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Анотащя. Як показуе експертна практика, при виконанш судово! зашзнично-транспортно! 
експертизи у випадках на!зду зал1знично -транспортного засобу на перешкоду (людину) найчаст1ше 
в1дсутн1 в1домост1, як1 необхщш для повного та об’ективного дослодження затзнично-транспортно! 
пригоди. У дан1й статп вказуеться перел1к в1домостей, необх1дних для дослщження даного виду ЗТП. 
Для б1льш детального висв1тлення цього питання наведено приклад, в основу якого покладена реальна 
зал1знично-транспортна пригода.

Ключовi слова: зал1знично-транспортна експертиза, зал1знична кол1я, безпека руху, носй 
!нформацй, схщ з рейок рухомого складу.

Аннотация. Как показывает экспертная практика, при выполнении судебной 
железнодорожно-транспортной экспертизы в случаях наезда железнодорожно-транспортного средства 
на препятствие (человека) часто отсутствуют сведения, которые необходимы для полного и 
объективного исследования железнодорожно-транспортного происшествия. В данной статье 
указывается перечень сведений, необходимых для исследования данного типа ЖТП. Для более 
детального освещения этого вопроса приведен пример, в основу которого положено реальное 
железнодорожно -транспортное происшествие.

Ключевые слова: железнодорожно-транспортная экспертиза, железная дорога, безопасность 
движения, носители информации, сход с рельсов подвижного состава.

Abstract. As the expert practice shows, when performing the forensic railway transport expertise in 
cases o f the collision of a railway vehicle with an obstacle (person), there is often no information necessary for 
a full and objective investigation of the railway accident. Therefore, this article indicates the list of information 
needed to study this type of RTA. For more detailed coverage of this issue, an example is given, based on a 
real railway accident.

Key words: forensic railway transport expertise, railway, traffic safety, information carriers, 
derailment of rolling stock.

Постановка проблеми. Судову зал1знично-транспортну експертизу 
можна роздшити на ш1сть основних ви.тв [1]:

— експертиза у випадку «класичного» сходу рухомого складу з рейок;
— експертиза у випадку з1ткнення зал1знично-транспортних засоб1в, на!зду
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на нерухом1 перешкоди або людей;
— експертиза у випадку втрати мщ ност елеменив верхньо! будови коли, 

ходових частин або конструкцн рухомого складу;
— експертиза у випадку ввдмови мехатзму управлшия процесами 

перевезень;
— експертиза у випадку ввдмови пристро!в автоматики, телемехатки, 

зв’язку i електропостачання;
— inmi експертизи (у випадках температурного викиду колii та in.).

У данш статт бiльm детально розглядаеться експертиза на!зду 
залiзнично-транспортниx засобiв на перешкоди або людей.

У випадку зПкиеиия рухомого керованого залiзнично-транспортного 
засобу з перешкодою (з нерухомим або рухомим залiзничним, автомобiльним, 
транспортним засобом; людиною) виникае питання про можлившть 
запобiгання зiткненню або на!зду.

Для ввдповад на це питання потрiбно визначити два параметри:

зупиночний шлях рухомого залiзнично-транспортного засобу х° i вiдстань Х  
вiд мiсця виникнення небезпеки для руху до мшця розтаmування переmкоди.

х  < ХЯкщо при цьому виявляеться, що 0 < зупиночний шлях керованого 
залiзнично-транспортного засобу менший (або дорiвнюе) ввдстат вiд мiсця, де 
маш итст виявив небезпеку, до мiсця розташування перешкоди, то можливiсть

запобiгти зiткненню (або на!зд) е. Якщо ж 0 , то тако! можливост немае.
З урахуванням дано! умови, важливого значення набувае питання 

якомога точтш ого визначення зупиночного шляху керованого залiзнично-

транспортного засобу, особливо у випадках, коли х° ~ X  .
Практика виконання залiзнично-транспортниx експертиз у випадках 

на!зду залiзнично-транспортного засобу на перешкоду (людину) сввдчить про 
те, що у матерiалаx, як1 надат  на дослiдження, в бiльmостi випадшв вiдсутнi 
необхвдш вiдомостi для об’ективного проведення експертизи.

