска агенција Тасс пренела је да се авион срушио на пољану у близини села Аргуново,
југоисточно од Москве и да нико на тлу није повређен приликом пада авиона.

  

Агенција Интерфакс је пренела да је авион уништен и распарчан на површини од једног
километра.
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Председник Русије Владимир Путин одложио је планирани пут у Сочи како би пажљиво
надгледао истрагу о паду путничког авиона.

  

  

Државни врх Србије упутио је телеграме саучешћа руским колегама.

  

Недуго по полетању са московског аеродрома Демодедово, срушио се руски авион са 71
путником, који је летео од Москве ка граду Орск, на граници са Казахстаном, потврдиле
су власти и навеле да је отворена криминалистичка истрага.

  

Руске агенције преносе да нема преживелих. Портпарол министра за ванредне
ситуације је саопштио да је неколико тела пронађено, преноси ТАСС.
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  Авион је прво нестао са радара, да би потом било потврђено да је пао, а званичници сунакон тога потврдили да су сви који су били у авиону погинули. РТ наводи да јепронађена црна кутија, као и да су из олупине авиона извучена два тела.  

  Осим тога, РТ наводи да је објављена и листа свих путника у авиону.  Реч је о авиону Антонов Ан-148, а авион је када је нестало летео на линији Москва -Орск.  
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  У авиону је било 65 путника и шест чланова посаде.    #6W703 : First VIDEO from Russian plane crash site emerges online https://t.co/vjI0L0cHCj pic.twitter.com/Gc1fQN5OAR  — RT (@RT_com) February 11, 2018     Saratov Airlines flight #6W703  from Moscow to Orsk is missing according to reports in mediahttps://t.co/76IcETh6onpic.twitter.com/5a9TwnJJXQ  — Flightradar24 (@flightradar24) February 11, 2018    Авион се срушио код села Аргуново (у близини Москве) и тешко да је ико преживео,речено је из штаба за ванредне ситуације за Интерфакс. На лице места стигао је иминистар саобраћаја Максим Соколов.  

  Авион Саратов Аирлинеса с радара је нестао након што је полетео с аеродромаДомодедово у Москви. Поједини медији навели су да је "изгубљен" након два минута.  Пронађена једна црна кутија, више теорија о паду авиона  На месту пада руског авиона "Ан-148" са 65 путиника и шест чланова посаде у близиниМоскве пронађена је једна црна кутија.  Осим тога, званичници истичу да истражитељи испитују неколико теорија због чега јеавион пао, као и да се операција потраге наставља.  Међу теоријама о узроцима пада авиона су неповољни временски услови, људска грешкаи технички проблеми, изјавила је портпаролка руског Истражног комитета СветланаПетренко, пренео је Тасс.    Међутим, према појединим изворима, временски услови у тренутку пада авиона нисубили лоши.  Такође, руски медији истичу да су на месту несреће спасиоци пронашли два тела и да јена списку путника било и једно дете.  Авион Ан-148 летео је ка граду Орск у области Урала, у близини руске границе саКазахстаном, у Оренбуршкој области, а срушио се у раним поподневним сатима полокалном времену.  (Агенције)  
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