
Асноў ны мі ві да мі дзей нас ці 
«Ма гі лёў аў та да ра», як вя до ма, 
з'яў ля ец ца бу даў ніц тва, ра монт і 
ўтры ман не да рог, іх раз мет ка, 
вы твор часць ас фаль та бе то ну і 
роз на га ты пу бі тум ных вы ра баў, 
ін жы нер ныя і ар хі тэк тур ныя па-
слу гі. Сён ня, ка лі ак тыў на дзей-
ні чае сіс тэ ма ме недж мен ту якас-
ці і кі ра ван ня пра ек та мі, гэ та 
па спя хо ва ажыц цяў ля ец ца. Тут, 
як га во рыц ца, прад пры ем ства 
вы кон вае свае аб вяз кі і па тра ба-
ван ні. І, як свед чаць вы ні кі пра-
цы, вы кон вае якас на. Але ёсць і 
асаб лі выя кло па ты: чыс ці ня і 
ўзор ны знеш ні вы гляд да рог. Па-
вод ле тых жа нар ма тыў ных да-
ку мен таў, да рож ні кі па він ны 
двой чы на год аб кош ваць уз бо-

чы ны і ад хо ны. А так скла ла ся 
(са мі да рож ні кі гэ та, праў да, не 
ка мен ту юць), што амаль усё ле-
та ўздоўж трас ру ха юц ца ка сіл кі, 
у ня ўдо бі цах і асаб лі вых мес цах 
— і ра бо чыя з бен за ко са мі, якія 
пе ра тва ра юць пры лег лую да да-
ро гі тэ ры то рыю ў неш та па доб-
нае на анг лій скі га зон. Яно, не-
су мнен на, пры го жа. Але ці вар та 
та кія срод кі і сі лы вы клад ваць 
толь кі дзе ля гэ та га? Маг чы ма, я 
па мы ля ю ся. І ха ця заў сё ды з 
удзяч нас цю ўспа мі наю да рож ні-
каў, гле дзя чы на гэ тую стэ рыль-
насць, але і шка дую іх сіл. Той жа 
трак тар, які ця гае дзень пры дні 
ро тар ную ка сіл ку, пра яз джа ю чы 
не адзін дзя ся так кі ла мет раў уз-
доўж да рог, мог бы з ку ды боль-

шым пос пе хам пры мя ніць свае 
«кон скія сі лы» ў ней кай больш 
цяж кай і ад каз най пра цы.

І яшчэ пра ад но пы тан не, якое 
зай мае кі раў ніц тва гэ та га пе ра-
да во га ў кра і не прад пры ем ства 
— пры бі ран не тэ ры то рый. Мно гія 
з нас ба чы лі, як на чыс цют кі ас-
фальт, дзе-не будзь на ўзбо чы не 
пры стой на га вы гля ду лю дзі з ня-
тан ных аў то вы ця руш ва юць по-
пель ні цу, поў ную не да кур каў. 
Не ка то рыя з іх ро бяць гэ та больш 
«куль тур на» — вы кід ва юць смец-
це за ас фальт, на або чы ну. І вось 
кож най вяс ною (ка лі, па бе ла рус-
кай тра ды цыі, мы згра ба ем смец-
це са два ра) су пра цоў ні кі «Ма гі-
лёў аў та да ра» на пры лег лых да 
да рог тэ ры то ры ях збі ра юць «пад-

снеж ні кі» — усё тое, што вы ля тае 
з вок наў транс пар ту. Як на мя не, 
дык ро біц ца гэ та, як ка жуць, «не 
за страх, а за сум лен не».

Ка лі я па дзя ліў ся гэ тым роз-
ду мам з кі раў ні ком «Ма гі лёў аў-
та да ра», то па чуў... (праў да, пас-
ля не вя лі кай паў зы):

— Ве да е це, ча му мы вы дат-
коў ва ем што год міль яр ды толь кі 
на пры бі ран не і вы ваз смец ця, 
— а гэ та, да рэ чы, не з'яў ля ец ца 
на шым аба вяз кам? Толь кі з-за 
па ва гі да пра фе сіі і да да рог, за 
якія мы ад каз ва ем. На са мой 
спра ве — мы ж не двор ні кі, не 
ка му наль ні кі, не ДАІ... У нас на 
да ро гах уста ноў ле ны кан тэй не-
ры для збо ру смец ця. Але ка лі з 
бліз кіх вё сак ці да моў на ват у га-

