
Дзя жур на-дыс пет чар ская служ ба 
(ДДС) — ад но з най важ ней шых пад раз-
дзя лен няў у струк ту ры РУП «Мінск аў та-
дар-Цэнтр».

Вось што рас ка заў аб сва ёй служ бе яе 
на чаль нік, Аляк сандр ЗАЙ ЦАЎ:

— Асноў ная функ цыя служ бы — кант-
роль за бяс пе кай і пра яз джаль нас цю па 
аў та ма біль ных да ро гах. ДДС пра цуе ў 
круг ла су тач ным і круг ла га до вым рэ жы ме. 
Пя цё ра дыс пет ча раў дзя жу раць па змен-
на, па 12 га дзін. Ін фар ма цыя ў дыс пет чар-
скі цэнтр па сту пае раз на стай ная.

Акра мя та го, што на да ро гах ёсць ві дэа-
ка ме ры, якія пра цу юць у рэ жы ме рэ аль-

на га ча су, — ка жа Аляк сандр Пі лі па віч, — 

ёсць яшчэ пра гра ма «Ме тэа ма гіст раль». 

Гэ та спе цы яль ны пра грам ны пра дукт, які 

мае больш за сот ню кант роль на-вы мя-

раль ных дат чы каў-стан цый. Гэ тыя дат-

чы кі па каз ва юць фак тыч нае на двор'е: 

хут касць і ін тэн сіў насць вет ру, ін тэн сіў-

насць апад каў, вы гляд апад-

каў, стан па крыц ця. Стан цыі 

пра цу юць у аў та ма тыч ным 

рэ жы ме, і асаб лі ва ак ту аль-

ныя гэ тыя стан цыі ў зі мо вы 

пе ры яд ча су. Яны ажыц цяў-

ля юць кант роль за ўтва рэн-

нем сліз кас ці на да ро зе. За 

тры га дзі ны да ўтва рэн ня га-

ла лё ду стан цыі вы да юць па-

пя рэ джан не — мя ня юць ко-

лер эк ра на на ру жо вы. Ка лі 

да рож ні кі з ней кай пры чы ны 

не ад рэ ага ва лі, то сіс тэ ма 

за га дзі ну да ўтва рэн ня сліз-

кас ці па ды мае тры во гу — і 

та ды маг чы мыя праб ле мы 

свое ча со ва пра ду хі ля юц ца.

Зна чэн не тэх ніч на га ўпраў лен ня РУП 

«Мінск аў та дар-цэнтр» цяж ка пе ра аца ніць. 

Яго на чаль нік, Алег ВА ДЗЯ НО ВІЧ, рас-

каз вае:

— За да чы ўпраў лен ня вель мі шы ро-

кія. Яны скла да юц ца з не каль кіх кі рун каў 

дзей нас ці.

Адзін з са мых асноў ных — гэ та пад рых-

тоў ка пра ект най да ку мен та цыі, афарм-

лен не ад во ду зя мель для аб' ек таў рэ кан-

струк цыі і ка пі таль на га ра мон ту, пра ца 

з пра ект ны мі ар га ні за цы я мі ў част цы пад-

рых тоў кі пра ект най да ку мен та цыі. Так-

са ма гэ та пра ца з ар га ні за цы я мі па зем-

ле ўпа рад ка ван ні і пра ца з вы ка наў чы мі 

ор га на мі ўла ды ў част цы пэў ных функ цый 

уз гад нен ня рас пра цоў кі да ку мен та цыі.

На ступ ны кі ру нак, не менш важ ны, — 

гэ та рас па ра джэн не ма ё мас цю прад пры-

ем ства: пе ра да ча ў арэн ду, ад чу жэн не, 

пры ём на ба ланс участ каў да рог, бу дын-

каў, збу да ван няў, а так са ма ўлік усіх гэ тых 

бу дын каў і збу да ван няў.

