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TECHNICAL CONDITION OF THE RAILWAY TRACK IN THE 

IMPLEMENTATION OF RAILWAY-TRANSPORT FORENSIC EXPERTISE
Анотащя. В данш статп розглядаеться питання взаемодн оргашв досудового розслодування та 

науково-дослвдних установ судових експертиз Мш'юсту Укра!ни в частиш призначення та виконання 
судових зал1знично-транспортних експертиз. Особлива увага прид1ляеться етапу збору вих1дних даних, 
оск1льки шльшсть та достов1рн1сть шформацп, яка надаеться судовому експерту на дослщження, 
впливае на час, необхщний для виконання експертизи, та повноту висновку експерта.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы взаимодействия органов 
предварительного расследования и научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз 
Минюста Украины в части назначения и выполнения судебных железнодорожно-транспортных 
экспертиз. Особое внимание уделяется этапу сбору исходных данных, поскольку количество и 
достоверность информации, предоставляемой судебному эксперту на исследование, влияет на время, 
необходимое для выполнения экспертизы, и полноту заключения эксперта.

Ключевые слова: железнодорожно-транспортное происшествие, элементы верхнего и 
нижнего строения пути, исходные данные, вывод судебного эксперта, техническое состояние пути.

Abstract. This article discusses the interaction of the preliminary investigation bodies and scientific 
research institutions of the forensic expertise of the Ministry o f Justice of Ukraine with regard to the 
appointment and execution of railway-transport forensic expertise. Particular attention is paid to the stage of 
the gathering of the initial data, since the quantity and reliability of the information provided to the forensic 
expert for the study affects the time for railway-transport forensic expertise and the completeness o f the 
expert's conclusion.

Key words: railway accidents, the elements of the track, initial data, inference of a forensic expert, 
technical condition o f the railway track.

Постановка проблеми. У зв’язку з реформуванням оргатв вн утрш тх  
справ та прокуратури у 2015 рощ було розформовано л ш ш т ввддши м ш цп на 
залiзницях Украши та транспортну прокуратуру, що так само ускладнило 
взаемодш оргатв досудового розслщування та науково-дослщних установ 
судових експертиз Мш'юсту в частит призначення та виконання судових 
залiзнично-транспортних експертиз.

Пращвники лшшних вщ дш в транспортно! м ш цп у результат! тривало! 
ствпращ  iз залiзницею були обiзнанi зi специфтою й роботи та володши 
необхщними техтчними термшами. Та, на жаль, т с л я  реоргатзацй структур
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МВС Укра!ни незначна кшьшсть колит ных працiвникiв тдроздОл^в 
транспортно! м ш цн перейшла у вiддiлення полщн та продовжила роботу з 
випадками залiзнично-транспортних пригод (надалi - ЗТП). Тож на даний 
момент у пращвнишв оргатв досудового розслщування виникають труднопп 
стосовно збору необхщних даних та формування матерiалiв, необхщних для 
призначення i проведення залiзнично-транспортних експертиз. У зв’язку зi 
специфiкою збору шформацп, яка базуеться на зн ан т  нормативно! 
документаций що дiе на залiзничному транспортi, при формуваннi вказаних 
матерiалiв значна частина шформацп, що мштить данi, необхiднi для 
вирiшення поставлених експерту питань, не включаеться [1]. Тож експерт 
змушений порушувати клопотання про надання додаткових матерiалiв, що в 
свою чергу призводить до збшьшення загального часу знаходження матерiалiв 
досудового розслодування в експертнiй установi та, вщповщно, i часу 
виконання експертизи.

Анал1з останн1х дослщжень i публ1кац1й. Проблематика збору 
достовiрних та технiчно спроможних даних для формування матерiалiв, якi 
надаються для виконання судово! залОзнично-транспортно! експертизи, на е та т  
виникнення та становлення в У кра!т даного виду експертизи висвОтлювалась у 
наукових працях !! засновника, доктора техтчних наук, професора ЛьвОвсько! 
фшп ДНУЗТ, проводного судового експерта Львiвського науково-дослодного 
iнституту судових експертиз Сокола Едуарда Миколайовича.

