
Юрій Мандич: «Разом за рік ми зробили стільки, скільки не вдавалося 

за попередні роки. Попереду — ще багато роботи» 

 

 Депутат Ужгородської міської ради від округу № 16 – про зроблене за рік 

 

Шановні мої виборці – жителі Радванки, всі ужгородці! Дорогі друзі, 

однодумці, колеги-депутати, моя родино!  

 

Ще один нелегкий рік цими днями ми проводжаємо в минуле. Він був 

тяжким у першу чергу тому, що неоголошена війна на сході України так і не 

закінчилася – вона продовжує забирати наших братів і синів. Рік був тяжким 

у економічному плані – всім нам довелося багато витримати, затягнути 

пояси. Але, незважаючи на це, ми всі можемо оглянутися на 2016-ий і 

сказати, що в ньому все ж таки було багато й чудового – ми жили, любили, 

раділи діткам, працювали, будували. І саме головне – робили наш рідний 

мікрорайон ще кращим! Стільки, скільки нам вдалося цього року – напевно, 

мало коли і вдавалося. А все тому, що ми діяли спільно й не опускали рук! 

Саме тому я зараз хочу подякувати — у першу чергу своїм виборцям за 

довіру і можливість продовжити роботу, колегам і однодумцям – за 

співпрацю, друзям та рідним — за підтримку. Впевнений, люди бачать, що я 

не кидаю слів на вітер, намагаюся допомагати їм у вирішенні їхніх проблем 

— це дуже приємно, коли ти не лише виправдовуєш кредит довіри своїх 

виборців, з якими живеш поруч, але й маєш серед них повагу за вже 

пророблену роботу. 

Я вдячний усім, із ким вдалося налагодити плідні робочі стосунки. У першу 

чергу щира подяка міському голові Ужгорода Богдану Андріїву. За його 

підтримки багато справ рухаються вперед, місто ожило, в тому числі вдалося 

вирішити низку проблем нашого мікрорайону, які роками були забуті.  

Неабияка заслуга в цьому і всієї нашої команди, депутатського корпусу, 

колег із міськради: саме зараз, коли є сильна, потужна команда однодумців, у 

місті вдається справді робити кардинальні зміни, і всі це бачать.  

Велике людське спасибі партнерам із Міжнародного фонду «Відродження», 

які допомогли розробити унікальний проект у рамках програми «Рома».  

Особисто вдячний пану Коломойцю та спортивній школі ДЮСШ, яка дала 

можливість 11 хлопцями з малозабезпечених родин Радванки отримати 

державне забезпечення й представляти Закарпатську область у змаганнях з 

футболу. Серед них українці, угорці, один поляк.   

Товариству СК «ZINEDINE» у лиці директора  Цибуна В. В. – велика подяка. 

Окреме «спасибі засновнику Олександру Роману, який із порозумінням 

ставиться до проблемних питань розвитку окремих видів спорту. Він знає, 

що визначні футболісти нерідко є вихідцями з малозабезпечених родин. 

Забігаючи наперед, розкажу, що вже є домовленість про те, що протягом 

2017 року спортклуб СК «ZINEDINE» надасть нам можливість проводити 

тренування у спортзалі, басейні, на тренажерах. Загальна вартість цих послуг 

на рік склала б 326 тисяч гривень, а наші діти отримають таку можливість 



безкоштовно. Тож – щира людська вдячність людям, для яких на першому 

місці не бізнес, а бачення перспективи розвитку нашого рідного міста. 

Вагомою й неоціненною є для нас допомога ПАТ «Ужгородське АТП-

12107». Керівництво підприємства взяло на себе цьогоріч зобов’язання 

допомагати дітям, які живуть у нашому мікрорайоні, і безкоштовно 

перевозило 60 спортсменів на змагання. Вартість послуг на рік складала б 

близько 56 тисяч – їх десь нам треба було б шукати, можливо, економити на 

заняттях чи ще на чомусь, а завдяки АТП ми мали можливість рухатися 

вперед, не оглядаючись на проблеми. 

