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ШЛЯ ХI, ЯКIЯ МЫ ВЫ БI РА ЕМ
Ка лек тыў прад пры ем ства — а гэ та кры ху больш за паў ты ся чы ча ла век — на 60 % 

жа но чы. Зда ец ца, што пра ек та ван не аў та трас, мас тоў i аэ ра дро маў — муж чын ская 
спра ва. Ад нак Iгар Да вы даў ад зна чае, што ме на вi та жа но чыя ад каз насць i сум лен насць 
шмат у чым вы зна ча юць якасць бе ла рус кiх да рог, якiя па пра ве лi чац ца най больш кам-
форт ны мi i бяс печ ны мi ў СНД.

— У апош нiя га ды ў да рож ным бу даў нiц тве Бе ла русь вяр ну ла ся да бу даў нiц тва трас 
з цэ мен та бе то ну, — ка жа Iгар Да вы даў. — Цэ мен та бе тон да зва ляе пра пус каць цяж-

ка груз ныя аў та па яз ды без дэ фар-
ма цый i ўжы ва ец ца на да ро гах з 
па вы ша най на груз кай. Та кiя да ро гi 
больш даў га веч ныя — да 25 га доў 
экс плу а та цыi яны не па тра бу юць 
ра мон ту. Ме на вi та з цэ мен та бе то ну 
вы ка на ны са мы знач ны наш аб' ект 
мi ну ла га ча су — МКАД-2. Сён ня ту-
ды пе ра на кi ра ва ная знач ная част ка 
транс парт на га па то ку.

За раз спе цы я лiс ты РУП «Бел -
дзiп ра дар» ак тыў на пра цу юць над 
рэа лi за цы яй пра ек та рэ кан струк-
цыi аў та ма бiль най да ро гi Р-53 
«Сла ба да — На ва са ды», так са ма 
ў цэ мен та бе тон ным вы ка нан нi. 
Тра са па шы ра ец ца да па ра мет раў 
I-б ка тэ го рыi (а гэ та па дзве па-
ла сы ру ху ў кож ным на прам ку), 
што да зво лiць знач на па вя лi чыць 
пра пуск ную здоль насць, па вы сiць 
хут касць, бяс пе ку i кам форт ру ху. 
Учас так бу дзе ўве дзе ны ў экс плу а-
та цыю во сен ню 2021-га.

Част ко ва ана ла гiч ная кан струк цыя да рож на га адзен ня ўжы ва ец ца ў пра ек це рэ кан-
струк цыi аў та ма бiль най да ро гi М-3 Мiнск–Вi цебск, якi за раз зна хо дзiц ца ў рас пра цо ў цы. 
Гэ та апош нi аб лас ны цэнтр Бе ла ру сi, не звя за ны са ста лi цай шмат па лос най ма гiст-
рал лю. У мэ тах за бес пя чэн ня бяс пе кi да рож на га ру ху ў пра ек це пра ду гледж ва ец ца 
ства рэн не транс парт ных раз вя зак на роз ных уз роў нях, пе ша ход ных ту нэ ляў i мас тоў, 
вон ка ва га асвят лен ня, iза ля цый ных эк ра наў для аба ро ны жы лой за бу до вы ад шу му, 
се так для пра ду хi лен ня вы ха ду дзi кiх жы вёл на пра ез ную част ку i г. д.

Па пра ек це «Бел дзiп ра да ра» ў цэ мен та бе тон ным вы ка нан нi па бу да ва на аў та ма-
бiль ная да ро га Р-80 Сла ба да–Па пер ня (км 0,0-14,0), бу ду ец ца да ро га Р-122 Ма гi-
лёў–Чэ ры каў–Кас цю ко вi чы (км 7,8-13,3), М-3 (км 56,0-64,0). Па ра лель на кож най з да рог 
уз ве дзе ны ве ла пе ша ход ныя да рож кi з за бес пя чэн нем па тра ба ван няў бяс пе кi для ве ла-
сi пед на га i пе ша ход на га ру ху. Ле тась па бу да ва на част ка аў та ма бiль най да ро гi М-6 пра-
цяг лас цю 154 км. Пла ну ец ца рэ кан струк цыя аў та ма бiль ных да рог М-7 (км 57,7-148,752); 
Р-23 (км 110,7-117,5 i км 117,5-126,3).

ПА ЗА КО НАХ СУ ЧАС НАС ЦI
Пы тан нi эка ло гii пры бу даў нiц тве да рог для ка лек ты ву «Бел дзiп ра да ра» — у пры я -

ры тэ це.
— Кож ны наш пра ект пра хо дзiць эка ла гiч ную экс пер ты зу, — пад крэс лi вае Iгар 

Эду ар да вiч. — Мы су пра цоў нi ча ем з На цы я наль най ака дэ мi яй на вук, дзя ку ю чы ча му 
на мiг ра цый ных шля хах жы вёл ства ра юц ца бiя пе ра хо ды. Уваж лi ва со чым за тым, каб 
азё ры i рэ кi ўздо уж да рог за ста ва лi ся чыс тыя, мi нi мi зу ем эка ла гiч ную на груз ку на ля сы, 
праз якiя пра хо дзяць аў та тра сы.