ра дах лю дзі вы но сяць смец це 
— зна чыць, ка ля іх жыл ля збор 
яго не ар га ні за ва ны... Зда ец ца, 
на стаў час, каб за вы кі ну ты на 
да ро зе ці пры да ро зе па ку нак 
смец ця штра фа ва лі аль бо скла-
да лі пра та ко лы аб ад мі ніст ра-
цый ных па ру шэн нях ме на ві та 
тыя, хто на дзе ле ны для гэ та га 
ад па вед ны мі функ цы я мі. Ка лі 
наш ра бот нік пра цуе на да ро зе, 
а по бач пра но сяц ца сот ні аў то, 
дык не яго спра ва са чыць за па-
во дзі на мі ва дзі це ляў аль бо па-
са жы раў. Маг чы ма, сі ту а цыя 
зме ніц ца з увя дзен нем на да ро-
гах ка мер на зі ран ня і апла ты за 
да ро гі. А па куль... Спра ва, хут-
чэй за ўсё, у куль ту ры па во дзін 
на да ро гах, якую, як вя до ма, трэ-

ба вы хоў ваць, у тым лі ку і жорст-
кі мі ме ра мі...

Ана толь Ла па цін жорст кім кі-
раў ні ком ся бе не лі чыць, але па-
тра ба валь насць да пад на ча ле-
ных для яго з'яў ля ец ца нор май. 
І на ват ка лі пра хо дзяць ве да мас-
ныя спар та кі я ды, ён, як га лоў ны 
іх за ва да тар, со чыць, каб там 
бы лі (а най лепш удзель ні ча лі) 
усе пад на ча ле ныя. І тут ка лек-
тыў мае свае вель мі пры стой ныя 
зда быт кі, бо ак тыў на раз ві ва ец-
ца і сты му лю ец ца ту рызм, фут-
бол, ва лей бол, лы жы.

Ма тэ ры я лы пад рых та ва лі 
Пётр РА МАН ЧУК, 
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Ге не раль ны ды рэк тар «Ма гі лёў аў та дар» Ана толь ЛА ПА ЦІН: 

«ДА РО ГІ БЕ ЛА РУ СІ ПА ВІН НЫ СТАЦЬ НА ШЫМ БРЭН ДАМ»

У 74-м да рож на-экс плу а та-
цый ным упраў лен ні па шчас ці ла 
па зна ё міц ца з яго на чаль ні кам 
Вік та рам Ле ме ша вым, на чаль ні-
кам дыс тан цыі Вік та рам Ба раш-
ко вым і га лоў ным ме ха ні кам ДЭУ 
Мі ха і лам Шча цін кам. Усе яны — 
ста лыя да рож ні кі, як га во рыц ца, 
па тры ё ты пра фе сіі. Пад іх пад па-
рад ка ван нем зна хо дзяц ца дзя-
сят кі кі ла мет раў да рог толь кі 
пер шай тэх ніч най ка тэ го рыі, аб'-
ек ты пры да рож на га сэр ві су.

Ме на ві та на ба зе гэ та га ўпраў-
лен ня вы раб ля ец ца вель мі ці ка-
вы прэ па рат для да рог — ха лод-
ная ар га ніч на-мі не раль ная су-
месь. Знеш не яна па доб на на 
ас фальт. На са мой спра ве гэ та 
тое, пра што ма рым усе мы, аў-
та ўла даль ні кі: у гэ тай су ме сі ра-
зам з улас ці вы мі для ас фаль ту 
кам па не нта мі змя шча юц ца і роз-
ныя хі міч ныя ін грэ ды ен ты, што 
да зва ля юць, на прык лад, тры ва-
ла, як на абу так, на клад ваць 
«лат кі» на ас фальт на ват у ха-
лод ны час го да. Дзе ля та кой вы-
твор час ці не па да лё ку ад да ро гі 
быў спе цы яль на па бу да ва ны 
ўчас так — цэ лы мі ні-за вод са 
схо ві шчам ма тэ ры я лаў, дзе і вы-

раб ля юц ца гэ тыя су ме сі. Як па-
ве да мі лі спе цы я ліс ты ўчаст ка, 
вя лі кую ці ка васць да гэ та га рэ-
чы ва пра яві лі не толь кі ай чын ныя 
да рож ні кі, але і ка ле гі з Ра сіі, так 
што перс пек ты вы ў доб ра га па-
чы нан ня ёсць.