Метою дано! стати е розгляд специфши збору вихОдних даних для 
формування матерОалОв, яко надаються експерту для проведення судово! 
залОзнично-транспортно! експертизи з дослщження техтчного стану верхньо! 
та нижньо! будови коли.

Виклад основного матерiалу. НайчастОше в експертнш практицО 
виникае потреба у встановлент техтчного стану верхньо! та нижньо! будови 
коли при дослОджент випадкОв сходу рухомого складу з коли.

Перелш даних, необхщних для дослщження ЗТП, в залежност вод !! типу 
наведений у Методичних вказОвках [2] та у «Порядку службового 
розслщування транспортних подш в ПублОчному акционерному товариствО 
«Укра!нська залОзниця» (тимчасовий)». Але д а т  нормативы документи 
розроблялись для структурних пщроздшв ф ш й ПАТ «УкрзалОзниця» в частит 
оргатзацл та проведення службового розслщування транспортних подш О !х 
немае у вшьному достут. Тож за умови вщсутност матерОалОв службового 
розслщування (проведеного вщповщними комшями) чи !х неповноти, органи 
досудового розслОдування не в змозО самостшно ощнити важлившть пе! чи 
Оншо! ОнформацО!.

Для кращого розумОння висвОтленого у статтО питання спочатку 
необхОдно взнати що ж становить собою залОзнична колОя.
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ЗалОзнична колОя -  це Онженерна споруда, яка складаеться з верхньо! О 
нижньо! будови коли. До верхньо! будови коли належить рейко-шпальна 
решОтка (рейки, шпали, бруси, рейковО скрОплення та ОншО складовО) О баластна 
призма. До нижньо! будови колО! -  земляне полотно та штучнО споруди.

Характерними несправностями у коли, я к  можуть призвести до сходу 
рухомого складу можуть бути: непридаттсть шпал, перевщних О мостових 
брушв; непридаттсть скршлень; понаднормативний ухил вщводу ширини коли 
чи тдвищ ення зовтш ньо! рейки; понаднормативт вОдхилення коли у плат, за 
рОвнем чи за шириною; викид колО!; злам рейки; неприлягання вОстряка до 
рамно! рейки та ОншО.

ДалО розглянемо перелОк основних даних, якО необхОднО експерту для 
виконання залОзнично-транспортно! експертизи за експертними 
спещальностями 10.13.1 «Дослщження Онженерного обладнання верхньо! 
будови коли», 10.13.2 «ДослОдження шженерного обладнання нижньо! будови 
колО!» у випадку сходу рухомого складу.

Тож для оцОнки стану залОзнично! колО! необхОдна наступна ОнформацОя
[2]:

- загальна характеристика коли у мшщ сходу О на прилеглих 
дОлянках;

- конструкция коли в мшщ сходу О на прилеглих дОлянках;
- стан коли т с л я  сходу (стан рейок, шпал, рейкового скршлення, 

баластного шару);
- перелОк колОйних робОт, якО виконано за останнО 10 днОв перед 

сходом О в день сходу, Оз зазначенням !х завершення О температури в рейках;
- динамОка змОн стану колО! за результатами останнОх весняного та 

осОннього комОсОйних оглядОв, результатОв записОв до книг огляду (виявленО 
недолОки та вОдмОтки про !х усунення), а також за даними трьох остантх (до 
сходу) проходОв ваготв  колОею вимОрювачОв.

Загальна характеристика колО! на дОлянцО сходу повинна включати: план О 
профшь, дату вкладання, тоннаж, пропущений з часу вкладання, види по!зного 
навантаження, швидктть руху вантажних О пасажирських по!здОв, види 
промОжних ремонтОв з часу вкладання коли з датою !х проведення, перелш 
робОт О температури рейок при !х виконаннО, обмеження швидкостО руху по!здОв 
на дОлянцО сходу (якщо так  мали мшце), межО !х ди та причини.

