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МЕТОДИ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ШТУЧНИХ СПОРУД НА 
ВУЗЬКОКОЛІЙНИХ ЗАЛІЗНИЦЯХ 

Мета. Аналіз стану існуючих штучних споруд на вузькоколійних залізницях, дослідження досвіду екс-
плуатації цих споруд на вузькоколійних залізницях та розробка методики оцінки технічного стану об’єктів 
інфраструктури вузькоколійних залізниць у відповідності до чинних нормативних документів. Методика. 
Виконання експертною групою виїзних оглядів та натурних досліджень об'єктів колійного господарства та 
пасажирської інфраструктури, рухомого складу і допоміжних виробництв, що задіяні у функціонуванні ву-
зькоколійної залізниці, та оцінка загального технічного стану залізничної колії та штучних споруд ділянки 
вузькоколійної залізниці в Карпатському регіоні. Результати. Авторами даного дослідження було розробле-
но методику оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних залізниць, що дає змогу ви-
рішити більшість питань системи експлуатації штучних споруд вузькоколійних залізниць.  
Наукова новизна. Проведений глибокий аналіз існуючих нормативних документів щодо вузькоколійних 
залізниць та виконані дослідження технічного стану об’єктів інфраструктури цих залізниць. Завдяки цьому 
стало можливим зібрати в рамках одного нормативного документу практично всі основні вимоги до штуч-
них споруд та колії на вузькоколійних залізницях, що необхідно не лише під час обстеження та оцінки тех-
нічного стану, а також при проектуванні, будівництві та експлуатації цих елементів інфраструктури.  
Практична значимість. Розроблена «Методика оцінки технічного стану об’єктів інфраструктури вузькоко-
лійних залізниць» є основою налагодження сучасної системи експлуатації штучних споруд та колії на вузь-
коколійних залізницях. 

Ключові слова: вузькоколійна залізниця; туризм; інфраструктура; колія; штучні споруди; відновлення; 
капітальній ремонт 

Вступ 

На початок ХХ сторіччя у закарпатському 
регіоні налічувалось понад тисячу кілометрів 
вузькоколійних залізниць різного господарсь-
кого призначення. Вузькоколійки, як їх часто 
називають, з шириною колії 750 мм, побудовані 

за часів Австро-Угорщини у Карпатському ре-
гіоні, прокладалися як правило у гори – для пе-
ревезення лісоматеріалів. Нещодавно свій сто-
літній ювілей відзначила Боржавська вузькоко-
лійка, яка з’єднує райцентр Іршаву із селом 
Хмільник,  містом Хмільник та містом Берего-
ве. Від колишньої залізниці довжиною понад 
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100 км, що закінчувалась високо у горах, зали-
шилось трохи більше 60 км, та й ті, що залиши-
лись, знаходяться у доволі занедбаному стані. 
Ще гірша ситуація по іншим ділянкам заліз-
ниць, що на сьогодні, повністю або частково 
зруйновані та майже не експлуатуються. 

На сьогодні залишки вузькоколійних заліз-
ниць знаходяться на балансі Львівської заліз-
ниці, та використовуються для перевезення мі-
сцевих мешканців. За даними підприємства, 
дані ділянки вузькоколійок є вкрай збитковими 
та не можуть забезпечити навіть нульову рен-
табельність, що є головною причиною її зане-
дбання. 

У зв’язку з цим найбільш перспективним 
напрямком не лише утримання, а й значного 
розвитку вузькоколійних залізниць є викорис-
тання даного типу транспорту у туристичній 
галузі. Аналіз європейського досвіду впрова-
дження та реалізації залізничного туризму до-
зволяє стверджувати про можливість стрімкого 
розвитку не лише залізниць, а ще й відповідної 
туристичної інфраструктури: будівництва готе-
лів, баз відпочинку, туристичних зупинок та ін. 
Безумовно це призведе до створення нових ро-
бочих місць, вливань коштів приватних інвес-
торів у розвиток регіону. 

Європейські партнери мають яскраві прик-
лади реалізації подібних проектів. У сусідній 
Угорщині беззбитково діють два десятки вузь-
коколійок. У Польщі гірська Бещадська дорога 
протяжністю всього 35 кілометрів щорічно пе-
ревозить 40 тисяч туристів і отримує 100 тисяч 
євро прибутку. 

Тому реалізація проекту відновлення та 
ефективного функціонування гірських вузько-
колійних залізниць у Карпатському регіоні з 
подальшою можливістю їх приєднання до між-
народної туристичної мережі є дуже актуаль-
ною задачею для розвитку залізничного туриз-
му в Україні. 

