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“Azərinşaatservis” MMC “Bakı dairəvi yolu”nun tikintisi layihəsi çərçivəsində Bakı dairəvi yolunu Bakı-QubaRusiya Federasiyası dövlət sərhədi avtomobil yoluna birləşdirəcək olan “Körpü-1” layihəsinin ikinci hissəsinin
tikintisinə başlayıb.
Bakı dairəvi yolunu Bakı-Quba-Rusiya sərhədi avtomobil yoluna birləşdirəcək olan “Körpü-1” layihəsi üzrə inşa
ediləcək tunel vasitəsiylə Ələt isiqamətindən Bakı dairəvi yolu ilə gələn avtomobil yolunun Bakı-Quba-Rusiya
avtomobil yoluna və Bakı Beynəlxalq və Şəhərlərarası Avtovağzal kompleksinə birləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu tunel avtomobillərin sıx hərəkət etdiyi Bakı-Quba-Rusiya sərhədi avtomobil yolunun 7-ci kilometrində yolun
altından keçməklə inşa edilməkdədir.
Layihəyə əsasən inşa edilməkdə olan tunelin uzunluğu 75 m, eni isə 18 m olacaq. Tunel, hər birinin eni 3,75 m
olan 2 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Piyadalar üçün nəzərdə tutulan səkinin eni isə 1,25 m olacaq.
Artıq tunelin birinci hissəsinə aid işlərin 90 faizi başa çatdırılıb. İkinci hissənin inşa edilməsi istiqamətində isə
hazırda hazırlıq işləri görülməkdə, lazımi texnika və avadanlıqlar tikinti sahəsinə gətirilməkdədir. Hazırda
geodezistlər ərazidə işə başlayıblar və günün ikinci yarısında artıq tunelin ikinci hissəsində qazıma işlərinə
başlamaq nəzərdə tutulub.
Hazırda BDYP-nin nəzarəti ilə Bakı-Sumqayıt istiqamətində avtomobillərin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb və
nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkəti üçün şərait yaradılıb. Bu istiqamətdə hərəkətin məhdudlaşdırılmasına
alternativ marşrut kimi Biləcəri enişindən istifadə etməklə nəqliyyat vasitələrinin Sumqayıt istiqamətində
hərəkət etməsi mümkündür.
Tikinti işləri ilə əlaqədar olaraq bütün təhlükəsizlik tədbirləri görülmüş, lazımi yol nişanları və inaformativ
lövhələr, xəbərdaredici təhlükəsizlik lövhələri yerləşdirilmişdir. Qazıntı işlərinin aparılacağı hissədə
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün bütün tədbirlər görülmüş, günün qaranlıq vaxtlarında tikinti işləri aparılan
sahələrin işıqlandırılması təmin edilmişdir.
“Azərinşaatservis” MMC-nin “Bakı dairəvi şosse yolu”nun tikintisi layihəsi çərçivəsində “Körpü-1” layihəsi
üzrə həyata keçirdiyi tikinti işlərinin bu ilin sonuna qədər tamamlanması nəzərdə tutulur.
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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