
На мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня вы твор чых 

ра бот і ўтры ман ня да рож-

най сет кі Іры на БЕ НЕ ДЗІК-

ТО ВІЧ пад ра бяз на і ці ка ва 

рас ка за ла аб ра бо це свай го 

ад дзе ла.

— На ша ўпраў лен не зай-

ма ец ца ўтры ман нем і бя гу-

чым ра мон там аў та ма біль-

ных да рог. Пра ца ра монт ні-

каў за ле жыць ад се зон нас ці. 

Узім ку — гэ та ба раць ба з 

зі мо вай сліз кас цю, апра-

цоў ка да рож на га па крыц ця 

су праць га ла лёд ны мі ма тэ-

ры я ла мі. Вяс на — гэ та пад-

рых тоў ка аў та да рог да экс-

плу а та цыі ў вя сен не-лет ні 

пе ры яд. Мы па він ны па чыс-

ціць ад ір жы і па фар ба ваць 

усе бар' ер ныя ага ро джы, ад-

ра ман та ваць лаў кі і скры ні 

на аў та па віль ё нах, на пля-

цоў ках ад па чын ку, пры браць 

рэшт кі про ці га ла лёд ных ма-

тэ ры я лаў, якіх за зі му за сы-

па ец ца да во лі шмат.

Улет ку ідзе аб кош ван не і 

ра монт да рож на га па крыц ця. 

Пры бя гу чым ра мон це ўклад-

ва ец ца тон кі пласт да 3,5 сан-

ты мет ра, аль бо ро біц ца па вяр-

хоў ная апра цоў ка. На гэ ты год 

пла на ва ла ся ад ра ман та ваць 

106 кіламетраў да рог. Ад ра-

ман та ва на ка ля 100 кіламетраў. За ста ло ся 

трош кі ра бот па да ро зе М-4 Мінск — Ма гі лёў 

і М-5 Мінск — Го мель. Пла ну ем, што ўсё гэ та 

скон чым, па куль на двор'е спры яе нам.

У лет ні пе ры яд ад наў ля ец ца га ры зан-

таль ная раз мет ка на ўсёй сет цы да рог. Яна 

скла дае ў нас больш за 3000 кіламетраў, 

і мы па він ны ўсю ды аб на віць «вось», гэ та 

аба вяз ко ва. Акра мя та го, трэ ба аб наў ляць 

края выя раз мет кі, там, дзе знос скла дае 

больш за 50 %. Так са ма не аб ход на аб наў-

ляць раз мет ку пе ша ход ных пе ра хо даў.

— За гэ ты год мы па фар ба ва лі 

121 кіламетр бар' ер ных ага ро джаў, — пра-

цяг вае Іры на Аляк санд раў на. — Ачыс ці лі ад 

бру ду 144 кіламетры бар' ер ных ага роджаў. 

Ёсць яшчэ ацын ка ва ныя ага ро джы, якія трэ-

ба вы мыць, — гэ та 630 кіламетраў. Фар-

бу ем стой кі да рож ных зна каў — амаль 

19 000 штук. Афар боў ва ем ка ля 1000 аў та-

па віль ё наў за вяс но вы се зон. Пра фі лю ем 

яшчэ і або чы ны — больш за 3000 кіламетраў. 

Чыс цім па ла су ад во ду ад смец ця — гэта па 

не каль кі ра зоў за ме сяц.

Па бя гу чым ра мон це мы так са ма ўста-

лёў ва ем і мя ня ем бар' ер ныя ага ро джы. 

Уста лёў ва ем мы іх ця пер у асноў ным на 

раз дзя ляль най па ла се. Па па тра ба ван нях 

на шых нар ма тыў ных да ку мен таў і па па-

тра ба ван нях ДАІ, ка лі гэ та да ро га 1-й ка-

тэ го рыі, не аб ход на, каб на раз дзя ляль най 

па ла се ста я ла ўтрым лі валь ная ага ро джа. 

Мы ста вім аль бо трос, аль бо бар' ер ную 

ага ро джу — так, каб яно спа лу ча ла ся. Ак-

тыў на ўка ра ня ем най ноў шыя рас пра цоў кі. 

На прык лад, за раз ста ві лі на тра се М-5 

Мінск — Го мель на пя ці дзя ся тым кі ла мет-

ры тро са вую ага ро джу апош няй, звыш на-

дзей най кан струк цыі.

Па да ру чэн ні Са ве та Мі ніст раў на мі бы-

ло пра ве дзе на шмат ра бот па азе ля нен ні 

пры лег лай да аў та ма біль ных да рог тэ ры-

то рыі. У су пра цоў ніц тве з ляс ны мі гас па-

дар ка мі і мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды мы 

вы са джва лі кус ты, хвой ныя і ліс тавыя дрэ-

вы. Гэ тая ра бо та бу дзе пра цяг вац ца ўвесь 

каст рыч нік.

Так са ма вя лі кая ра бо та пра во дзіц ца па 

зва ро тах гра ма дзян. Дзесь ці аў то бус на га 

пры пын ку не ха пае, дзесь ці па віль ё на на 

аў то бус ным пры пын ку. Па ме ры па ступ-

лен ня фі нан саў, якія вы дзя ляе дзяр жа ва, 

мы ста ра ем ся за да во ліць усе па трэ бы гра-

ма дзян.