Одним з напрямів досліджень у рамках реа-
лізації даного проекту є оцінювання технічного 
стану штучних споруд та подальший їх ремонт 
чи реконструкція у зв’язку з сучасними вимо-
гами до даних об’єктів. 

Мета 

Метою даної роботи є аналіз стану існуючих 
штучних споруд на вузькоколійних залізницях, 
дослідження досвіду експлуатації цих споруд на 

вузькоколійних залізницях та розробка методи-
ки оцінки технічного стану об’єктів інфраструк-
тури вузькоколійних залізниць у відповідності 
до чинних нормативних документів [1-5].  

Методика 

У рамках реалізації проекту розбудови вузь-
коколійних залізниць експертна група Дніпро-
петровського національного університету залі-
зничного транспорту імені академіка В. Лаза-
ряна виконала виїзні огляди об’єктів колійного 
господарства та інфраструктури, що задіяні у 
функціонування вузькоколійної залізниці про-
тяжністю майже 50 км на лінії Берегове – Хмі-
льник – Виноградів – Іршава.  

Натурні дослідження комісії показали, що 
загальний стан колії даної залізниці, може ха-
рактеризуватись як незадовільний. Колія укла-
дена на дерев’яних шпалах (деякі залізобетонні, 
менше 5 % від загальної кількості, індивідуаль-
ного проектування). Майже на всій довжині 
колії відсутній щебеневий баласт, наявні дефе-
кти шпал.  

Боржавську вузькоколійку можна розділити 
на три ділянки, а саме: ст. Берегове – ст. Хміль-
ник; ст. Виноградів – ст. Хмільник; ст. Хміль-
ник – ст. Іршава, технічний стан яких було про-
аналізовано окремо. Кількість та тип штучних 
споруд на цих ділянках наведено у табл. 1. 

Таблиця  1  

Наявність штучних споруд на лінії Берегове – 
Хмільник – Виноградів – Іршава 

Ділянка 

Кількість штучних споруд 

Водопро-
пускні 
труби 

Залізобе-
тонні мос-

ти 

Металеві 
мости 

ст. Берегове – 
ст. Хмільник 

96 5 - 

ст. Виноградів 
– ст. Хмільник 

37 7 2 

ст. Хмільник – 
ст. Іршава 

46 15 1 

 

Загальний технічний стан штучних споруд 
на всіх ділянках – задовільний. Водопропускні 
труби потребують розчищення вхідного та ви-
хідного оголовків, на мостах необхідне віднов-
лення експлуатаційних облаштувань (перильна 
огорожа, тротуарний настил), розчищення під-
мостового русла. 
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дає змогу вирішити більшість питань узаконю-
вання системи експлуатації штучних споруд 
вузькоколійних залізниць. 

У інструкції детально описані область за-
стосування, вимоги д виконавців та порядок 
проведення робіт з оцінки технічного стану 
об’єктів інфраструктури. 

У відповідності до методики оцінка техніч-
ного стану об’єктів регламентується за наступ-
ними етапами: 

‒ підготовчі роботи; 
‒ основні роботи; 
‒ основні вимоги до об’єктів інфраструк-

тури вузькоколійних залізниць; 
‒ вимоги безпеки при виконанні робіт. 
Основні роботи були розділені на поперед-

ню оцінку та детальну оцінку технічного стану 
об’єктів. Окремо визначений перелік об’єктів, 
що детальній оцінці технічного стану. Визна-
чено чіткий перелік у рамках наступних робіт: 

‒ склад детальної оцінки технічного стану 
колії; 

‒ склад детальної оцінки технічного стану 
мостів; 

‒ склад детальної оцінки технічного стану 
водопропускних труб. 

Основні вимоги до об’єктів інфраструктури 
вузькоколійних залізниць зазначені за наступ-
ними розділами: 

‒ залізнична колія; 
‒ земляне полотно; 
‒ штучні споруди. 

Наукова новизна та практична значимість 

Проведений глибокий аналіз існуючих нор-
мативних документів щодо вузькоколійних за-
лізниць та виконані дослідження технічного 
стану об’єктів інфраструктури цих залізниць. 
Завдяки цьому стало можливим зібрати в рам-
ках одного нормативного документу практично 
всі основні вимоги до штучних споруд та колії 
на вузькоколійних залізницях, що необхідно не 
лише під час обстеження та оцінки технічного 
стану, а також при проектуванні, будівництві та 
експлуатації цих елементів інфраструктури. 
Розроблена «Методика оцінки технічного стану 
об’єктів інфраструктури вузькоколійних заліз-
ниць» є основою налагодження сучасної систе-
ми експлуатації штучних споруд та колії на ву-
зькоколійних залізницях. 

