Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 22.11.2018 по 29.11.2018

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
6
0
11
4
17
4

Травмовані
5
2
7

З вини:
Не з вини:
ВСЬОГО:

Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
0
0
4
0
4
0

Травмовані
0
1
1

Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
0
0
0
Не ліцензований
1
4
0
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
1
4
0

Катастрофи
Аварії:
- наїзди на сторонніх
осіб
- пожежі
- сходи рухомого складу,
зіткнення, випадіння
вантажу та ін.
Інциденти
ВСЬОГО:

Залізничний транспорт
Кількість транспортних
Загинуло
подій
0
0
4
3
3
3

Травмовано
0
0
0

0

0

0

1

0

0

10
14

0
3

0
0

Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Втручання в
діяльність
ДТП на залізничних
переїздах
Інше
ВСЬОГО:

№

Дата і час
скоєння
подій
22.11.2018
17:15

1

22.11.2018
17:05
2

3

4

22.11.2018
09:50

22.11.2018
16:30

22.11.2018
17:10
5

Місце скоєння
подій

Травмовано

5

0

0

2

0

0

1
8

0
0

1
1

Причини та короткі обставини подій

Наслідки подій

Автомобільний транспорт
Водій легкового автомобіля ЗАЗ-1103 внаслідок порушення Постраждалих не має
правил маневрування допустив зіткнення з автобусом
ЛАЗ-А183D1, водій якого здійснював регулярні перевезення
4 пасажирів за міським маршрутом № 202е «ст.м.
«Центральний ринок» – вул. Рудіка»
На 529 км + 250 м а/д Водій автобуса МАН-А12, рухаючись без пасажирів не за Пішохід від отриманих
М-03 «Київ – Харків – маршрутом (в гараж), допустив наїзд на пішохода, який
тілесних ушкоджень
Довжанський»,
рухався по узбіччю дороги в попутному напрямку та
загинув на місці
в с. Кам’яна Яруга
перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, скоїв
пригоди
Чугуївського р-ну.,
неочікуваний вихід на проїжджу частину дороги
Харківської області
На вул. Кам’янецькій Водій легкового автомобіля ВАЗ-2190, виконуючи маневр
Пасажир автобусу
в м. Хмельницький обгону, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з
отримав тілесні
автобусом МАН-СР240, водій якого здійснював перевезення
ушкодження
15 пасажирів за маршрутом № 22.ї
На вул. Віденської
Водій легкового автомобіля Рено-Дастер не дотримався Постраждалих не має
у м. Рівному
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом БАЗ-079.14, водій якого здійснював перевезення
16 пасажирів за міським маршрутом № 38
На 14 км автодороги Водій легкового автомобіля ВАЗ-21703 допустив наїзд на Пішохід помер під час
Р-08 Немирів –
пішохода який у стані алкогольного сп’яніння лежав на
першої медичної
Ямпіль у с. Вовчок
проїжджій частини дорозі, після чого водій легкового
допомоги
Вінницької області автомобіля зупинився на правому по ходу узбіччі. Слідом за
легковим автомобілем слідував автобус Богдан-А09312,
водій якого здійснював перевезення 12 пасажирів за
внутрішньообласним маршрутом Вінниця – Чечельник
допустив другий наїзд на пішохода.
На перехресті вулиць
Чкалова та Академіка
Проскури
в м. Харків