Уво сень мы на рых тоў ва ем су праць га ла-

лёд ныя ма тэ ры я лы, за кан чва ем ра монт ныя 

ра бо ты і кан сер ву ем па крыц цё пад экс плу-

а та цыю ў зі мо вы пе ры яд.

За раз, на пя рэ дад ні зі мо ва га се зо ну, ідзе 

ак тыў ная на рых тоў ка пяс ча на-са ля най су-

ме сі (ПСС). Трэ ба на рых та ваць 125 тысяч 

тон ПСС і 55 тысяч тон чыс тай со лі. Да ро гі 

апра цоў ва юц ца аль бо чыс тай сол лю, аль бо 

ПСС. Там, дзе ўжы ва ец ца ПСС, ідзе пе ра-

меш ван не, скла дан не ў шта бе лі і ўкрыц цё 

плён кай, каб збе раг чы су месь ад ат мас-

фер ных апад каў.
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Ге не раль ны ды рэк тар РУП «Мінск аў та дар-цэнтр» 

Мі ка лай МА ЦЮК рас ка заў аб бя гу чай і бу ду чай ра бо це 

свай го прад пры ем ства:

— За раз мы зай ма ем ся рэа лі за цы яй вель мі знач ных 

аб' ек таў у на шай кра і не. Гэ та перш за ўсё тра са М-6 

Мінск — Грод на пра цяг лас цю 154 кіламетры. Так са ма мы 

па ча лі рэ кан струк цыю част кі дру гой каль ца вой да ро гі 

М-14, якая па чы на ец ца ад Кур га на Сла вы і па ды хо дзіць 

да Аст ра шыц ка га Га рад ка. У перс пек ты ве нам трэ ба бу-

дзе пра пра цоў ваць пы тан-

не па чат ку рэ кан струк цыі 

тра сы М-7 — гэ та да ро га на 

Віль нюс. Так са ма ў перс пек-

ты ве рэ кан струк цыя да ро гі 

Р-53, ад Кур га на Сла вы да 

Сма ля віч. Пра пра цоў ва ец ца 

пы тан не аб рэ кан струк цыі 

да ро гі М-3, ад мя жы го ра да да Ві цеб скай воб лас ці. Ёсць 

і ін шыя, не менш знач ныя аб' ек ты.

Пра цы хо піць усім, ка лек тыў за гру жа ны, і ў да лей шым 

раз гля да ец ца па ве лі чэн не аб' ёму ра бот.

— 28 каст рыч ні ка мы бу дзем ад зна чаць Дзень 

да рож ні ка — на ша пра фе сій нае свя та, — да даў Мі ка-

лай Мі ка ла е віч. — Усіх су пра цоў ні каў я шчы ра він шую 

з гэ тым свя там. Жа даю даб ра бы ту, ся мей на га шчас ця, 

пра цоў ных пос пе хаў і ўся го най леп ша га!

28 КАСТРЫЧНІКА — ДЗЕНЬ АЎТАМАБІЛІСТА І ДАРОЖНІКА

Рэс пуб лі кан скае ўні тар нае 

прад пры ем ства аў та ма біль ных да рог 

«Мінск аў та дар-Цэнтр» шмат га доў 

за бяс печ вае на леж ны транс-

парт на-экс плу а та цый ны стан 

аў та да рог агуль на га ка ры стан ня 

Мін скай воб лас ці і га ран туе 

бяс печ ны рух па іх транс парт ных 

срод каў з уста ноў ле ны мі хут ка сця мі. 

Прад пры ем ства вя до мае вы со кай 

якас цю сва іх ра бот, вы ка нан нем усіх узя тых на ся бе 

аба вя за цель стваў, па ста ян ным імк нен нем да но вых 

да сяг нен няў і цёп лым стаў лен нем да лю дзей.

ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА ЯКАС ЦІ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА ЯКАС ЦІ 

Упраўленне бухгалтарскага ўліку і рэвізійнай работы.

Злева направа: Святлана ТАЛКАЧОВА, Святлана ЛАЗАВІК, Ганна ШЫШЛАВА, Людміла ЯФІМЕНКА, 
Андрэй ЛАБКОВІЧ (гал. бухгалтар), Вера ГРАЧЫШКІНА, Тамара ЛЕМЕШ, Жанна АЗАРАВА.

УТРЫ МАН НЕ ДА РОГ — 
КРУГ ЛЫ ГОД

Супрацоўнікі ўпраўлення вытворчых работ і ўтрымання дарожнай сеткі.

Злева направа: Алег ЧАЛКІН, Ірына БУРНОС, Ірына БЕНЕДЗІКТОВІЧ (намеснік 
начальніка), Кацярына КУЦ.

Тросавая агароджа на аўтадарозе М-5 Мінск — Гомель.

ДА ДНЯ ДА РОЖ НІ КА — З НО ВЫ МІ ПОС ПЕ ХА МІ!

Генеральны дырэктар Мікалай Мікалаевіч МАЦЮК.