У випадку, якщо план лши - крива дОлянка, необхщно вказати довжини 
перехщних кривих, радОус, тдвищ ення зовтш ньо! рейки; характеристику 
криво! за результатами останнього вимОрювання колОевимОрювальним вагоном; 
характеристику прямих дОлянок поблизу криво! (наявтсть вОдхилень у плат, 
тощо).

Якщо у кривш дОлянщ колл сталося перекочування гребеня колеса через
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головку зовнОшньо! рейки, то також необхОднО результати вимОрювання стрОл 
вигину, вимОряних вОд середини хорди довжиною 20м. або 10м. на довжинО 
100м. по обидвО сторони вщ мшця сходу.

Стан шпал необхщно ощнювати у мшщ сходу О на вщ стат 50м перед
ним.

За умови сходу рухомого складу при маневрах стан шпал оцОнюеться у 
мшщ сходу О на вщ стат 10м перед ним.

При дерев’яних шпалах визначити наявтсть непридатних шпал О !х 
розташування. При наявност залОзобетонних шпал зазначити:

- наявнОсть зламаних шпал;
- наявтсть перекошених шпал.
У випадку перекосу залОзобетонних шпал, який мае пряме вщношення до 

сходу рухомого складу з рейок, складаеться схема колО! з вОдстанями мОж осями 
залОзобетонних шпал.

Для встановлення стану стикових скрОплень необхОдно зазначити:
- тип стикових накладок (чотириотворт, шестиотворт);
- наявтсть зламаних чи надтршнутих накладок;
- наявтсть перехщних накладок;
- для ланково! коли -  величина стикових зазорОв у стиках рейок по 

200 м. в обидвО сторони О температура рейок пщ час !х вимОру;
- наявтсть горизонтальних та вертикальних уступОв у стиках, !х 

величина.
В акт! огляду обов’язково зазначаеться пошкодження накладок О болтОв 

колесами рухомого складу, що зОйшли з рейок (слОди ударОв у торець накладок, 
слОди кочення по накладках, наявнОсть зрОзаних О зОгнутих стикових болтОв 
тощо).

Для встановлення стану промОжних скршлень необхщно зазначити:
- тип промОжного скршлення (у випадку рОзних т и тв  скрОплення 

надати схему !х встановлення у мшщ сходу та на вщ стат 50 м вщ нього (при 
сходжент при маневрах -  на вщ стат 10 м вщ мшця сходу);

- наявнОсть зламаних пОдкладок, у тому числО пошкоджених при 
сходженнО (показати на схемО);

- наявнОсть зламаних костилОв, закладних та клемних болтОв 
(показати на схемО);

- слОди змОщення пОдкладок поперек та уздовж колО!;
- вихОд пщошви рейок Оз реборд пОдкладок, у тому числО через 

напресування снОгу, льоду;
- наявнОсть пучинних карточок бОльше встановлених допускОв;
ДанО про стан баластного шару надаються у мшщ сходу О упродовж 100м

до нього. При оглядО баластового шару зазначити:
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- рОд баласту;
- розмОр плеча баластно! призми;
- заповнення щебенем шпальних ящиков (при необхщност! надати 

схему заповнення);
- наявтсть вихлю тв баластового шару (надати схему коли з 

нанесенням мшць вихлю тв О кшькост! шпальних ящиков з вихлюпами);
- слОди змОщення шпал поперек колО!, величина змОщення (надати 

схему змщення).
При визначент геометри рейково! коли необхщно користуватися 

колОевимОрювальними стрОчками та результатами ручних вимОрОв.
Для встановлення причин сходу рухомого складу необхОдно надати 

колОевимОрювальну стрОчку останнього проходу колОевимОрювального вагона з 
записом параметров рейково! коли у мшщ сходу та упродовж 1км перед ним.