— Акра мя гэ та га, — ка жа Алег Яў ге на-

віч, — упраў лен нем ажыц цяў ля ец ца та кая 

функ цыя, як ба ланс улі ку аў та ма біль ных 

да рог. Што год на мі пра во дзіц ца звер ка і 

ін вен та ры за цыя. У нас аку му лю ец ца ўся 

па трэб ная ін фар ма цыя, мы вя дзём дзяр-

жаў ны рэ естр аў та ма біль ных да рог: коль-

кі ў нас ма ец ца кі ла мет раў да рог, якую 

кож ная да ро га мае ка тэ го рыю, якое ў яе 

па крыц цё, коль кі на ёй да рож ных зна каў, 

мас тоў, пу цеп ра во даў і г. д. Акра мя та го, 

у нас ёсць ін фар ма цыя, якую пло шчу зай-

мае кож ная да ро га — коль кі гек та раў.

Ёсць яшчэ ў нас та кая функ цыя, як 

уз гад нен не, раз мя шчэн не за бу до вы аль-

бо пра клад кі ін жы нер ных ка му ні ка цый: 

га зу, во да пра во да, су вя зі, ка на лі за цыі — 

у пры да рож ных па ло сах аў та ма біль ных 

да рог. На ту раль на, на нас ля жыць за да ча 

раз гля ду па доб ных ра бот, іх уз гад нен не 

і вы да ча тэх ніч ных умоў.

Ва ўпраў лен ні пра цуюць сем ча ла век. 

Усе яны спе цы я ліс ты вы со ка га кла са. Што 

і зра зу ме ла, па коль кі праз іх пра хо дзіць ма-

са раз на стай най да ку мен та цыі і пра ва вых 

ак таў. Да пус цім, ка лі ўзяць пра ек та ван не — 

ідзе эле мент бу даў ніц тва, і трэ ба ве даць 

усё, што з гэ тым звя за на, усе ад па вед ныя 

за ка на даў чыя ак ты. Ка лі браць пы тан-

ні ўзгад нен ня — гэ та зу сім ін шы кі ру нак, 

са сва і мі юры дыч ны мі нор ма мі. Зя мель ныя 

пы тан ні — трэ ці кі ру нак. Улік дзярж рэ ест ра, 

ма ё мас ці — чац вёр ты. А ёсць яшчэ і пя ты, 

і шос ты... І з усім гэ тым трэ ба спраў ляц ца — 

і мы спраў ля ем ся па спя хо ва.
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Га лоў ны ін жы нер РУП «Мінск аў та дар-

Цэнтр» Сяр гей ІСА КАЎ па дзя ліў ся пла на мі ад-

нос на да лей шай дзей нас ці.

— Вя лі кія пла ны ў на ша га прад пры ем ства 

па ўвод зе ў экс плу а та цыю ўчаст каў да ро гі Р-23 

Мінск — Мі ка шэ ві чы. Так са ма за раз па чы на ец ца 

ін тэн сіў ная ра бо та па тра се Р-80 Сла ба да — На-

ва са ды. Вы ра ша ец ца праб ле ма фі нан са ван ня з 

Еў ра пей скім бан кам рэ кан струк цыі і раз віц ця, каб 

пад рад чы кі свое ча со ва атры ма лі гро шы і маг лі 

па чаць пра ца ваць больш ін тэн сіў на.

У нас ёсць маш таб ныя пла ны, звя за ныя з 

пра ек та ван нем. Мы пра цу ем з пра ект ным ін сты-

ту там «Бел дзіп ра дар» па рас пра цоў цы пра ек-

та аб грун та ван ня ін вес ты цый па рэ кан струк цыі 

аў та ма біль най да ро гі М-3, ад Мін ска да мя жы з 

Ві цеб скай воб лас цю. Гэ та адзін з на прам каў, які 

яшчэ за стаў ся не ахоп ле ны. На М-3 мы дай шлі да 

40-га кі ла мет ра. М-3 — гэ та ад на з тых да рог, якія ма юць скла да ны рэ льеф. Трэ ба пры-

клас ці шмат сіл і ўмен ня, каб пе ра тва рыць гэ тую да ро гу ва ўчас так пер шай ка тэ го рыі. Але 

ўсё, што на мі за пла на ва на, бу дзе зроб ле на ў тэр мін і, як заў сё ды, якас на.

Па бя гу чым ра мон це мы пла ну ем скон чыць да 50-га кі ла мет ра да ро гу Р-58, Мінск — Мя дзел. 

Пра цяг ва ем аб наў ляць наш парк ма шын, нам сё ле та ўда ло ся аб на віць част ку тэх ні кі.

