“Azərinşaatservis” MMC Bakı Dairəvi yolunun tikintisini sürətlə davam etdirir.
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Yerli şirkət olan “Azərinşaatservis” MMC, “Bakı Dairəvi yolunun tikintisi” layihəsi üzrə inşaat işlərini sürətlə
davam etdirir.
Bakı-Rusiya sərhədi, Bakı-Gürcüstan sərhədi və Bakı-İran sərhədi avtomagistrallarını birləşdirəcək olan bu
layihə üzrə tikinti işləri 2006-ci ilin oktyabr ayından bəri davam etməkdədir. Layihə çərçivəsində inşa edilən ana
yolun uzunluğu 21,5 km, köməkçi yolların uzunluğu isə Biləcəri enişi ilə birgə 11,65 km-dir. 3 gediş, 3 gəliş
olmaqla 6 hərəkət zolağından ibarət olan yolun torpaq yatağının eni 33,5 m, əsas yolun hərəkət hissəsinin eni isə
22,5 m-dir . Hərəkət zolaqlarının hər birnin eni 3,75 m-dir. Ümumilikdə isə bu yolun asfalt örtüyünün qalınlığı
layihəyə əsasən 19 – 27 sm arasında olacaq.
Layihə çərçivəsində 6 ədəd körpü, 1 ədəd yeraltı maşın keçidi, 1 ədəd yeraltı piyada keçidi və 4 ədəd avtobus
dayanacağının inşa edilməsi də nəzərdə tutulub. Artıq körpülərin tikintisinin 86 %-i, yeraltı keçidlərin
tikintisinin isə 98 %-i başa çatdırılıb. Layihəyə əsasən nəzərdə tutulan ümumi torpaq işlərinin 78, asfalt işlərinin
42, drenaj borularının çəkilməsinin 92 və kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi işlərinin 94 %-i başa çatdırılıb.
Yolun tikintisi zamanı yamaclarda aşkar edilmiş çatların və sürüşmənin qarşısının alınması məqsədi ilə nəzərdə
tutulan 22 359 m2-lik istinad divarlarının çəkilməsinin 17 %-i artıq başa çatdırılıb. Qeyd etmək lazımdır ki bu
divarların ümumi uzunluğu 640 m olacaq.
İnşaat işlərini sürətlə davam etdirən Azərinşaatservis MMC tərəfindən tikinti işlərinə 400 nəfərdən çox işçi
qüvvəsi və 300-ə yaxın texnika və avadanlıq cəlb edilib.
Azərbaycan Respublikasın Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə Azərinşaatservis MMC tərəfindən həyata keçirilən
bu layihəni Ərəb İqtisadi İnkişafının Küveyt fondu, Abu Dabi fondu və Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirir.
Ümumilikdə 63 % işlərin başa çatdırıldığı Bakı Dairəvi yolunun 2010-cu ilin avqust ayında istismara verilməsi
nəzərdə tutulub.

2003-cü ildə qurulan “Azərinşaatservis” MMC Azərbaycanda və Qafqaz regionunda yol və dəmiryolu tikintisi
sahəsində aparıcı şirkətlərdən biridir. Yüksək keyfiyyətli xidmətlər göstərən Şirkət, əsas fəaliyyət dairəsi olan
avtomobil və dəmiryolu tikintisində A-dan Z-yə bütün növ xidmətləri öz imkanları hesabına həyata keçirir.
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