У результатi, щ обставини надалi iстотно ускладнюють проведення 
експертизи та не дають можливост експертовi вiдповiсти на питання про 
можлившть запобiгання зiткненню або на!зду.

М ета дано! статтi полягае у розкрити специфiки проведення залiзнично- 
транспорно! експертизи у випадку на!зду залiзнично-транспортного засобу на 
перешкоду (людину).

Виклад основно! шформащ!. Залiзнична колiя -  це зона тдвищено! 
небезпеки. При користуваннi послугами залiзничного транспорту, знаxодженнi 
на його об’ектах громадяни Укра!ни повиннi керуватися «Правилами безпеки 
громадян на залiзничному транспорт^ Укра!ни» та «Правилами поведшки
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громадян на залiзничному транспорта Украши», невиконання яких може 
призвести до настання залiзнично-транспортно! пригоди (рис. 1).

Рис. 1 -  Людина на коли

У свою чергу при ведент по!зда (локомотива) локомотивна бригада 
повинна чтако виконувати вимоги «Правил техтчно! експлуатаци залiзниць 
Укра!ни», «Iнструкцiю з сигналiзацп залiзниць Украши», «Iнструкцiю з руху 
по!Здiв i маневрово! роботи на залiзницяx Украши», «Iнструкцiю з експлуатаци 
гальм рухомого складу на залiзницяx Укра!ни», чинних iнструкцiй, наказiв, 
вказiвок та шших нормативно -  правових актiв (рис. 2).

Рис. 2 -  Людина перебшае через залiзничну колiю перед рухомим складом

Слiд зазначити, що перед експертом при проведент судових залiзнично- 
транспортних експертиз, в яких мав мшце на!зд керованого залiзнично- 
транспортного засобу на перешкоду (людину), ставляться питання щодо д1й 
учасник1в залiзнично-транспортно! пригоди та можливостi ii запобшання,
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безпосередньо! тех^ино! причини виникнення ЗТП.
Дослщження обставин залiзнично-транспортно! пригоди проводитися 

шляхом побудови мехатзму дано! ЗТП.
М ехатзм залiзнично-транспортно! пригоди, як i будь-яка система, що 

становить сукуптсть взаемодшчих елементiв, характеризуеться змiстом та 
формою [1].

Формою мехатзму залiзнично-транспортно! пригоди е його оргатзащ я 
у вигля.т структурно! схеми, що складаеться з незалежних ланцюгiв, вузлiв i 
загального (кшцевого) ланцюга, у яких промiжнi ланки (елементи), що 
створюють стш к причинно-наслiдковi зв’язки, розглядаються як т е х т ч т  
причини -  посередники.

Безпосередня ж техтчна причина пригоди, яка мштиться у загальному 
(кшцевому) ланцюзi мехатзму, характеризуеться тим, що мiж нею та тнцевим 
елементом (подiею) мехатзму причини-посередники вiдсутнi. Вiдзначений 
момент враховано при формувант даного висновку.

Змштом меxанiзму залiзнично-транспортно! пригоди е з о в т тттт  
взаемоди меxанiзму з оточуючими системами та внутрimнi динамiчнi 
перетворення, яким пщлягають транспортнi ситуаци, що охоплюють усю 
структуру меxанiзму.

До транспортних ситуацш вiдносяться: безпечна транспортна ситуащя 
(БТС); загроза (потенцiйна чи реальна) безпещ руху (ЗБР); небезпечна 
транспортна ситуащя (НТС); катастрофiчна транспортна ситуащя 
(КТС) (рис. 3).

Рис. 3 -  Змшт, форма та умова спрацювання меxанiзму залiзнично-
транспортно! пригоди

Безпечна транспортна ситуащя (БТС) характеризуеться тим, що вона 
мштить у собi потенцшну ймовiрнiсть перетворення ii у загрозу безпецi руху 
(ЗБР).

Загроза безпещ руху (ЗБР), яка передбачае будь-яку невщповщтсть 
фактичних дш учасник1в ЗТП вимогам нормативних докумеиив, 
характеризуеться тим, що вона мштить у собi ймовiриiсть перетворення ii у
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НТС.
Небезпечна траиспортиа ситуацiя характеризуеться тим, що при ii 

виникнент меxаиiзм ЗТП може вщмовити (не спрацювати), тобто НТС мiстить 
у собi ймовiриiсть запобiгаиия спрадювання мехатзму ЗТП.