Сам кі раў нік ДЭУ Вік тар Ле а-
ні да віч Ле ме шаў як раз на пя рэ-
дад ні пра фе сій на га свя та — Дня 
да рож ні ка — ад свят ка ваў свой 
юбі лей. Усё жыц цё ча ла век ад-
даў ства раль най спра ве — бу-
даў ніц тву, да ро гам, па якіх яшчэ 
доў га бу дзе ру хац ца транс парт. 
І гэ так са ма, як і мно гія яго ка ле гі, 
ён не на зваў сваю лю бі мую да-
ро гу, бо да ра гія і пры го жыя для 
яго яны ўсе...

Ці час та, еду чы па да ро зе і імк лі ва па кі да ю чы за 
са бою яе кі ла мет ры, мы за дум ва ем ся над тым, 
хто і коль кі сіл і срод каў уклаў у бу даў ніц тва, 
хто ўтрымлі вае яе ў ста не, які вы клі кае ў нас 
часцей за ўсё за да валь нен не, хто да гля дае 
прылег лую тэрыто рыю. Вя до ма, усё за ле жыць 
ад аб' ёмаў фінан са ван ня га лі ны і кан крэт ных 
работ, ад значнас ці да ро гі, а так са ма ад яе 
«гаспада ра» — ад та го, хто ня се ад каз насць 
за тое, каб мы, еду чы па ша шы, пра гэ тыя пы тан ні 
не задумваліся... А яшчэ да ро гі на зы ва юць 

артэрыя мі эканомікі, рухаві ка мі куль тур ных зно сін 
і ўзбагачэн ня на ро даў. І ўво гу ле, да ро гі ўзнік лі 
тады, ка лі ча ла ве ку спатрэбі ла ся асвой ваць новыя 
пра сто ры. 

Пра да ро гі час та пі шуць у срод ках ма са вай 
інфармацыі, лю дзі мо гуць і маюць пра ва ацэньваць 
іх стан і якасць — мы ж усе карыстаемся імі... 
А што ду ма юць, га во раць і пра што ма раць тыя, 
хто пастаян на ро біць да ро гі, абслугоў вае іх і для 
каго да рож ная га лі на ста ла сэнсам жыц ця 
і біяграфіяй, — ка рыс на ве даць усім.

Ге не раль ны ды рэк тар рэс-
пуб лі кан ска га ўні тар на га прад-
пры ем ства «Ма гі лёў аў та дар» 
Ана толь Ла па цін, га на ро вы да-
рож нік Рэс пуб лі кі Бе ла русь, як-
раз і ад но сіц ца да тых, хто 
ўвесь свой лёс звя заў з да ро-
га мі. Коль кі іх кі ла мет раў па бу-
да ва на — па лі чыць за трыц ца-
ці пя ці га до вы час пра цы цяж ка. 
Апош нія ж 10 га доў кар' е ры 
Ана толь Іва на віч — ге не раль ны 
ды рэк тар. Пра ца на гэ тай па са-
дзе ад зна ча на па дзя кай Прэ зі-
дэн та.

Як рас каз вае Ана толь Іва на-
віч, толь кі на ба лан се прад пры-
ем ства зна хо дзіц ца больш за 
2500 кі ла мет раў да рог.

На пы тан не, а які ўчас так 
са мы пры го жы, ад каз вае, што 
ней кі ўчас так лепш выглядае 
зі мою, ней кі — вяс ною аль бо 
за ла той во сен ню. — А ўво гу-
ле, усе на шы да ро гі пры го-
жыя, асаб лі ва тыя, да бу даў-
ніц тва ці аб слу гоў ван ня якіх 
сам пры клаў ду шу і сі лы, — лі-
чыць ён.

А ду шу і сі лы спе цы я ліс ты 
РУП «Ма гі лёў аў та дар» толь кі 
сё ле та пры кла лі да са праў ды 
вя лі кіх да рож ных спраў: толь кі 
ін вес ты цыі ў асноў ны ка пі тал за 
дзе вяць ме ся цаў го да за кошт 
улас ных срод каў скла лі больш 
за 10 млрд руб лёў — гэ та 
больш, чым за ўвесь год ле таш-
ні. А срод кі гэ та вель мі іс тот-
ныя: за іх ужо на бы та 13 трак-
та раў МТЗ, 4 аў та ма бі лі МАЗ, 
ды яшчэ ў рас тэр мі ноў ку бу дзе 
куп ле на сем гру за ві коў. На 100 
пра цэн таў вы ка на ны план па 
атры ман ні чыс та га пры быт ку, 
пла ны па зні жэн ні ўзроў ню за-
трат, энер га збе ра жэн ні і рэн та-
бель нас ці. Іс тот на пе ра вы ша ны 
і аб' ём ра бот, якія вы кон ва лі ся 
ўлас ны мі сі ла мі.