А для аналОзу повторюваностО вщ стутв в утримант коли -  
колОевимОрювальт стрОчки колОевимОрювального вагона за остант 3 мшящ до 
сходу.

ВимОри коли (стршочного переводу) вручну виконуються через 1м перед 
мшцем сходу упродовж 100м, у мшщ сходу та упродовж 50м т с л я  мОсця сходу 
(якщо колОя не зруйнована). ПОд час цих вимОрОв визначаеться ширина колО!, 
положення колО! за рОвнем та у планО.

За результатами розшифрування колОевимОрювально! стрОчки О ручних 
вимОрОв оцОнюеться стан колО! та вОдповОднОсть цього стану встановленОй 
швидкостО руху по!здОв на данш дОлянцО.

Коли пОсля сходу рухомого складу явно вираженими е пошкодження чи 
несправностО лише елементОв верхньо! будови колО!, встановлювати технОчний 
стан нижньо! будови коли немае потреби.

Техтчний стан нижньо! будови коли, а саме земляного полотна, 
необхщно дослОджувати за умови втрати його стОйкостО. В такому випадку 
потрОбно показати стан О конструкцию земляного полотна у мшщ сходу (надати 
поперечний профОль, наявтсть «хворих» мОсць, склад грунтОв); вказати вид 
останнього ремонту О динамшу змш стану земляного полотна за результатами 
остантх весняного та осшнього комОсОйних оглядОв; надати записи книг, в яких 
наявнО результати огляду земляного полотна (виявленО недолОки та вОдмОтки про 
!х усунення).

ОкрОм сходу рухомого складу з рейок, за останнш перОод часу 
збОльшилась колькость дослОдження випадкОв крадОжок матерОалОв верхньо! 
будови колО!. СлОд зазначити, що за таких обставин основна проблема полягае у 
загрозО безпещ руху, яка може виникнути внаслщок вОдсутностО в колО! 
викрадених елеменпв [3]. Тому при призначеннО залОзнично-транспортно! 
експертизи на вирОшення експертам слщ поставити питання стосовно
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техтчного стану, у якому перебувала залОзнична колОя т с л я  викрадення 
конкретних матерОалОв верхньо! будови i чи ввдповвдала колОя у даному 
техтчному стан  вимогам безпеки руху.

ОскОльки, як показала практика судово! залОзнично-транспортно! 
експертизи, найчастОше трапляються викрадення елементОв промОжних О 
стикових скрОплень, то для того, щоб вОдповОсти на цО питання експерту 
необхОдно знати технОчну характеристику дано! дОлянки колО!, а саме.

1. У випадку викрадення елеменпв промОжних скршлень:
- тип рейок, скрОплення;
- епюру шпал (колькость шпал на 1 колометрО);
- встановлену швидкость руху по!здОв на данш дОлянцО;
- розташована колОя у прямш чи кривш дОлянцо Якщо в кривш, то 

необхщно вказати параметри криво!.
- тип i колькость викрадених елеменпв. Важливе значення мае чи 

елементи викрадено пОдряд, чи вибОрково.
2. У випадку викрадення елеменпв стикових скршлень:
- встановлену швидкшть руху по!здОв на данш дОлянщ;
- тип i к 1льк1сть викрадених елементОв. Важливе значення мае чи 

елементи викрадено з одного стику, чи рОзних.
Висновки. Подсумовуючи вищевказане варто зазначити, що у зв’язку з 

реформуванням органОв внутрОшнОх справ та прокуратури Укра!ни 
загострилось питання стосовно ствпращ  судових експертОв i працОвник1в 
подроздОлОв досудового розслодування у частит методично! роботи, а саме - 
надання консультацш по збору вихщних даних для формування матерОалОв та 
формулюванню питань, як1 ставляться експерту на виршення.
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