Глы бо кае i ўсе ба ко вае на ву ко вае су пра ва джэн не пра ек таў — най важ ней шы прын цып 
ра бо ты РУП «Бел дзiп ра дар». Па ста ян ныя парт нё ры прад пры ем ства — «Бел дарН ДI» i 
ка фед ра да рож на га бу даў нiц тва БНТУ.

Сён ня «транс парт ныя ар тэ рыi» трэ ба пра клад ваць у ка рот кiя 
тэр мi ны, хут ка зна хо дзя чы пра вiль нае ра шэн не. Ме на вi та та му 
«Бел дзiп ра дар» бя рэ на ўзбра ен не но выя iн фар ма цый ныя тэх на-
ло гii (BIM) комп лекс най аў та ма ты за цыi пра ек та ван ня i пад трым кi 
жыц цё ва га цык ла аб' ек та. Трох мер ная iн фар ма цый ная ма дэль, 
атры ма ная з да па мо гай тэх на ло гii BIM, змя шчае вы чар паль ную 
iн фар ма цыю аб аб' ек це.

— Тэх на ло гiя па ска рае пра цэс пра ек та ван ня, па вы шае ўзгод-
не насць па мiж упраў лен ня мi, якiя пра цу юць над пра ек там, i 
прак тыч на вы клю чае па мыл кi, вы клi ка ныя ча ла ве чым фак та-
рам, — па яс няе ды рэк тар. — Мы за куп ля ем пра гра мы i больш 
ма гут ныя кам п'ю та ры, iдзе на ву чан не на шых су пра цоў нi каў.

Па ста ян нае раз вiц цё да зва ляе кам па нii ад чу ваць ся бе ўпэў не на 
пры экс пар це па слуг. Спе цы я лiс ты «Бел дзiп ра да ра» пра ек та ва лi 
да ро гi ў Баш кар та ста не, За бай каль скiм краi, Ка лi нiнг рад скай, 
Са мар скай, Нi жа га род скай, Бран скай аб лас цях. За раз вя дуц ца пе-
ра мо вы аб удзе ле РУП «Бел дзiп ра дар» у пра ек це «Ме ры ды ян».

РУП «Бел дзіп ра дар» мае на мер пры няць удзел у ра бо це 
над не каль кі мі ўчаст ка мі пра ек та «Ме ры ды ян», так зва на га 
«Шаў ко ва га шля ху», які пра хо дзіць па тэ ры то рыі Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі. Яго пра ця гам мо жа стаць аў та ма біль ная да ро га М-10 
Го мель–Брэст.
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ПА ЧА ТАК УСIХ ДА РОГПА ЧА ТАК УСIХ ДА РОГ

Ся род вы со ка пра фе сiй ных 
ра бот нi каў прад пры ем ства 

вы лу чыць ка гось цi скла да на. 
Але ёсць не ка то рыя пер со ны, 

якiх вар та зга даць асоб на. 

Гэ та:

га лоў ны кан струк тар Мi ка лай 
КРА ЧЭТ НI КАЎ;

га лоў ны iн жы нер пра ек та ўпраў -
лен ня мас та во га пра ек та ван ня 
Люд мi ла СА СЯД КО ВА;

га лоў ны iн жы нер пра ек та ўпраў-
лен ня мас та во га пра ек та ван ня 
Ан та нi на ШАЎ ЧУК;

га лоў ны iн жы нер пра ек та ўпраў-
лен ня да рож на га пра ек та ван ня 
Дзмiт рый ЯРО МIЧ;

га лоў ны iн жы нер пра ек та ўпраў -
лен ня аэ ра дром на га пра ек та-
ван ня Аляк сандр ШЫН КО ВIЧ;

на чаль нiк упраў лен ня аэ ра-
дром на га пра ек та ван ня Аляк-
сандр БА РЫ СЕН КА;