Дорогі земляки! Зараз ми стоїмо на порозі нового року. Він теж ще може 

бути нелегким, але я впевнений – разом ми здолаємо всі перешкоди, будемо 

рухатися вперед, будемо й далі робити все можливе для того, що наш 

мікрорайон, наше місто ставали європейським. Щиро вітаю вас усіх і бажаю 

миру й добра, добробуту й благополуччя, любові в кожній родині, 

порозуміння та затишку! Нехай Господь оберігає всіх нас! З новим роком та 

Різдвом Христовим! 

 

 

Юрій МАНДИЧ: «Дуже приємно, коли не лише виправдовуєш кредит 

довіри виборців, а й маєш серед них повагу за вже пророблену роботу» 

Не словом, а ділом — так виправдовує довіру своїх виборців депутат 

Ужгородської міської ради від округу № 16 (мікрорайон Радванка) Юрій 

Васильович Мандич. За час попередньої каденції він зарекомендував себе як 

добрий господарник і управлінець, тож не дивно, що виборці віддали за нього 

свої голоси вдруге поспіль. Люди знають, що можуть звернутися до нього по 

допомогу, і їх почують, їм допоможуть. Для багатьох своїх виборців він 

просто Юра, який виріс і живе по сусідству. Молодше покоління знає Юрія 

Васильовича як дядю Юру й радіє кожному його приїзду до школи або 

випадковій зустрічі на вулиці. Його поважають і йому довіряють, бо він як 

ніхто знає про проблеми рідного мікрорайону та завжди шукає  можливість 

їх вирішити. 

— Юрію Васильовичу, довіра виборців до вас — беззаперечна. Ви 

небезпідставно набрали найбільше голосів із усіх кандидатів. У першу 

чергу тому, що ніколи не сиділи, склавши руки. Нагадайте, що вдалося 

зробити за минулої каденції? 

—По-перше, ще рік томуспільно з колегами із сусідніх округів, за підтримки 

спеціалістів ми вирішили, що краще кожного року повністю ремонтувати дві-

три дороги в мікрорайоні, ніж підсипати чи латати ямки де-не-де мало не 

щомісяця. Така тактика зазвичай дає результат: про капітально 

відремонтовану вулицю можна забути надовго, є час для того, щоб зайнятися 

вирішенням інших питань. Таким шляхом ми й рухалися: у 2015-му привели 

до порядку Нову й Дружню, по інших здійснювали систематичні ямкові 

ремонти (бо ж треба якось людям ходити й іншими вулицями). 



По-друге, за моєї минулої каденції було проведено освітлення вулиць, а на 

Стефаника і Прикордонній були встановлені нові електричні лінії, 

світильники.   

У ті ж роки замінили покрівлю ЗОШ №7, відремонтували фасад школи, 

обладнали спортивний майданчик і відновили один старий, закупили і 

встановили на ньому тренажерну спортивну зону. Крім того, спільно зі 

своїми друзями та громадою мікрорайону власним коштом привели до ладу 

футбольне поле, на якому два роки поспіль проводили чемпіонат Ужгорода з 

футболу. За цей час молодь Радванки потяглася до спорту і у 2011 році 

створили футбольну команду, яка впродовж двох років була чемпіоном міста. 

Зараз діти регулярно тренуються і беруть участь у районних та міських 

турнірах. 

Тішуся з того, що мені вдавалося допомагати людям, які зверталися до мене 

як до депутата від свого округу, із вирішенням особистих питань. 

— Але ж цієї каденції у вас дещо змінився округ…  

— Справді, під час виборів були змінені межі округів, і деякими вулицями я 

більше не опікуюся. Натомість зараз додалися деякі нові. Свої голоси, в 

основному, за мене віддали ті люди, які бачили роботу, яку було пророблено. 