Вель мі важ ным і прын цы по-
вым па каз чы кам Ана толь Ла-
па цін лі чыць ма тэ ры яль ныя 
сты му лы для кож на га з 834 ра-
бот ні каў прад пры ем ства. І сён-
ня іх ся рэд ня ме сяч ная за ра-
бот ная пла та скла дае 5050 

ты сяч руб лёў — так са ма вы-
шэй за да ве дзе ныя пла ны. Гэ-
тае да сяг нен не — асаб лі вы 
го нар кі раў ні ка, бо апош нім ча-
сам прак тыч на спы не ны ад-
дток вы со ка ква лі фі ка ва ных 
кад раў ма гі лёў скіх да рож ні каў 
у не да лё кую Ра сію. А са мо 
прад пры ем ства ўда сто е на Га-
на ро вай Гра ма ты між ура да ва-
га Са вета аў та да рож ні каў кра-
ін СНД.

Ві да воч на, за та кі мі па каз-
чы ка мі ста іць на пру жа ная ра-

бо та ўсіх да рож ні каў Ма гі лёў-
шчы ны — ад кі раў ні коў да ра-
бо чых. Сён ня ў струк ту ры РУП 
зна хо дзіц ца 9 фі лі ялаў — да-
рож на-экс плу а та цый ных упраў-
лен няў, што раз ме шча ны ў ра-
ён ных цэнт рах, кож нае з якіх 

мае свае ўчаст кі і пла ны па іх 
рэ кан струк цыі і аб слу гоў ван ні. 
І пры ўсім тым, што ў воб лас ці, 
як і па ўсёй кра і не, да ро гам на-
да ец ца ўсё боль шая ўва га, на-
груз ка на іх, аб' ёмы пе ра во зак 
рас туць, на да ро гах з'яў ля ец ца 
ўсё больш цяж ка ва га ва га 
транс пар ту з вы со кі мі на груз-
ка мі на вось, фі нан са ван не да-
рож най гас па дар кі аб васт ры ла-
ся пас ля пры пы нен ня дзе ян ня 
За ко на «Аб да рож ных фон дах 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь». На-
прык лад, па вод ле нар ма ты ву 
ўтры ман не іс ну ю чай сет кі да-
рог  па  тра  буе  сё  ле  та 
260 млрд руб лёў, а вы дзе ле ныя 
лі мі ты скла да юць 120. А пры 
гэ тым агуль ная пра цяг ласць 
толь кі тых да рог, што па тра бу-
юць роз на га ві ду ра мон ту, скла-
дае больш за ты ся чу кі ла мет-
раў, а кошт гэ та га ра мон ту — 
1 016 млрд руб лёў. Та му і бе ла-
рус кія да рож ні кі з не цярп лі вас-
цю ча ка юць ад наў лен ня дзе ян-

ня за ка на даў ства аб да рож ных 
фон дах. У су сед няй Ра сіі, дзе 
так са ма бы лі ад ме не ны да рож-
ныя фон ды, да іх праз не каль кі 
га доў вяр ну лі ся, што ста ла 
вель мі доб рым сты му лам для 
га лі ны. Маг чы ма і з гэ тым звя-

за на тое, што ра сій скія да ро гі 
ўсё больш ро бяц ца па доб ны мі 
да на шых як па сва ёй якас ці, 
так і па ўзроў ні да рож на га і 
пры да рож на га сэр ві су?