Попередня
причина
пригоди
1-0-0 Не з вини

1-1-0 Не з вини

1-0-1 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-1-0 Не з вини

23.11.2018
13:20
6

7

23.11.2018
12:12

24.11.2018
19:43
8

24.11.2018
19:00
9

24.11.2018
10:00
10

11

26.11.2018
06:10

26.11.2018
14:00
12

13

26.11.2018
02:15

На вул. Луцької
у м. Горохів
Волинської області

Водій автобуса І-Ван, здійснюючи перевезення 16 пасажирів Пішохід від отриманих
за приміським маршрутом Луцьк – Антонівка, здійснив травм загинув на місці
наїзд на пішохода, який раптово вийшов на проїжджу
пригоди
частину дороги у стані алкогольного сп’яніння у
невстановленому для цього місці
На вул. Покровської Водій легкового автомобіля ВАЗ-21093 не дотримався Постраждалих не має
у м. Житомирі
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Богдан-А09202, водій якого здійснював
перевезення 40 пасажирів за міським маршрутом № 110
м. Миколаїв,
Водій автобуса РУТА-20, не дотримався безпечної дистанції 4 пасажири отримали
На проспекті
руху та допустив зіткнення з автобусом РУТА-19, який
травми
Центральний, в районі рухався попереду в попутному напрямку
буд. 120,
м. Миколаєва
На вул. Вадима
Водій автобуса Ван-Хул, здійснюючи перевезення Пішохід від отриманих
Галицького
пасажирів за міжнародним маршрутом «Яремче – Познань»,
тілесних ушкоджень
в м. Долина,
допустив наїзд на пішохода, який раптово вийшов на
загинув на місці
Івано-Франківської проїжджу частину дороги в невстановленому місці.
пригоди
області
На перехресті вулиці Водій автобуса ЗАЗ-А07А1-60, рухаючись без пасажирів за Постраждалі відсутні
Менделєєва та
приміським внутрішньо обласним маршрутом «Лисичанськ
проспекту Перемоги – Тошківка», не надав переваги у русі та допустив зіткнення
у м. Лисичанськ,
з легковим автомобілем Oпель-Омега
Луганської області
У м. Путивль,
Водій автобуса ЧАЗ-А079.53, здійснюючи перевезення 15 Постраждалі відсутні
Путивльського
пасажирів за міжміським маршрутом «Суми - Свесса», не
району,
впорався з керуванням та допустив з’їзд автобуса в кювет
Сумської області
На вул. Гагаріна
Водій автобуса МAН-11.220, термін дії необмежений Постраждалі відсутні
у м. Чернівці
здійснюючи перевезення пасажирів за міським маршрутом
№ 38 «вул. Чкалова – вул. Хотинська», не дотримався
безпечної дистанції та швидкості руху, допустив наїзд на
тролейбус, водій якого під час здійснення перевезень
пасажирів за міським маршрутом № 11, здійснював посадку
та висадку пасажирів на зупинці загального користування
Черкаська обл., На
Водій вантажного автомобіля ДАФ-95, не ліцензований, Водії обох вантажних
526 км а/д Стрийрухаючись
з
боку
м.
Вінниці,
в
напрямку
автомобілі та 2 їх
Тернопіль м. Кропивницького, не врахував дорожню обстановку, пасажири загинули на
Кропивницькийздійснив виїзд на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з
місці пригоди

1-1-0 Не з вини

1-0-0 Не з вини

1-0-4 З вини

1-1-0 Не з вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-0-0 З вини

1-4-0 Не
ліцензований

26.11.2018
17:50
14

26.11.2018
17:35
15

27.11.2018
08:00

На пр-т.
Богоявленський, в
районі буд. 43, в
районі перехрестя з
вул. Космонавтів,
у м. Миколаєві

23.11.2018
11:30

На пр. Перемоги,
у м. Києві

27.11.2018
15:40

На вул. Героїв
Сталінграду
у м. Харкові

22.11.2018
20:35

На вулиці Чорновола
у м. Києві

26.11.2018
15:00

На проспекті Героїв
Сталінграда
у м. Харкові

16

17

18

1

2

Знам’янка
між с. Орадівка та
Мала Севастянівка
Христинівського р-ну,
Черкаської області
На автодорозі
«Снятин-Косів»
с. Хутір-Будилів
Івано-Франківська
області
На перехресті вул.
Героїв Сумщини та
вул. Троїцька,
у м. Суми

вантажним автомобілем
зустрічному напрямку

ДАФ-105,

що

рухався

в

Водій автобуса МАN, здійснюючи перевезення 20
пасажирів за маршрутом «Снятин - Новоселиця», допустив
перекидання транспортного засобу у кювет

Постраждалі відсутні

1-0-0 З вини

Водій легкового автомобіля Деу-Ланос, повертаючи
ліворуч, на регульованому перехресті, не надав перевагу у
русі автобусу Рута-25, та допустив зіткнення, водій якого
перевезення 15 пасажирів за регулярним міським
маршрутом м. Суми № 14 «Тімірязівка - З.Вокзал»
Водій автобуса Мерседес-Бенц-405, рухаючись до зупинки
громадського транспорту, для здійснення висадки та
посадки пасажирів, в цей час водій автомобіля Ніссан-Тіда,
здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі
автомобілю Джилі-7162, який рухався у зустрічному
напрямку, допустив з ним зіткнення. Після чого обидва
легковики змінили напрямок руху і зіткнулися зі стоячим
автобусом
Водій автобуса I-VAN, під час висадки пасажирів на
зупинці, не переконавшись, що всі пасажири завершили
висадку та передчасно почав рух, що призвело до випадіння
пасажира із салону автобуса
Водій легкового автомобіля Шевроле-Авео не дотримався
безпечного інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з
автобусом Рута-20, водій якого здійснював перевезення 10
пасажирів за міським маршрутом № 226
Міський електричний транспорт
Водій тролейбуса ЛАЗ-183Д, здійснюючи перевезення 14
пасажирів за міським маршрутом № 19Д, не впорався з
керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у
русі та допустив бокове зіткнення з тролейбусом TРОЛЗА,
водій якого рухався без пасажирів за міським маршрутом №
3 «ст. м. Проспект Гагаріна – вул. 12 Квітня»