Висновки 

У результаті проведеної роботи з аналізу те-
хнічного стану інфраструктури вузькоколійної 
залізниці та дослідженню сучасного світового 
стану вузькоколійних залізниць можна зробити 
наступні висновки. 

1. Проведено детальний огляд вузькоко-
лійної залізниці протяжністю близько 50 км, що 
дало змогу оцінити технічний стан всіх складо-
вих ділянки колії. 

2. Визначено першочергові та другорядні 
роботи, що необхідно виконати з метою забез-
печення необхідних експлуатаційних характе-
ристик колії та штучних споруд. 

3. Проведено аналіз існуючих норм щодо 
вузькоколійних залізниць та штучних споруд 
на них, доведено необхідність розробки сучас-
ної нормативної бази, що регламентуватиме 
основні вимоги до цих залізниць. 

4. Розроблено методику оцінки технічного 
стану об’єктів інфраструктури вузькоколійних 
залізниць, що дає змогу налагодити дієву сис-
тему експлуатації колії та штучних споруд на 
цих залізницях. 
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Цель. Анализ существующих искусственных сооружений на узкоколейных железных дорогах, исследо-
вание опыта эксплуатации этих сооружений на узкоколейных железных дорогах и разработка методики 
оценки технического состояния объектов инфраструктуры узкоколейных железных дорог в соответствии с 
действующими нормативными документами. Методика. Выполнение экспертной группой выездных осмот-
ров и натурных исследований объектов путевого хозяйства и пассажирской инфраструктуры, подвижного 
состава и вспомогательных производств, задействованных в функционирования узкоколейной железной 
дороги, и оценка общего технического состояния железнодорожного пути и искусственных сооружений 
участка узкоколейной железной дороги в Карпатском регионе. Результаты. Авторами данного исследова-
ния была разработана методика оценки технического состояния объектов инфраструктуры узкоколейных 
железных дорог, что позволяет решить большинство вопросов системы эксплуатации искусственных соору-
жений узкоколейных железных дорог. Научная новизна. Проведенный глубокий анализ существующих 
нормативных документов по узкоколейным железным дорогам и выполнены исследования технического 
состояния объектов инфраструктуры этих железных дорог. Благодаря этому стало возможным собрать в 
рамках одного нормативного документа практически все основные требования к искусственным сооруже-
ниям и пути на узкоколейных железных дорогах, что необходимо не только во время обследования и оценки 
технического состояния, а также при проектировании, строительстве и эксплуатации этих элементов инфра-
структуры. Практическая значимость. Разработана «Методика оценки технического состояния объектов 
инфраструктуры узкоколейной железной дороги» является основой налаживания современной системы экс-
плуатации искусственных сооружений и пути на узкоколейных железных дорогах. 

Ключевые слова: узкоколейная железная дорога; туризм; инфраструктура; путь; искусственные сооруже-
ния; восстановление; капитальной ремонт 
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METHODS OF ASSESSING THE TECHNICAL CONDITION 
ARTIFICIAL STRUCTURES ON NARROW-GAUGE RAILWAY  

Purpose. Analysis of the existing structures on the narrow-gauge railways, the research experience of of exploi-
tation of these facilities on the narrow-gauge railways and the development of methodology for assessing the tech-
nical condition of the infrastructure of narrow gauge railways in accordance the existing norms.  
Methodology. Implementation of the expert group inspections and surveys path elements and passenger infrastruc-
ture and rolling stock and ancillary industries involved in the operation of the narrow-gauge railway and the assess-
ment of the overall technical condition of the railway track and structures plot narrow-gauge railway in the Carpa-
thian region. Findings. The authors of this study developed a method for assessing the technical condition of infra-
structure of narrow gauge railways, which solves most of the issues of operating structures of narrow-gauge rail-
ways. Originality. Analysis of existing standards for narrow-gauge railways was held. Surveying of the 
infrastructure of railways were performed. With this in one normative document it became possible to collect almost 
all of the basic requirements for the structure and the way to the narrow-gauge railways, it is necessary at the time of 
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the survey, assessing the technical condition and the design, construction and operation of these structures.  
Practical value. Developed «Methodology to evaluate the technical condition of the infrastructure Narrow Gauge 
Railway» is the basis for establishing a modern system of operating facilities and the track on the narrow-gauge 
railways. 

Keywords: narrow-gauge railway; tourism; infrastructure; way; constructions; recovery; overhaul 
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