І пры ўсіх праб ле мах ра бо-
ты на га лоў ных пад ве да мас-
ных за раз «Ма гі лёў аў та да ру» 
ма гіст ра лях М-4 (Мінск — Ма-
гі лёў) і М-5 (Мінск — Го мель) 
пра цяг ва юц ца. Да рэ чы, на гэ-
тых тра сах пра клад ва юц ца 
оп ты ка-ва ла кон ныя лі ніі, уста-
наў лі ва ец ца апа ра ту ра на зі-
ран ня за да ро гай па 17 па каз-
чы ках. Ка ра цей, тое, што на-
зы ва ец ца ра мон там, сме ла 
мож на на зваць ма дэр ні за цы-
яй. У гэ тым ме ся цы пач нец ца 
рэа лі за цыя ін вес ты цый на га 
пра ек та рэ кан струк цыі ўчаст-
ка аў та да ро гі М-5 Баб руйск 
— Жло бін пра цяг лас цю ад 131 
да 208 кі ла мет ра. Аб' ёмы на-
ле жыць вы ка наць ве лі зар ныя, 
бо тэр мін зда чы аб' ек та — во-
сен ню 2015 го да.

Да ра гія на шы да ро гі...

Лю дзі і тэх на ло гіі

Сучасныя да рож ні кі — гэта хто і для ча го?
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фотааб’ектыў убачыў у камунікацыйным цэнтры.

Вядучы праграміст Наталля КУЛІКОВА забяспечвае 
дзейнасць інтэрнэт-сайта прадпрыемства.

Начальнік 74-га ДЭУ Віктар ЛЕМЕШАЎ (у цэнтры) 
гутарыць з начальнікам дыстанцыі Віктарам БАРАШКАВЫМ і галоўным механікам ДЭУ Міхаілам ШЧАЦІНКАМ.

Такое сховішча дазваляе абараніць матэрыялы ад дажджу і снегу.

Адзін з участкаў дарогі, якую абслугоўвае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 
«Магілёўаўтадар».

РЭС ПУБ ЛІ КАН СКІЯ ДА РО ГІ 
Ў КРЭ ДЫТ

— Дзя ку ю чы крэ ды ту Бе ла рус бан-
ка атры ма ла ся ле тась за вяр шыць 
рэ кан струк цыю рэс пуб лі кан скай аў-
та да ро гі М-4 Мінск — Ма гі лёў. Гэ та 
да ро га 1-й ка тэ го рыі на ўсёй пра-
цяг лас ці. Уз доўж аб ноў ле най тра сы 
раз ме шча ны пля цоў кі ад па чын ку са 
ста ян ка мі для аў та ма бі ляў, су час ныя 
аб' ек ты пры да рож на га сэр ві су. На да-
ро зе ўста ноў ле ны ві дэа ка ме ры, якія 
пе ра да юць ін фар ма цыю ў рэ жы ме 
рэ аль на га ча су, да рож на-вы мя раль-
ныя стан цыі, свет ла выя таб ло для ін-
фар ма ван ня ва дзі це ляў аб сі ту а цыі 

на да ро зе. Для пра ду хі лен ня ла ба вых 
су тык нен няў уста ля ва на тро са вая ага-
ро джа, а ўздоўж тра сы ў ра ё не ляс ных 
ма сі ваў — сет ка-ага ро джа ад жы вёл. 
Рэ абі лі та цыю ўчаст каў км 21 — км 
41 на вы ез дзе з Мін ска і км 182 — км 
188 на пад' ез дзе да Ма гі лё ва ўда ло-
ся за вяр шыць за кошт крэ ды ту Бан ка 
раз віц ця.

Асноў ныя на ма ган ні да рож ных ар-

га ні за цый рэс пуб лі кі скан цэнт ра ва ны 
сён ня на рэ кан струк цыі да ро гі М-5 
Мінск — Го мель. На ўчаст ку Пу ха ві-
чы — Баб руйск ра бо ты вя дуц ца за 
кошт крэ ды ту Су свет на га бан ка. Ген-
пад рад чы кам з'яў ля ец ца італь ян ская 
кам па нія Todіnі, у бу даў ніц тве аб' ек та 
за дзей ні ча ны бе ла рус кія да рож на- і 
мос та бу даў ні чыя ар га ні за цыі. Пра ект 
пра ду гледж вае рэ кан струк цыю 53 км 
да ро гі па па ра мет рах 1-й ка тэ го рыі. 
Асноў ныя ра бо ты на гэ тым участ ку 
за вер ша ны, рух ад кры ты па ўсіх па-
ло сах.

У ліс та па дзе пла ну ец ца па чаць (і 
за вяр шыць у 2015 го дзе) рэ кан струк-
цыю ўчаст ка аў та да ро гі М-5 Баб руйск 
— Жло бін. Для гэ та га бу дуць пры цяг-
вац ца срод кі льгот на га крэ ды ту на 
пад ста ве па гад нен ня па між Эк сім бан-
кам КНР і ўра дам Бе ла ру сі.