Сё ле та ў част цы ўтры ман ня да рог мы ў ДЭУ-64 па бу да ва лі су час ны склад со лі, пад-

рых та ва лі су час ную ба зу для яго атры ман ня, па ста ві лі ўста ноў кі для пад рых тоў кі пяс ча-

на-са ля ных су ме сяў. У апош нія га ды бу даў ніц тва мы ак тыў на ро бім пас ля доў ныя кро кі па 

ўзвя дзен ні бу дын каў і тэх на ло гій, якія да зва ля юць утрым лі ваць аў та ма біль ную да ро гу як 

у лет ні, так і ў зі мо вы пе ры яд.

— Акра мя та го, — пра цяг нуў Сяр гей Сця па на віч, — у нас вя лі кія пла ны па бу даў ніц тве 

і рэ кан струк цыі да ро гі М-7 Мінск — Віль нюс. За раз мы пра пра цоў ва ем пы тан не з Мін-

тран сам для та го, каб яе ма дэр ні за ваць, па леп шыць па крыц цё і ўлад ка ваць су час ны мі 

срод ка мі, што за бяс печ ва юць бяс пе ку ру ху пры тых хут ка сцях, якія пла ну ец ца на гэ тых 

да ро гах ажыц цяў ляць.

Што да ты чыц ца пла наў на на ступ ны год. Ня даў на ад бы ла ся на ра да ў Кі тай ска-бе ла-

рус кім ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень», дзе ад ным з на прам каў на шай дзей нас ці 

ста ла рэ кан струк цыя да ро гі Р-53 да Сма ля віч. 

Пра ект на-каш та рыс ная да ку мен та цыя ўжо га-

то вая. Пла ну ем уклю чыць пад эгі дай раз віц ця 

ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі ка мень» гэ ты 

ўчас так да ро гі ў вы твор часць.

На ту раль на, на шы по гля ды на цэ ле ны ўжо на 

2019 год. У нас у пра гра ме — да ро га Р-80 Сла-

ба да — На ва са ды, за кан чэн не ра бот па да ро зе 

Мінск — Грод на і аў та да ро га Р-53.

Спе цы я ліс ты ДЭУ № 5 фі лі яла «Мінск аў та дар-Цэнт ра» пра вод зяць ямач ны ра монт 
цэ мент на-бе тон на га па крыц ця аў та да ро гі М-3 Мінск — Ві цебск. Спра ва на ле ва: 

Свя та слаў ВО ЛАГ ДЗІН (май стар), да рож ныя ра бо чыя Мі ха іл СКА ВІН СКІ і Аляк сандр ША ВЕЙ КА.

І ВЫ СО КІХ ДА СЯГ НЕН НЯЎІ ВЫ СО КІХ ДА СЯГ НЕН НЯЎ

Тэхнічнае ўпраўленне. Злева направа: Юлія ЖУКАВЕЦ, Вікторыя АКУЛІЧ, Вольга ХУЦКАЯ, 
Настасся ІВАНОВА, Алег ВАДЗЯНОВІЧ (нач. упраўлення), Ірына СМЫКАЛАВА.

СКЛА ДА НЫЯ 
І РАЗ НА СТАЙ НЫЯ ЗА ДА ЧЫ

Сяр гей КУ ЛА КОЎ, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Канстанціна ДРОБАВА.
УНП 190638747

Аддзел планавання, эканомікі, працы 
і заработнай платы. 
Злева направа: Вядучыя эканамісты — 
Наталля КАСІРАВА, Вольга КУРЫЛЬЧЫК, 
Святлана ТРЭЦЦЯКОВА (начальнік 
аддзела), Ірына БАНЦЭВІЧ.

Начальнік дзяжурна-дыспетчарскай службы
Аляксандр ЗАЙЦАЎ.

ДЫС ПЕТ ЧА РЫ — 
ВАР ТА ВЫЯ ДА РО ГІ

УСЁ, ШТО ЗА ПЛА НА ВА НА, 
БУ ДЗЕ ВЫ КА НА НА

Галоўны інжынер Сяргей ІСАКАЎ 
распавядае пра геасетку айчыннай 

вытворчасці, якая замяняе 
15-сантыметровы слой 

гравійна-пясчанай сумесі.


