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25 КАСТРЫЧНІКА — ДЗЕНЬ АЎТАМАБІЛІСТА І ДАРОЖНІКА 22 кастрычніка 2020 г.
Пуцеправод «Полацкі» ў г. Віцебску.

ПАЧАТАК УСIХ ДАРОГ
Аўтамабiльныя дарогi можна параўнаць
з артэрыямi, якiя аб'ядноўваюць
населеныя пункты краiны ў адзiны
арганiзм. Iх значэнне цяжка пераацанiць,
i нагрузкi на iх велiзарныя.
Перад арганiзацыямi i кампанiямi, якiя працуюць у
галiне праектавання дарог, у наш час стаяць няпростыя задачы. Праекты становяцца ўсё больш складаныя
i комплексныя, уключаюць у сябе розныя вiды iнфраструктуры. Гiсторыя РУП «Белдзiпрадар» налiчвае амаль
дзевяць дзесяцiгоддзяў, разам з тым прадпрыемства з
гонарам вытрымлiвае выпрабаванне сучаснасцю.
— На працягу свайго iснавання «Белдзiпрадар» з'яўляецца вядучым прадпрыемствам у праектаваннi ўсiх
значных аб'ектаў Рэспублiкi Беларусь. Практычна ўсе
буйныя аўтадарогi краiны спраектаваны сiламi нашага
калектыву, — адзначае дырэктар РУП «Белдзiпрадар» Iгар ДАВЫДАЎ. — Мы здолелi захаваць высокаквалiфiкаваны калектыў i рыхтуем новыя кадры. Нашы
спецыялiсты праектуюць аб'екты любой складанасцi, i
кожны супрацоўнiк iмкнецца ўнесцi максiмальны ўклад
у выкананне пастаўленых задач.

Мост праз р. Сож на 426,8 км аўтамабільнай дарогі М-8 / Е95.

ЧАС БУДАВАЦЬ МАСТЫ
Сёння найважнейшая задача, якая стаiць перад iнжынерамi «Белдзiпрадара», — неабходнасць рэканструкцыi
мастоў.
— Цяпер мы выконваем праектаванне маставых збудаванняў на магiстральных i рэспублiканскiх аўтамабiльных дарогах, якiя патрабуюць правядзення неадкладных
работ па iх рэканструкцыi, — распавядае Iгар Давыдаў. —
Ужо выкананы праекты 11 збудаванняў з 15-цi першачарговых — гэта, напрыклад, пуцеправоды на аўтадарогах
М-8, М-10, мост праз раку Дрысу на аўтадарозе Р-46,
праз Ясельду на М-8, праз Бярэзiну на Р-63. У ходзе
рэканструкцыi на ўсiх канструкцыях габарыты праезду
i класы нагрузак будуць даведзены да патрабаванняў
сучасных нормаў.
У гэтым годзе ўведзены ў эксплуатацыю значныя
для краiны збудаваннi — мост цераз раку Пiна ў Пiнску
i пуцеправод «Полацкi» ў Вiцебску. Усё часцей знаходзяць прымяненне новыя метады дэмантажу збудаванняў — ураўнаважаная частковая разборка пралётнага моста i абвальванне астатняй часткi пралёта пры
дапамозе выбуху. Гэтыя тэхналогii выкарыстоўвалiся
пры разборцы моста праз раку Сож на абходзе Гомеля
(ГІП Дзяніс Шэлягін) i моста праз Прыпяць на ўчастку
аўтадарогi Жыткавiчы–Тураў (ГІП Людмiла Сасядкова).
Зараз спецыялiстамi прадпрыемства вядзецца iнтэнсiўная работа па праектаваннi мастоў, уключаных у трэцi
этап распрацоўкi праектнай дакументацыi.
— Таксама ўпраўленне маставога праектавання i праекцiроўшчыкi-«маставiкi» Гомельскага дарожнага аддзела вядуць праектаванне мастоў i пуцеправодаў падчас рэканструкцыi аўтатрасы М-3, якая звяжа Мiнск i Вiцебск, —
адзначае начальнiк тэхнiчнага аддзела РУП «Белдзiпрадар» Генадзь ЛЮБКО.

Работнiкi КДП, КМП, КIП i КАП
(злева направа): Антанiна ШАЎЧУК,
Ганна ЮХНЮК, Валянцiна РЭВАЦЬКО,
Марына ШЧУРАК, Валянцiн IВАНОЎ,
Казiмiр ОРЦЮХ, Наталля КОРЗУН,
Святлана МЯЦЕЛЬСКАЯ,
Аляксандр БАРЫСЕНКА,
Людмiла САСЯДКОВА.

СА СВЯТАМ АЎТАМАБIЛIСТА I ДАРОЖНIКА,
ПАВАЖАНЫЯ КАЛЕГI!