га лоў ны геа дэз iст-на чаль нiк ад-
дзе ла iн жы нер на-геа дэз iч ных 
по шу каў упраў лен ня iн жы нер-
ных по шу каў Аляк сей ЕР МА ЧО НАК;
на чаль нiк каш та рыс на га ад дзе ла Га лi на 
ЛIС;
га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла кант ро лю 
i спра ва вод ства Воль га ЛА МА КА;
га лоў ны спе цы я лiст ад дзе ла тэх нi ка-
эка на мiч ных i эка ла гiч ных аб грун та ван-
няў Але на ГЛУ ШЧАН КА;
на чаль нiк упраў лен ня ар хi тэк тур на-
бу даў нi ча га пра ек та ван ня Свят ла на 
КРАЎ ЧАН КА;
га лоў ны iн жы нер пра ек та ўпраў лен ня 
ар хi тэк тур на-бу даў нi ча га пра ек та ван ня 
Свят ла на АР ЦЮ ШЭЎ СКАЯ;
на чаль нiк экс пе ды цыi ўпраў лен ня iн жы-
нер ных по шу каў Iван НЯ ВЕС ЦЕН КА;
на чаль нiк пла на ва-эка на мiч на га ад дзе-
ла Але на КАН ДРАЦ КАЯ;
на чаль нiк ад дзе ла афарм лен ня i вы пус-
ку пра ек таў Ан жэ ла АЛI КА Е ВА;
на чаль нiк аў та транс парт на га цэ ха 
ўпраў  лен ня транс парт на га за бес пя чэн ня 
Сяр гей ЛА ПАТ КА;
га лоў ны спе цы я лiст Го мель ска га да-
рож на га ад дзе ла Ге надзь БЫЎ ШАЎ;
галоўны інжынер праекта ўпраўлення ма-
ставога праектавання Дзяніс ШЭЛЯГІН.

Аў та ма бiль ныя да ро гi мож на па раў наць 
з ар тэ рыя мi, якiя аб' яд ноў ва юць 
на се ле ныя пунк ты кра i ны ў адзi ны 
ар га нiзм. Iх зна чэн не цяж ка пе ра аца нiць, 
i на груз кi на iх ве лi зар ныя.

Пе рад ар га нi за цы я мi i кам па нi я мi, якiя пра цу юць у 
га лi не пра ек та ван ня да рог, у наш час ста яць ня прос-
тыя за да чы. Пра ек ты ста но вяц ца ўсё больш скла да ныя 
i комп лекс ныя, уклю ча юць у ся бе роз ныя вi ды iнф ра-
струк ту ры. Гiс то рыя РУП «Бел дзiп ра дар» на лiч вае амаль 
дзевяць дзе ся цi год дзяў, ра зам з тым прад пры ем ства з 
го на рам вы трым лi вае вы пра ба ван не су час нас цю.

— На пра ця гу свай го iс на ван ня «Бел дзiп ра дар» з'яў-
ля ец ца вя ду чым прад пры ем ствам у пра ек та ван нi ўсiх 
знач ных аб' ек таў Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Прак тыч на ўсе 
буй ныя аў та да ро гi кра i ны спра ек та ва ны сi ла мi на ша га 
ка лек ты ву, — ад зна чае ды рэк тар РУП «Бел дзiп ра-
дар» Iгар ДА ВЫ ДАЎ. — Мы здо ле лi за ха ваць вы со ка-
ква лi фi ка ва ны ка лек тыў i рых ту ем но выя кад ры. На шы 
спе цы я лiс ты пра ек ту юць аб' ек ты лю бой скла да нас цi, i 
кож ны су пра цоў нiк iмк нец ца ўнес цi мак сi маль ны ўклад 
у вы ка нан не па стаў ле ных за дач.

ЧАС БУ ДА ВАЦЬ МАС ТЫ
Сён ня най важ ней шая за да ча, якая ста iць пе рад iн жы-

не ра мi «Бел дзiп ра да ра», — не аб ход насць рэ кан струк цыi 
мас тоў.

— Ця пер мы вы кон ва ем пра ек та ван не мас та вых збу-
да ван няў на ма гiст раль ных i рэс пуб лi кан скiх аў та ма бiль-
ных да ро гах, якiя па тра бу юць пра вя дзен ня не ад клад ных 
ра бот па iх рэ кан струк цыi, — рас па вя дае Iгар Да вы даў. — 
Ужо вы ка на ны пра ек ты 11 збу да ван няў з 15-цi пер ша чар-
го вых — гэ та, на прык лад, пу цеп ра во ды на аў та да ро гах 
М-8, М-10, мост праз ра ку Дры су на аў та да ро зе Р-46, 
праз Ясель ду на М-8, праз Бя рэ зi ну на Р-63. У хо дзе 
рэ кан струк цыi на ўсiх кан струк цы ях га ба ры ты пра ез ду 
i кла сы на гру зак бу дуць да ве дзе ны да па тра ба ван няў 
су час ных нор маў.