Катастрофiчна транспортна ситуадiя сукуптсть елеменпв (ланок) рiзииx 
лаидюгiв мехатзму, я к  об,едиаиi единою сутиiстю.

Розвиток та перетворення одних транспортних ситуацш у imni 
призводить або до спрадюваиия меxаиiзму, або до вщмови його спрадюваиия 
(до запобiгаиия ЗТП).

Для бшьш детального вивчення даного питаиия розглянемо приклад, в 
основу якого покладена реальна залiзиичио-траиспортиа пригода.

До чергово! частини ЛВ на ст. А УМВС Украши на П^вденно-Захщтй 
зал1знитп XX.XX.XXXX телефоном вщ чергового по ст. Б т д т ттт.ло 
повiдомлеиия про те, що маmииiст вантажного по!зда №ХХХХ по радюзв’язку 
повiдомив, що на перегоиi «Б -  В» ХХ км. П-Х по!здом травмовано людину.

На розгляд експерпв були поставлеиi иаступиi питання:
1. Якими положеннями нормативних докумеппв, що д^ють на 

залiзиичиому траиспортi Украши, повиииi були керуватися члени 
локомотивно! бригади, а саме: маш итст локомотива та помiчиик маmииiста до 
на!зду, у момент найду та т сл я  найду рухомого складу?

2. Чи мала мшце иевiдповiдиiсть дш маmииiста локомотива ЧМЕ-3 
№ХХХХ та помiчника маmииiста вимогам нормативних докумеппв, що д^ють 
на залiзиичиому траиспортi Укра!'ни, при ведеииi по!зда, який здшснив найд, 
якщо мала, то у чому саме полягае ця невщповщтсть?

3. Чи можливо було з техтчно! точки зору запобтти залiзиичио- 
траиспортиiй пригодi?

З протоколiв допиту локомотивно! бригади було встановлено иаступие.
«XX липня XXXX року о XX год. XX хв. згщно з маршрутним листом, я 

в ролi маmииiста вище вказаного локомотива разом з ваитажиими вагонами 
вщправився зi ст. Б до ст. В. Прямуючи в даному напрямку на XX км. близько 
бшя ПК №X я побачив людину, яка прямувала по колiяx та час вiд часу 
сходила, то в лiво то в право. Пшля того, як побачив людину я застосував 
сигнал високо! гучиостi та почав змеиmувати швидктть тепловоза. Проехавши 
ктька  десяткв метрiв я побачив, що дана людина була одягнена в навушники i 
поряд з ним бiгла собака, побачивши це, я одразу почав застосовувати екстрене 
гальмування тепловоза ЧМЕ-3 XXXX. Пщ час екстреного гальмування 
тепловоз ще рухався i на всьому шляху гальмування я постшно застосовував 
сигнал гучиостi, дана людина знаходилася постiйио спиною до рухомого 
локомотива, в результат! вищесказаного, тепловозом було вщкинуло людину 
на узбiччя. Через декшька метрiв пiсля з^кнення тепловоз зупинився, де я
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одразу сказав noMiHH^y пiти подивитися на людину, а сам залишився 
доповщати по радiозв'язку черговому по ст. Б та викликати мед пращвнишв».

Також працiвниками м ш цп при участа локомотивно! бригади було 
проведено слщчий експеримент, в ходi якого встановлено, що локомотивна 
бригада побачила потерпшого на вщ стат 359м., водночас маш итст почав 
подавати сповщ альт сигнали, але не застосовував пристро! екстреного 
гальмування. Коли до потерпшого залишався 131м., машитстом було 
застосовано екстрене гальмування (рис. 4).

1 - в ыявления потерпшого

2 - застос.уеання машитстом екстрене гальмування
3 - поена зупинка погзда

Рис. 4 -  Розвиток залiзнично-транспортно! пригоди
В результата проведених експертами за методикою [10.0.08] розрахуншв 

було встановлено, що зупинний шлях даного по!зда склав 135м.
Це свiдчить про те, що маш итст застосував екстрене гальмування в 

умовах катастрофiчно! транспортно! ситуацн. 1накше кажучи, в цей момент у 
маш итста не було техтчно! можливоста запобiгти данiй залiзнично- 
транспортнiй пригоди

Провiвши порiвняння фактичних та нормативних дiй членiв 
локомотивно! бригади, було встановлено наступне.