На ўчаст ку аў та да ро гі М-5 Жло бін 
— Го мель ра бо ты ажыц цяў ля юц ца за 
кошт крэ ды ту Эк сім бан ка КНР. Ген-

пад рад чык — кі тай ская кар па ра цыя 
па бу даў ніц тве да рог і мас тоў. Ра бо-
ты вя дуц ца з кан ца мі ну ла га го да і 
так са ма вы кон ва юц ца бе ла рус кі мі 
суб пад рад чы ка мі. Увя дзен не ўчаст-
ка ў экс плу а та цыю за пла на ва на на 
на ступ ны год.

Пас ля за вяр шэн ня рэ кан струк цыі 
аў та да рог М-4 Мінск — Ма гі лёў і М-5 
Мінск — Го мель пла ну ец ца пры сту-
піць да рэ кан струк цыі па па ра мет рах 
1-й ка тэ го рыі аў та да рог М-6 Мінск — 
Грод на і М-3 Мінск — Ві цебск на ўчаст-
ку Ла гойск — Пле шча ні цы, М-7 Мінск 
— Віль нюс на ўчаст ку ад Ва ло жы на да 
мя жы Лі тоў скай Рэс пуб лі кі.

ПРА ЕЗД ЗА АПЛА ТУ
— 160 ты сяч ка рыс таль ні каў за-

рэ гіст ра ва на ў на цы я наль най сіс тэ ме 
збо ру апла ты за пра езд па аў та ма-
біль ных да ро гах BelToll. Боль шасць 
пы тан няў уз ні кае з-за ад сут нас ці ў 
ва дзі це ля жа дан ня свое ча со ва га 
азна ям лен ня з ін струк цы яй, якая рэг-
ла мен туе пра віль насць экс плу а та цыі 
бар та вой пры ла ды. Най час цей гэ та 
іг на ру юць юры дыч ныя асо бы. Так, у 
ад ной ар га ні за цыі мо жа быць не каль-
кі аў та ма бі ляў, і бар та выя пры ла ды 
вы ка рыс тоў ва юц ца не на тым транс-

пар це, на які яны бы лі за рэ гіст ра ва ны. 
У за ка на даў стве, між тым, пра пі са-
на, што пе ра ўста наў лі ваць бар та вую 
пры ла ду на ін шы транс парт ны сро дак 
за ба ра ня ец ца. За та кое па ру шэн не 
пра ду гле джа ны штраф. А ўво гу ле 
ўсе праб лем ныя пы тан ні ка рыс таль-
ні каў плат ных да рог раз гля да юц ца, 
зва ро ты пра вя ра юц ца. Ана ліз ра бо ты 
элект рон най сіс тэ мы збо ру апла ты за 
пра езд па аў та да ро гах Бе ла ру сі Мін-
т ранс па ві нен за вяр шыць да 1 сту дзе-
ня 2014 го да.

Пад час уво ду ана ла гіч най сіс тэ мы 
ў ін шых дзяр жа вах так са ма фік са ва-
лі ся праб ле мы. Вар та на га даць, што 
сіс тэ ма BelToll за сна ва на на тэх на ло гіі 
ра дыё су вя зі на ка рот кай ад лег лас ці, 
што да зва ляе зды маць збо ры з ка-

рыс таль ні каў да ро гі без пры пы нен ня 
транс парт ных срод каў у пунк це гра-
шо вых збо раў. Экс плу а та цыя сіс тэ мы 
па ча ла ся 1 жніў ня гэ та га го да і сён ня 
ахоп лі вае 815 км бе ла рус кіх да рог. 
Бы ло ад кры та 48 пунк таў аб слу гоў-
ван ня, аб ста ля ва на 2 су час ныя цэнт-
ры апра цоў кі ін фар ма цыі.

