
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА CHILDS ROAD
Преглед на 
проектот 
Додаваме дополнителна лента на Childs 
Road меѓу Beaumont Crescent и Prince 
of Wales Avenue, кружното движење 
на Bowman Drive го заменуваме со 
семафори и градиме нов мост преку 
Darebin Creek.

Реконструкцијата се изведува во 
партнерство со градежната компанија 
Ace Contractors од Мелбурн.

За проектот
Како дел од реконструкцијата: 

 • ќе додадеме по една дополнителна лента 
во двете насоки меѓу Beaumont Crescent и 
Prince of Wales Avenue

 • ќе поставиме семафори на Bowman Drive

 • ќе изградиме нов мост преку Darebin Creek и 
ќе го реконструираме постоечкиот мост

 • ќе изградиме нови и ќе реконструираме 
заеднички пешачки и велосипедски патеки 

 • ќе ги реконструираме крстосниците на 
Beaumont Crescent, Mindoro Crescent и 
Hawkes Drive

 • ќе ги поврземе северната и јужната патека 
долж Darebin Creek на источната страна од 
потокот

 • ќе поставиме безбедносни бариери долж 
патот.

Користи од проектот
Со реконструкцијата на Childs Road:

 • ќе се подобри протокот на сообраќајот и ќе 
се скрати времето на патување 

 • ќе се обезбеди алтернативна маршрута за 
патувањата исток-запад, за да им се помогне 
на возачите да ги одбегнат центрите на 
South Morang и Epping

 • ќе биде полесно и побезбедно да пешачите 
или возите велосипед во вашата локална 
област

 • ќе се зголеми безбедноста со намалување 
на ризикот и сериозноста на сообраќајни 
несреќи со поставувањето на безбедносни 
бариери.

Уметничка претстава на реконструкцијата на Childs Road – подложно на промени

ДОПОЛНИТЕЛНИ ЛЕНТИ
Ќе додадеме дополнителни 
ленти за вашето патување да 
биде посигурно

НОВ МОСТ ПРЕКУ 
DAREBIN CREEK
Ќе го зголемиме капацитетот 
на мостот за да може да прими 
повеќе сообраќај

ПОБЕЗБЕДНО ПАТУВАЊЕ
Го подобруваме Childs Road 
со цел патувањето низ Mill 
Park и Lalor да го направиме 
побезбедно

ПОДОБРА ПОВРЗАНОСТ
Новите пешачки и велосипедски 
патеки ќе создадат подобри 
врски со локалните училишта, 
продавници и јавниот превоз.

Одобрила Викториската влада, 1 Treasury Place, Мелбурн

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ЗА НОВИ 
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ 
roadprojects.vic.gov.au
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Внимателно ќе го планираме 
нашето работење за да 
ги намалиме на минимум 
пореметувањата и да ве 
известуваме однапред за 
планираните промени, за да 
можете да го планирате вашето 
движење. Тоа ќе го правиме со 
редовно праќање на имејли, SMS 
пораки, нови информации за 
проектот, електронски огласни 
табли и 24-часовна телефонска 
линија.

Може да треба привремено да го смениме 
начинот на кој имате пристап во вашата локална 
област. Ќе бидат поставени заобиколници, 
патокази и контролори на сообраќајот за да се 
обезбеди дека сите учесници во сообраќајот 
и пешаците можат безбедно да се движат 
околу нашите градилишта. Кога е тоа можно, 
ќе одржуваме пристап до домови и бизниси, 
и ќе даваме навремени известувања за сите 
краткорочни влијанија.

Ќе работиме главно дење, 
од понеделник до сабота, и 
понекогаш може да работиме 
ноќе за да го намалиме на 
минимум влијанието врз 
учесниците во сообраќајот.

Промени на постојани 
пристапи
Со новиот дизајн ќе бидат воведени промени 
заради овозможување безбедни места за 
свртување на блиските крстосници.

Трајно ќе ги отстраниме свртувањата вдесно 
од Hawkes Drive, Beaumont Crescent и 
Mindoro Crescent. За да свртите вдесно од 
тие улици, свртете влево на Childs Road и 
направете полукружно свртување во новите 
проширувања за полукружни свртувања пред 
Beaumont Crescent и Mindoro Crescent или на 
крстосницата на Dalton Road.

Свртувањето вдесно во Mindoro Crescent и 
Beaumont Crescent од Childs Road ќе остане 
отворено.

Грижа за природната 
средина и наследство
Се стремиме да го намалиме на минимум 
влијанието врз локалната природна средина 
и наследство, истовремено градејќи патишта 
побезбедни и попристапни за сите.

Ќе обезбедиме дозволи и одобрувања за сите 
елементи во поглед на природната средина 
и наследство во врска со проектот. Исто така 
соработуваме со локалните Абориџини и  
абориџинската заедница за да обезбедиме дека 
ги заштитуваме сите клучни места на културно 
наследство и значајната флора и фауна во 
областа.

Дополнителни ленти од Beaumont
Crescent до Prince of Wales Avenue

Реконструирана крстосница

Нови семафори

Нов мост со подвозник и
реконструкција на постоечкиот мост

Реконструирано полукружно 
свртување

Нови и реконструирани заеднички
пешачки и велосипедски патеки

Не е во
пропорција

2020

 • Доделување на проектот

 • Теренски испитувања

2021-2022

 • Отворање градилиште и почеток 
на работите

 • Заштита и преселување на 
комуналната мрежа

 • Големи градежни работи

 • Изградба на мост

2023

 • Завршување на проектот

Хронологија на проектот

Останете 
информирани
Посетете ја интернет страницата 
roadprojects.vic.gov. au/projects/
childs-road-upgrade за да ја 
видите интерактивната мапа на 
реконструкцијата на Childs Road и 
што се менува во вашата област. 

Пријавете се на roadprojects.vic. 
gov.au/subscribe за да добивате 
најнови информации по имејл и 
SMS директно на вашиот телефон.

Оставаме во наследство
Major Road Projects Victoria применува 
иницијативи за наследство ширум Викторија 
заради создавање на долгорочни ефекти покрај 
подобрувањето на патната инфраструктура.

Соработуваме директно со локалните заедници 
за да ја засилиме врската меѓу луѓето и местата, 
и за да го поддржиме локалниот развој и подем.

Ќе се ангажираме со заедницата за да помогнеме 
во информирањето за елементите на дизајнот на 
оваа иницијатива како дел од реконструкцијата 
на Childs Road.

Што може да очекувате за време на изградбата

Јавете нѝ се
contact@roadprojects.vic.gov.au

1800 105 105

Major Road Projects Victoria 
GPO Box 4509, Melbourne VIC 3001 

Ве молиме јавете нѝ се ако сакате овие 
информации да ги добиете во достапен формат.

Ако ви треба помош поради попреченост на слухот 
или говорот, ве молиме посетете relayservice.gov.au

 За јазици освен англискиот, ве 
молиме јавете се на 9209 0147

Следете нѐ на социјалните мрежи

 @roadprojectsvic
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