У гэ тым го дзе ўве дзе ны ў экс плу а та цыю знач ныя 
для кра i ны збу да ван нi — мост це раз ра ку Пi на ў Пiн ску 
i пу цеп ра вод «По лац кi» ў Вi цеб ску. Усё час цей зна хо-
дзяць пры мя нен не но выя ме та ды дэ ман та жу збу да ван-
няў — ураў на ва жа ная част ко вая раз бор ка пра лёт на-
га мос та i аб валь ван не ас тат няй част кi пра лё та пры 
да па мо зе вы бу ху. Гэ тыя тэх на ло гii вы ка рыс тоў ва лi ся 
пры раз бор цы мос та праз ра ку Сож на аб хо дзе Го ме ля 
(ГІП Дзяніс Шэлягін) i мос та праз Пры пяць на ўчаст ку 
аў та да ро гi Жыт ка вi чы–Ту раў (ГІП Люд мi ла Са сяд ко ва). 

За раз спе цы я лiс та мi прад пры ем ства вя дзец ца iн тэн-
сiў ная ра бо та па пра ек та ван нi мас тоў, уклю ча ных у трэ цi 
этап рас пра цоў кi пра ект най да ку мен та цыi.

— Так са ма ўпраў лен не мас та во га пра ек та ван ня i пра-
ек цi роў шчы кi-«мас та вi кi» Го мель ска га да рож на га ад дзе-
ла вя дуць пра ек та ван не мас тоў i пу цеп ра во даў пад час рэ-
кан струк цыi аў та тра сы М-3, якая звя жа Мiнск i Вi цебск, — 
ад зна чае на чаль нiк тэх нiч на га ад дзе ла РУП «Бел дзiп-
ра дар» Ге надзь ЛЮБ КО.

25 КАСТРЫЧНІКА — ДЗЕНЬ АЎТАМАБІЛІСТА І ДАРОЖНІКА

Ра бот нi кi КДП, КМП, КIП i КАП 

(зле ва на пра ва): Ан та нi на ШАЎ ЧУК, 
Ган на ЮХ НЮК, Ва лян цi на РЭ ВАЦЬ КО, 
Ма ры на ШЧУ РАК, Ва лян цiн IВА НОЎ, 
Ка зi мiр ОР ЦЮХ, На тал ля КОР ЗУН, 
Свят ла на МЯ ЦЕЛЬ СКАЯ, 
Аляк сандр БА РЫ СЕН КА, 
Люд мi ла СА СЯД КО ВА.

Га лоў ны iн жы нер прад пры ем ства Пят ро НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КI 
ра зам з га лоў ны мi iн жы не ра мi пра ек та 
Люд мi лай СА СЯД КО ВАЙ i На тал ляй КОР ЗУН аб мяр коў ва юць 
рэ кан струк цыю i ра монт да рож на га аб' ек та.

Ды рэк тар РУП «Бел дзiп ра дар» Iгар ДА ВЫ ДАЎ.

СА СВЯ ТАМ АЎ ТА МА БI ЛIС ТА I ДА РОЖ НI КА, СА СВЯ ТАМ АЎ ТА МА БI ЛIС ТА I ДА РОЖ НI КА, 
ПА ВА ЖА НЫЯ КА ЛЕ ГI!ПА ВА ЖА НЫЯ КА ЛЕ ГI!

У гэ ты дзень ха чу па вiн ша ваць усiх, хто бу дуе i ра ман туе да ро гi i мас ты, 
ства ра ю чы бяс пе ку i кам форт на на шых аў та тра сах, а так са ма ўсiх тых, хто 
ажыц цяў ляе аў та пе ра воз кi. Зы чу вам бяс печ ных да рог i без ава рый най ра бо ты, 
а так са ма ўза е ма ра зу мен ня i ўза е ма па ва гi на ва шых жыц цё вых шля хах!

I, ка неш не, асоб на ха чу па вiн ша ваць пра цоў ны ка лек тыў РУП «Бел дзiп ра-
дар». Гэ та – су поль насць пра фе сi я на лаў. Гэ та зла джа ны, ак тыў ны, пра ца-
вi ты ка лек тыў ад на дум цаў, якi вы кон вае сур' ёз ныя за да чы. Я ўдзяч ны ўсiм, 
хто пра цуе на на шым прад пры ем стве, за пра фе сi я на лiзм i ад да насць сва ёй 
спра ве. А па жа даць вам, да ра гiя ка ле гi, ха чу ў пер шую чар гу даб ра бы ту ў 
ва шых сем' ях. I, вя до ма, ня хай не ка лi абра ная ва мi пра фе сiя вы клi кае ў вас 
ма раль нае i ма тэ ры яль нае за да валь нен не! Жа даю на ша му пра цоў на му ка-
лек ты ву не губ ляць тэм паў. Ня хай ва ша пра ца бу дзе плён ная i на тхнё ная! 
Мi ра, моц на га зда роўя i ся мей на га шчас ця вам, да ра гiя ка ле гi!
Ды рэк тар дзяр жаў на га прад пры ем ства «Бел дзiп ра дар» Iгар ДА ВЫ ДАЎ.

Пуцеправод «Полацкі» ў г. Віцебску.Пуцеправод «Полацкі» ў г. Віцебску.

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

      