У гэты дзень хачу павiншаваць усiх, хто будуе i рамантуе дарогi i масты,
ствараючы бяспеку i камфорт на нашых аўтатрасах, а таксама ўсiх тых, хто
ажыццяўляе аўтаперавозкi. Зычу вам бяспечных дарог i безаварыйнай работы,
а таксама ўзаемаразумення i ўзаемапавагi на вашых жыццёвых шляхах!
I, канешне, асобна хачу павiншаваць працоўны калектыў РУП «Белдзiпрадар». Гэта – супольнасць прафесiяналаў. Гэта зладжаны, актыўны, працавiты калектыў аднадумцаў, якi выконвае сур'ёзныя задачы. Я ўдзячны ўсiм,
хто працуе на нашым прадпрыемстве, за прафесiяналiзм i адданасць сваёй
справе. А пажадаць вам, дарагiя калегi, хачу ў першую чаргу дабрабыту ў
вашых сем'ях. I, вядома, няхай некалi абраная вамi прафесiя выклiкае ў вас
маральнае i матэрыяльнае задавальненне! Жадаю нашаму працоўнаму калектыву не губляць тэмпаў. Няхай ваша праца будзе плённая i натхнёная!
Мiра, моцнага здароўя i сямейнага шчасця вам, дарагiя калегi!
Дырэктар РУП «Белдзiпрадар» Iгар ДАВЫДАЎ.

Сярод высокапрафесiйных
работнiкаў прадпрыемства
вылучыць кагосьцi складана.
Але ёсць некаторыя персоны,
якiх варта згадаць асобна.
Гэта:
галоўны канструктар Мiкалай
КРАЧЭТНIКАЎ;
галоўны iнжынер праекта ўпраўлення маставога праектавання
Людмiла САСЯДКОВА;
галоўны iнжынер праекта ўпраўлення маставога праектавання
Антанiна ШАЎЧУК;
галоўны iнжынер праекта ўпраўлення дарожнага праектавання
Дзмiтрый ЯРОМIЧ;
галоўны iнжынер праекта ўпраўлення аэрадромнага праектавання Аляксандр ШЫНКОВIЧ;
начальнiк упраўлення аэрадромнага праектавання Аляксандр БАРЫСЕНКА;
галоўны геадэзiст-начальнiк аддзела iнжынерна-геадэзiчных
пошукаў упраўлення iнжынерных пошукаў Аляксей ЕРМАЧОНАК;
начальнiк каштарыснага аддзела Галiна
ЛIС;
галоўны спецыялiст аддзела кантролю
i справаводства Вольга ЛАМАКА;
галоўны спецыялiст аддзела тэхнiкаэканамiчных i экалагiчных абгрунтаванняў Алена ГЛУШЧАНКА;
начальнiк упраўлення архiтэк турнабудаўнiчага праек тавання Святлана
КРАЎЧАНКА;
галоўны iнжынер праекта ўпраўлення
архiтэктурна-будаўнiчага праектавання
Святлана АРЦЮШЭЎСКАЯ;
начальнiк экспедыцыi ўпраўлення iнжынерных пошукаў Iван НЯВЕСЦЕНКА;
начальнiк планава-эканамiчнага аддзела Алена КАНДРАЦКАЯ;
начальнiк аддзела афармлення i выпуску праектаў Анжэла АЛIКАЕВА;
началь нiк аў та транс парт на га цэ ха
ўпраўлення транспартнага забеспячэння
Сяргей ЛАПАТКА;
галоўны спецыялiст Гомельскага дарожнага аддзела Генадзь БЫЎШАЎ;
галоўны інжынер праекта ўпраўлення маставога праектавання Дзяніс ШЭЛЯГІН.

Дырэктар дзяржаўнага прадпрыемства «Белдзiпрадар» Iгар ДАВЫДАЎ.