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Водій легкового
автомобіля отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 Не з вини

Пасажир
отримав
тілесні ушкодження

1-0-1 З вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

Постраждалих не має

1-0-0 Не з вини

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

27.11.2018
20:00
3

29.11.2018
06:17
4

22.11.2018
05:54

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя

23.11.2018
04:50

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-3
Запоріжжя
Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ
Регіональна філія
«Донецька залізниця»,
ДН-2 Лиман ст.
Хлібодарівка

1

2

3

23.11.2018
06:35

23.11.2018
14:15
4

5

На перехресті
проспекту
Московського та
вулиці Плиточної
у м. Харкові
На вул. Академіка
Павлова
у м. Харкові

23.11.2018
17:45

Регіональна філія
«Південна залізниця»,
ДН-2 Харків перегін
Лосеве – Рогань

Водій легкового автомобіля ДЕУ-Ланос у стані Постраждалі відсутні
алкогольного сп’яніння проігнорував забороняючий сигнал
світлофора та допустив зіткнення з тролейбусом Тролза,
водій якого здійснював перевезення 15 пасажирів за
міським маршрутом № 7
Водій легкового автомобіля Деу-Ланос не надав переваги у
Пасажир легкового
русі допустив зіткнення з трамваєм TАТРA-T3, водій якого
автомобіля отримав
здійснював перевезення 10 пасажирів за міським
травми
маршрутом № 8 «602-й мікрорайон – вул. Одеська», з
послідуючим сходом першого візка вагона інв. № 8073 з
трамвайної колії
Залізничний транспорт
Поїзд №8502 (ЧМЕ-3 №3457 ТЧ-3) зупинився на 46 км ПК4
Відправився поїзд
через несправність локомотива (відсутність води в системі
№8502 о 07.28 з
охолодження дизелю) та о 05.58 запросив допоміжний. затримкою на 1 год. 34
Допоміжний локомотив (2ТЕ-116 №1535 ТЧ-2) надано зі ст.
хв. По впливу
Нельгівка о 06.31.
затримано поїзди: №84
на 1 год. 9 хв., №104
на 18 хв.
Поїзд №6842 Бердянськ – Пологи (ЧМЕ3 №4713 ТЧ-4 Затримка поїзду понад
Пологи) прибув із запізненням на 2 год. 10 хв. через
2 години. По впливу
недотримання нормативного графіка руху на дільниці
затримано поїзд
Бердянськ – Пологи унаслідок несправності локомотива.
№6841 на 1 год. 23 хв.
Поїзд №705 Київ - Перемишль (HRCS2 №009) на Затримка поїзда склала
пішохідному переході перед високою пасажирською
15 хв.
платформою смертельно травмував сторонню жінку

1-0-0 Не з вини

Поїзд №2716 (2ТЕ116 №1617 ТЧ-17 Волноваха) зупинився Затримка поїзда склала
на вхідній горловині через несправність локомотива з 1 год. 35 хв. По впливу
вимогою допоміжного. Допомогу надано тепловозом
затримано поїзди:
2ТЕ116 №689
№6956 на 1 год. 17 хв.,
№69 на 27 хв., №2329
на 3 год. 00 хв., №2524
на 1 год. 05 хв
Електропоїзд №6829 Лосеве – Гракове (ЕР2 №7036) на 24
Затримано поїзди:
км ПК8 збив мотоцикл, що намагався переїхати колію по №6829 на 1 год. 27 хв.,
перехідній доріжці. Мотоцикліст від госпіталізації №6826 на 1 год. 26 хв.
відмовився

1-0-0 Інцидент

1-0-1 Не звини

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

23.11.2018
21:53
6

23.11.2018
19:23
7

25.11.2018
23:35

Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман

25.11.2018
22:00

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця»,
ДН-1 Київ

26.11.2018
12:00

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне, перегін
Озеряни – Здолбунів

26.11.2018
19:23

Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса, перегін
Березівка – Раухівка

8

9

10

11

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро ст.
Верхньодніпровськ
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород ст. Сянки

Поїзд №6044 П’ятихатки – Дніпро-Головний (ЕПЛ2Т №13
РПЧ-1 Дніпро) зупинився за показанням пристрою АСДК-Б
«Тривога 1» у 3 рух. од., 1 вісь, ліва сторона. Оглядом
локомотивної бригади виявлено заклинювання ричажної
передачі гальмівної системи.
Поїзд №2517 (ВЛ11 №100, з штовхачем ВЛ10 №1479) при
відправленні з колії №3 пошкодив струмоприймачі на
локомотивах: ВЛ11 №100 другий за рухом поїзда; ВЛ10
№1479 обидва.