З 1 сту дзе ня 2014 го да сет ка бу дзе 
па шы рац ца на ўчаст ках аў та ма гіст ра-
ляў М-4 Мінск — Ма гі лёў на ўсім пра-
ця гу і М-5 Мінск — Го мель на ўчаст ку 
ад Пу ха віч да Баб руй ска. Рэч у тым, 
што пер шай ка тэ го рыі ў нас па куль ад-
па вя дае толь кі ўчас так да Баб руй ска, 
а да лей — не. Та му і пла та за пра езд 
на ўчаст ку ад Баб руй ска да Го ме ля 
ўво дзіц ца не бу дзе.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ЗАЎТ РА — ДЗЕНЬ АЎ ТА МА БІ ЛІС ТА І ДА РОЖ НІ КА

ПЕР ШАЯ КА ТЭ ГО РЫЯ
Шэ раг ра бот па бу даў ніц тве дру гой каль ца вой аў та да ро гі ва кол ста лі цы 
пра ве дзе ны, ад нак фі нан са выя цяж кас ці не да юць сё ле та пра ек ту раз-
гар нуц ца ў поў ным аб' ёме. Да рож ні кі спа дзя юц ца, што да 2017 го да  — 
тэр мі ну ўзвя дзен ня аб' ек та — сі ту а цыя вы пра віц ца. Но вая каль ца вая 
пра цяг лас цю 157 км бу дзе мець ча ты рох па лос ны рух (па дзве па ла сы 
ў кож ным кі рун ку). Ру хац ца па тра се мож на бу дзе з хут ка сцю 120 км/г. 
Дру гая каль ца вая, у ад роз нен не ад дзей най, бу дзе мець мен шыя пра-
пуск ныя здоль нас ці, па коль кі яе функ цыя — тран зіт ная.

На чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня аў та ма біль ных да рог Мі ніс тэр ства 
транс пар ту і ка му ні ка цый Рэс пуб лі кі Бе ла русь Яў ген РА КА ЛА рас ка заў 
на пя рэ дад ні пра фе сій на га свя та аб ін шых пра ек тах па рэ кан струк цыі і 
бу даў ніц тве аў та ма біль ных да рог, на рэа лі за цыю якіх, акра мя бюд жэт-
ных срод каў, пры цяг ва юц ца да дат ко выя кры ні цы фі нан са ван ня.

Вы ка ры стан не сіс тэ мы BelToll 
з'яў ля ец ца аба вяз ко вым для ва-
дзі це ляў, якія кі ру юць:

— лег ка вы мі аў та ма бі ля мі, за-
рэ гіст ра ва ны мі за ме жа мі Мыт на га 
са ю за (па са жыр скія аў та ма бі лі і па-
са жыр скія мік ра аў то бу сы) з тэх ніч-
на да пу шчаль най агуль най ма сай 
не больш за 3,5 т;

— ін шы мі транс парт ны мі срод ка-
мі (гру за ві ка мі, аў то бу са мі і да ма мі 
на ко лах) з тэх ніч на да пу шчаль най 
агуль най ма сай звыш 3,5 т.

Для ва дзі це ляў аў та ма бі ляў 
(не больш за 3,5 т) з кра ін Мыт-
на га са ю за (Бе ла русь, Ра сія, Ка-
зах стан) пра езд за ста ец ца бяс-
плат ным. Ад апла ты за пра езд па 
плат ных да ро гах так са ма вы зва-
ля юц ца:
�ма пе ды і ма та цык лы
�ко ла выя трак та ры і са ма ход-

ныя ма шы ны
�транс парт ныя срод кі апе ра тыў-

на га пры зна чэн ня
�транс парт ныя срод кі, якія вы-

ка рыс тоў ва юц ца для за бес пя чэн ня 
аба ра наз доль нас ці і пра ва па рад ку
�марш рут ныя транс парт ныя 

срод кі, якія ажыц цяў ля юць га рад-
скія пе ра воз кі па са жы раў
�транс парт ныя срод кі, якія вы-

ка рыс тоў ва юц ца для ака зан ня мед-
да па мо гі, лік ві да цыі над звы чай ных 
зда рэн няў, пе ра воз кі гру заў гу ма ні-
тар най да па мо гі.

У 2013 го дзе за пла на ва на рэ кан струк цыя і бу даў ніц тва 
103 км да рог рэс пуб лі кан ска га пры зна чэн ня 
і амаль 300 па гон ных мет раў мас тоў.

Бя гу чым ра мон там сё ле та ад ра ман та ва на 780 км 
рэс пуб лі кан скіх да рог і 218 па гон ных мет раў мас тоў, 
ка пі таль ным — 16 км да рог і 220 па гон ных мет раў 
мас тоў. Што га до вае па ве лі чэн не не да ра мон ту да рог, 
звя за нае з не да хо пам бюд жэт ных рэ сур саў, за ста ец ца 
вост рай праб ле май.