Дн членiв локомотивно! бригади не вщповщали вимогам пункту 3.18.1, 
3.19.1 Регламенту [2] у частит забезпечення безпеки руху. Було виявлено 
невiдповiднiсть у тому, що, перебуваючи у зонi граничного ризику на!зду на 
потерпiлого, локомотивна бригада не застосувала екстрене гальмування, i тим 
самим не використала можлившть запобiгти на!зду.

Умова можливостi запобтання виникненню дано! залiзнично- 
транспортно! пригоди виглядае наступним чином:

135 м < 359 м

Слiд зазначити, що для встановлення фактичних д т  члетв  
локомотивно! бригади та потерпших, що зi свого боку дозволить визначити 
вщ повщ тсть чи невiдповiднiсть цих дiй вимогам нормативних документiв, 
причину ЗТП, можливоста !! запобiгання членами локомотивно! бригади та
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шшими учасниками ЗТП, необхiдна наявтсть ряду докуменпв, а саме [3, 4]:
— швидкостемiрно! стрiчки по!зда (оригшал або яшсна копiя) в добу 

настання ЗТП або касети електронного локомотивного швидкостемiра 
комплексного локомотивного пристрою безпеки (КЛУБ);

— доводки про забезпечення по!зда гальмами форми ВУ-45 -  для 
пасажирських та вантажних по!здiв (для електропо!здiв довiдка ВУ-45 не 
надаеться, тому необхвдна шформащя про кiлькiсть вагонiв у 
електропо!здi та тип гальмiвних колодок);

— у випадку ввдмови гальм по!зда -  Акту !х контрольно! перевiрки;
— натурного листа по!зда форми ДУ-1 (для вантажних по!зд!в), форми 

ДУ-1Л (для пасажирських поквдвд);
— поздовжнього профiлю та плану д!лянки колi!, на якiй сталася ЗТП, та 

шформацп стосовно типу коли (безстикова чи ланкова);
— шформацп стосовно встановлено! швидкосп руху на данш д!лянщ коли;
— шформацп щодо видимосп, яка встановлена при оглядi мшця подi! чи 

ввдтворент обставин та обстановки ЗТП;
— метеоролопчно! довiдки в добу iз зазначенням погодних умов у час 

настання ЗТП;
— Протоколiв, Актiв, Сввдчень, якi вiдображають фактичнi дi! потерпшого 

та члетв  локомотивно! бригади;
— у випадку, якщо дана ЗТП трапилась в межах залiзничного пере!зду, то 

окрiм перелiчених вище докуменив необхiдно надати витяг з Техтчного 
паспорта дистанцп колi! (форма АГУ-4) таблиця 15 стосовно видимостi, 
яка ввдкриваеться машинiсту при наближеннi до пере!зду, технiчнi 
характеристики пере!зду. При наявносп пере!зно! сигналiзацi! вказати у 
якому стан! вона перебувала;

— у випадку настання ЗТП у межах станцп необхвдно надати техтчно- 
розпорядчий акт станцп (ТРА).
Висновки. Дослвдження випадку на!зду зал!знично-транспортного 

засобу на перешкоду (людину) становить собою виршення ряду питань 
стосовно ввдповвдност! дш ч летв  локомотивно! бригади та ш ших учаснишв 
ЗТП, встановлення безпосередньо! причини виникнення ЗТП та можливост! !! 
запобшання. Для забезпечення повноти дослвдження та об’ективност! 
висновк!в необхвдно, щоб надана експерту !нформац!я була достов!рною. До 
тако! !нформац!!, наприклад, в!дноситься в!дстань в!д потерп1лого до рухомого 
складу у момент, коли члени локомотивно! бригади побачили потерпшого i 
маш итст застосував екстрене гальмування. Вона (ввдстань) повинна 
визначатись при проведент сл!дчого експерименту щодо ввдтворення 
обстановки та обставин ЗТП, або на пвдстав! св!дчень член!в локомотивно!
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бригади, за умови наявност прив’язок до м!сцевост!, що дозволить уникнути 
суб’ективност! показ!в.
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