Після усунення
несправності поїзд
відправився із
затримкою на 1 год.
12 хв.
Затримка поїзда
складає 4 год. 25 хв.
По впливу затримано
поїзд №6526 на 1 год.
40 хв
Поїзд №3551 (ВЛ8 №790) зупинився після прослідування Затримка поїзда склала
вхідного сигналу Н через спрацювання гальм. Оглядом
1 год. 07 хв.
помічником машиніста між 27 та 28 вагонами виявлено
перекритий сторонніми особами кінцевий кран. Після
усунення несправності помічник машиніста помітив у
хвостовій частині поїзда сторонніх осіб, що поводили себе
агресивно. Після прибуття працівників поліції зловмисники
втекли.
Під час виконання маневрової роботи з прибирання 15
Затримки поїздів
порожніх вагонів локомотивом (ЧМЕ3т №1296) вперед на
немає.
під'їзній колії ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
(колія на балансі колієвласника) сталося сходження
хвостового вагона, другим візком.
Поїзд №2802 (ВЛ80 №599 ТЧ-3 Козятин) зупинився на 131 Затримка поїзда на 00
км ПК4 через спрацювання гальм. Оглядом ТЧМ у вагоні год. 55 хв. По впливу
(Україна) виявлено вирвану трубку гальмівної магістралі. О
затримано поїзди:
13.00 після усунення несправності, силами локомотивної №804 на 1 год. 05 хв.,
бригади, поїзд відправився. О 13.21 поїзд №2802 прибув на
№750 на 18 хв.
ст. Здолбунів із загальною затримкою на 55 хв.
Поїзд №2313 (ВЛ80т №1329 ТЧ-7 Знам'янка) зупинився на
Затримано поїзди:
1217 км ПК2 через мимовільне спрацювання автогальм. №2313 на 2 год. 18 хв.,
Оглядом рухомого складу локомотивною бригадою №2747 на 2 год. 05 хв.
несправностей не виявлено, при цьому помічено сторонню
особу, що бігла з ліхтарем від поїзда. З пояснень
локомотивної бригади, перед відправленням зі ст. Колосівка
до них звернувся сторонній чоловік щодо під'їзду до ст.
Березівка, йому було відмовлено. Через невідповідність
ухилу (9.8 тис.) на підйомі умовам рушання з місця,
машиніст запросив допоміжний локомотив о 19.40.

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

1-0-0 Аварія

1-0-0 Інцидент

1-0-0 Втручання
в діяльність

26.11.2018
23:43

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-1
Дніпро, ст.
Миколаївка

27.11.2018
09.55

Філія «Пасажирська
компанія»

27.11.2018
12.43

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ, ст. КиївПасажирський.

27.11.2018
16.05

Регіональна філія
«Південно-Західна
залізниця», ДН-1
Київ. перегін КиївДеміївський – Петра
Кривоноса.
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-3
Рівне перегін
Антонівка –Рафалівка
Регіональна філія
«Одеська залізниця»,
ДН-1 Одеса перегін
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14

15

28.11.2018
04:40
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28.11.2018,
12:53

Допоміжний локомотив надано зі ст. Раухівка (ВЛ80т
№1850 ТЧ-7)
По доповіді ДСП після прослідування поїзда №3151 на
пульт–табло сигналізує хибну зайнятість перша ділянка
віддалення в парному напрямку одноколійного перегону
Миколаївка – Богуславський, переїзд 71 км ПК5 (без
чергового працівника) сигналізує несправність, с.у. №4
сигналізує червоним, с.у. №2 – погасла. О 23.51 наказом
№ 500 на 71 км ПК5 обмежено швидкість руху до 25 км/год.
О 23.55 відправлено перший поїзд №1616. О 01.25 за
повідомленням на сигнальній установці №2/21 сторонніми
особами викрадено низьковольтного спуск, довжиною 2
метра, від трансформатору ОМ ЛЕП АБ до КЯ, на ЛЕП ПЕ
вихід з ладу трансформатору ОМ. Відновлено роботу
пристроїв о 03.45.
ПАТ «Укрзалізниця» отримала травму токар виробничого
підрозділу «Криворізька пасажирська вагонна дільниця», в
приміщенні, механічного відділення цеху по ремонту
обладнання, при виконанні робіт на свердлильному верстаті.
За повідомленням чергової по Центральному вокзалу на
телефон 102 зателефонував невідомий та заявив про
мінування Центрального і Південного вокзалу. Пасажирів та
співробітників евакуйовано. Повідомлено: О 14.28 роботу
вокзалів відновлено, вибухових пристроїв не виявлено.
Затримок поїздів немає.
Поїздом №8602/8601 на 5 км ПК5 смертельно травмовано
стороннього чоловіка