Це третина виборців усього округу — близько 800 чоловік. 

— Яку роботу проводите на тих вулицях, що додалися? 

— Вулиці, на яких я працював раніше, давно мені знайомі, я знаю про 

проблеми — там продовжуються ремонтні роботи, бо була розроблена 

проектно-кошторисна документація. Але додалися й нові вулиці, про які 

раніше дбав інший депутат. Це територія, яка, відверто кажучи, була у 

жахливому стані, тож перед тим, як узятися до роботи, потрібно було 

вивчати проблеми, дослідити стан водопровідно-каналізаційних систем, 

розробити проектно-кошторисну документацію. Зараз чітко бачимо, над чим 

там треба працювати: ремонт вулиць, електрощитових, мереж. Деяка частина 

роботи на вулицях, що додалися, уже зроблена: освітлення,ремонт 

електрощитових, заміна даху на Марка Вовчка, 14.  

Але крім комунальних питань,  є й соціальні. Вони теж постійно на контролі. 

Так, цього року нам вдалося замінити покриття на спортивному майданчику 

біля ЗОШ №7. З 2010 року майданчик зносився, тож ми його оновили, 

осучаснили і встановили там нову огорожу. До речі, це єдине місце дозвілля 

мікрорайону Радванка. 

Вдалося багато зробити для благоустрою та облаштування ЗОШ № 7 –на 

навчальний заклад виділено з міського бюджету вагоме фінансування. 

Так,виділено 580 тис грн на майданчик, на ремонт підсобних приміщень 

школи - 600 тис грн, ще 155 тис грн затрачено на огорожу футбольного 

майданчика. 

Оновлена й відремонтована цьогоріч амбулаторія сімейного типу – на неї 

затрачено 540 тисяч гривень. Сподіваюся, всі необхідні роботи зможемо 

продовжити і в новому бюджетному році. 

—Як часто та з якими проблемами до вас по допомогу звертаються 

мешканці?  



—Я живу поруч зі своїми виборцями, тому хоч і є визначений прийомний 

день, коли я знаходжуся на місці, мешканцізвертаються щодня, бо більшість 

знає мене особисто.І це головне – люди знають,  що я завжди поряд, знають, 

де і як мене знайти.  

— Якщо порівняти з минулою каденцією, характер звернень змінився? 

— Трохи змінився. За першої каденції основні проблеми населення 

стосувалася заборгованості по комунальних платежах. Зараз такої проблеми 

нема — більшість мешканців провели реструктуризацію. Тепер люди 

найчастіше просять допомоги у отриманні пакету документів для 

оформлення субсидії, розібратися уквитанціях за комунальні послуги тощо. 

Тоді з’ясовуємо й такі питання. Звісно, є й інші проблеми: 

працевлаштування, оформлення у садочок чи школу. На жаль, більша 

частина молоді виїздить закордон у пошуках кращого життя.  

— У вашому окрузі є дитячий садочок, школа. Безпека дітей на дорозі — 

надзвичайно важлива. Чи сприяєте якось у цьому плані? 

— Нещодавно зробили розмітку трьох пішохідних переходів і встановили 

світлодіодні знаки біля шкіл. Ну, і якщо говорити про безпеку дітей, то ще 

варто зазначити, що на початку цього року обрізалидерева по периметру 

школи. Ніколи не знаєш, чого чекати від старих дерев. 

— Як вирішуєте питання вивезення сміття?  

—Проблема сміття вирішена на 80%: у кожному приватному будинку 

знаходиться сміттєвий бак, люди мають укладені угоди з підприємством 

АVЕ, щосереди вивозять побутові відходи. А те сміття, що ми бачимо на 

вулицях, це не вина обслуговуючих організацій — це проблема нашої 

ментальності, бо, як відомо, чисто не там, де прибирають, а там, де не 

смітять. Хоча зараз справді стало набагато охайніше. Між 

багатоповерховими будинками встановлено сміттєві баки. Думаю, дійдемой 

до того, коли вони будуть встановлені і в приватному секторі. 