ШЛЯХI, ЯКIЯ МЫ ВЫБIРАЕМ
Калектыў прадпрыемства — а гэта крыху больш за паўтысячы чалавек — на 60 %
жаночы. Здаецца, што праектаванне аўтатрас, мастоў i аэрадромаў — мужчынская
справа. Аднак Iгар Давыдаў адзначае, што менавiта жаночыя адказнасць i сумленнасць
шмат у чым вызначаюць якасць беларускiх дарог, якiя па праве лiчацца найбольш камфортнымi i бяспечнымi ў СНД.
— У апошнiя гады ў дарожным будаўнiцтве Беларусь вярнулася да будаўнiцтва трас
з цэментабетону, — кажа Iгар Давыдаў. — Цэментабетон дазваляе прапускаць цяжкагрузныя аўтапаязды без дэфармацый i ўжываецца на дарогах з
павышанай нагрузкай. Такiя дарогi
больш даўгавечныя — да 25 гадоў
эксплуатацыi яны не патрабуюць
рамонту. Менавiта з цэментабетону
выкананы самы значны наш аб'ект
мiнулага часу — МКАД-2. Сёння туды перанакiраваная значная частка
транспартнага патоку.
Зараз спецыялiсты РУП «Белдзiпрадар» актыўна працуюць над
рэалiзацыяй праекта рэканструкцыi аў та ма бiль най да ро гi Р-53
«Слабада — Навасады», таксама
ў цэ мен та бе тон ным вы ка нан нi.
Траса пашыраецца да параметраў
I-б катэгорыi (а гэта па дзве паласы ру ху ў кожным напрамку),
што дазволiць значна павялiчыць
Галоўны iнжынер прадпрыемства Пятро НЕЎМЯРЖЫЦКI
прапускную здольнасць, павысiць
разам з галоўнымi iнжынерамi праекта
хуткасць, бяспеку i камфорт руху.
Людмiлай САСЯДКОВАЙ i Наталляй КОРЗУН абмяркоўваюць
рэканструкцыю i рамонт дарожнага аб'екта.
Участак будзе ўведзены ў эксплуатацыю восенню 2021-га.
Часткова аналагiчная канструкцыя дарожнага адзення ўжываецца ў праекце рэканструкцыi аўтамабiльнай дарогi М-3 Мiнск–Вiцебск, якi зараз знаходзiцца ў распрацоўцы.
Гэта апошнi абласны цэнтр Беларусi, не звязаны са сталiцай шматпалоснай магiстраллю. У мэтах забеспячэння бяспекi дарожнага руху ў праекце прадугледжваецца
стварэнне транспартных развязак на розных узроўнях, пешаходных тунэляў i мастоў,
вонкавага асвятлення, iзаляцыйных экранаў для абароны жылой забудовы ад шуму,
сетак для прадухiлення выхаду дзiкiх жывёл на праезную частку i г. д.
Па праекце «Белдзiпрадара» ў цэментабетонным выкананнi пабудавана аўтамабiльная дарога Р-80 Слабада–Паперня (км 0,0-14,0), будуецца дарога Р-122 Магiлёў–Чэрыкаў–Касцюковiчы (км 7,8-13,3), М-3 (км 56,0-64,0). Паралельна кожнай з дарог
узведзены велапешаходныя дарожкi з забеспячэннем патрабаванняў бяспекi для веласiпеднага i пешаходнага руху. Летась пабудавана частка аўтамабiльнай дарогi М-6 працягласцю 154 км. Плануецца рэканструкцыя аўтамабiльных дарог М-7 (км 57,7-148,752);
Р-23 (км 110,7-117,5 i км 117,5-126,3).

ПА ЗАКОНАХ СУЧАСНАСЦI
Пытаннi экалогii пры будаўнiцтве дарог для калектыву «Белдзiпрадара» — у прыярытэце.
— Кожны наш праект праходзiць экалагiчную экспертызу, — падкрэслiвае Iгар
Эдуардавiч. — Мы супрацоўнiчаем з Нацыянальнай акадэмiяй навук, дзякуючы чаму
на мiграцыйных шляхах жывёл ствараюцца бiяпераходы. Уважлiва сочым за тым, каб
азёры i рэкi ўздоуж дарог заставалiся чыстыя, мiнiмiзуем экалагiчную нагрузку на лясы,
праз якiя праходзяць аўтатрасы.
Глыбокае i ўсебаковае навуковае суправаджэнне праектаў — найважнейшы прынцып
работы РУП «Белдзiпрадар». Пастаянныя партнёры прадпрыемства — «БелдарНДI» i
кафедра дарожнага будаўнiцтва БНТУ.
Сёння «транспартныя артэрыi» трэба пракладваць у кароткiя
тэрмiны, хутка знаходзячы правiльнае рашэнне. Менавiта таму
«Белдзiпрадар» бярэ на ўзбраенне новыя iнфармацыйныя тэхналогii (BIM) комплекснай аўтаматызацыi праектавання i падтрымкi
жыццёвага цыкла аб'екта. Трохмерная iнфармацыйная мадэль,
атрыманая з дапамогай тэхналогii BIM, змяшчае вычарпальную
iнфармацыю аб аб'екце.
— Тэхналогiя паскарае працэс праектавання, павышае ўзгодненасць памiж упраўленнямi, якiя працуюць над праектам, i
практычна выключае памылкi, выклiканыя чалавечым фактарам, — паясняе дырэктар. — Мы закупляем праграмы i больш
магутныя камп'ютары, iдзе навучанне нашых супрацоўнiкаў.
Пастаяннае развiццё дазваляе кампанii адчуваць сябе ўпэўнена
пры экспарце паслуг. Спецыялiсты «Белдзiпрадара» праектавалi
дарогi ў Башкартастане, Забайкальскiм краi, Калiнiнградскай,
Самарскай, Нiжагародскай, Бранскай абласцях. Зараз вядуцца перамовы аб удзеле РУП «Белдзiпрадар» у праекце «Мерыдыян».
РУП «Белдзіпрадар» мае намер прыняць удзел у рабоце
над некалькімі ўчасткамі праекта «Мерыдыян», так званага
«Шаўковага шляху», які праходзіць па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Яго працягам можа стаць аўтамабільная дарога М-10
Гомель–Брэст.
Аляксандра АНЦЭЛЕВІЧ. Ганна ЗАНКАВІЧ (фота).
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