Затримано поїзди:
№1616 на 34 хв.,
№3154 на 17 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

(Нещасний випадок на
виробництві)

1-0-1 Інше

Тимчасово припинено
рух поїздів по 1 та 14
коліях.

1-0-0 Втручання
в діяльність

По впливу затримано
поїзд №738 на 10 хв.

1-1-0 Аварія

Поїзд №6317 Сарни – Ковель (М62 №1361 ТЧ-7 Ковель)
Затримка
зупинився на 351 км ПК1 через несправність локомотива з
на 1 год. 35 хв.
вимогою о 04.48 допоміжного локомотива. Поїзд з
допоміжним локомотивом (2М62 №159/235) прибув на ст.
Рафалівка о 06.22
Поїзд №6412 Одеса – Помічна (ЕР9т №658) на 1303 км ПК5 Затримка поїзда склала
при швидкості 51 км/год. застосував екстрене гальмування
06 хв.
для попередження наїзду на людину. Смертельно

1-0-0 Інцидент

1-1-0 Аварія
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29.11.2018,
00.25
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Одеса-Пересип –
Одеса-Сортувальна
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-2
Тернопіль перегін
МаксимівкаТернопільська –
Бірки Великі
Регіональна
філія
«Одеська залізниця»,
ДН-3 Знам’янка. ст.
Знам’янка
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст. Кривий
Ріг - Західний
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29.11.2018
03.18

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг ст. ім. Т.
Шевченко

28.11.2018
18:26

Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-5
Ужгород, перегін
Великий Березний –
Дубриничі

21

22

травмовано сторонню жінку, віком приблизно 60 років
Поїзд №357 Київ – Рахів (ЧС4 №144, ТЧМ-1 Київ-Пас)
повідомив про обрив контактної мережі по непарній колії на
1315 км ПК2 та неможливість подальшого слідування. Для
надання допомоги з ст. Тернопіль відправлено локомотив
ЧМЕ3 №7350, ТЧМ-5 Костенюк і зі ст. Підволочиськ
дрезину АДМ №477 ЕЧ2.

Затримано поїзди:
№357 на 2 год. 19 хв.,
№747 на 15 хв., №13
на 26 хв., №144 на 10
хв., №136 на 25 хв.,
№12 на 9 хв., №358 на
1 год. 11 хв
Затримка поїзда
більше 30 хв.

Оглядач вагонів виявив у складі поїзда №2951, який прибув
на 7 колію Фастівського парку о 23.45, висипання вантажу
кукурудзи із вагонів №95833430, 95651980. У цей час на
коліях станції був помічений сторонній чоловік..
Через перетримку «вікна» по реконструкції стрілочного затримано поїзди:
переводу №3, яке повинно закінчитись о 17.00 згідно №133 на 21 хв.,
телеграми від 27.11.2018 №1335а в.о. ДНЗ-2,
№6477/6478 на 55 хв.,
№6455/6458 на 50 хв.,
№6509 на 58 хв., №76
на 30 хв. (пересадка
пасажирів з №6458),
№375 на 55 хв., №71
на 54 хв., №101 на 30
хв., №1464 на 5 год. 04
хв.
Надійшла інформація від СБУ щодо замінування
Затримано поїзди:
Південного вокзалу. Працівників та пасажирів евакуйовано, №42 на 33 хв., №148
припинено
рух
поїздів
по
коліях
Бахмацького на 23 хв., №110 на 13
пасажирського парку. О 04.55 рух поїздів дозволено, о 05.06
хв
відновлено роботу вокзалу. Вибухових пристроїв не
виявлено.
На регульованому переїзді без чергового працівника 217 км Постраждалі відсутні
ПК4, при справно працюючій переїзній сигналізації, поїзд
№6565 Сянки –Мукачево (ЕР №332) застосував екстрене
гальмування для попередження наїзду на автомобіль
«НИВА», водій якого виїхав на переїзд при забороняючому
показанні переїзної сигналізації. Наїзд попередити не
вдалося. Автомобіль пошкоджено

Начальник диспетчерського відділу Укртрансбезпеки

О. ГОНЧАР
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