— Якщо можна, ще коротко – про найближчі плани. 

— Якщо коротко, то маємо на меті ще встановити дитячий майданчик, 

зараз будуть приймати проект рішення про майданчики у всьому місці. 

Має бути виділено значне фінансування на ремонт та будівництво 

майданчиківпо всьому Ужгороду, тож сподіваюся, що якщо не у 2017-

му, то до кінця моєї каденції зможемо обладнати додатковий дитячий 

майданчик. І, звичайно, продовжуватимемо роботу з будівництва 

вулиць. Хоча це – тема окремої розмови. 

 

Культура 

Зазвичай у нас проводиться Свято осені, до якого з радістю долучаються 

діти. Але значну увагу приділяємо спортивним заходам. На новорічно-

різдвяні свята діти завжди отримують солодкі подарунки. Навіть не вважаю 

це особливою заслугою депутатського корпусу чи міської ради, бо так і має 

бути.  

 



«Дороги, освітлення, каналізація – це ті основні питання, які сьогодні в 

першу чергу турбують жителів Радванки. Тому вони - пріоритетні», - 

вважає Юрій Мандич 

Краще поступово й потроху, але капітально і на роки, ніж латати ями 

щомісяця – пригадуєте, саме так говорив депутат Юрій Мандич минулого 

року, коли йшлося про ремонт доріг у мікрорайоні Радванка. Крім того, він 

мав вагомі плани щодо вирішення інших питань мікрорайону. Тож що 

вдалося зробити і чи все задумане вдається, питаємо в депутата. 

— Юрію Васильовичу, яка головна проблема мікрорайону зараз та як із 

цим боретеся? 

—Зараз головна проблема мікрорайону — каналізаційна система, бо це 

заважає продовжувати проводити капітальні ремонти доріг. Перш за все 

треба усунути основну проблему, відтак — йти далі, це логічно. Справа в 

тому, що на Радванці ситуація особлива: перш ніж ремонтувати дороги, 

потрібно капітально відремонтувати, а в деяких місцях і взагалі прокласти 

нову каналізаційну систему. Тоді вже можна й за дороги братися.Плануємо 

взятися за ці роботи у наступному році. 

Цього року спільно з депутатами Гомонаєм та Горватом подали депутатське 

звернення щодо вирішення проблеми функціонування каналізації та ливневої 

системи в цілому. Ми попросили виділити у 2017 році 300 тисяч гривень на 

виготовлення проектно-кошторисної документації на оновлення 

водовідвідної мережі та включити це питання у програму соціально-

економічного розвитку на 2017 рік. 

У 2015 році ми зробили капітальний ремонтливневої каналізації та 

заасфальтували вулиці Нову та Дружню, а цього року закінчили капітальні 

ремонти на вулицях Глінки та Сидоряка — там із каналізацією усе гаразд 

(усе це – на фото). 

- Що з іншими дорогами, якщо добре пригадую, ремонт потрібен був 

багатьом… 

- Як я й планував, виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

вулиці Чайковського та Львівську. У бюджеті на 2017 рік мають бути 

передбачені кошти для їхнього капітального ремонту. Продовжується 

виготовлення проектно-кошторисної документації вулиці Богатирської, 

Козацької, Радванської і Донської. Для того, щоб зробити якісно, вздовж 

вулиць Донської, Радванської і Козацької прокладемо канали для 

встановлення каналізації, бо досі її там не було взагалі. Загалом такі 

величезні роботи заплановано на наступний рік.  

Трохи інша ситуація з вулицями Разіна, Шишкіна, Ярмака, Осетинською, 

Буковинською, Марка Вовчка, Тельмана. Наразі роботи  над виготовленням 

проектно-кошторисної документації по цих об’єктах тривають, і є підстави 

говорити, що невдовзі й жителі цих вулиць дочекаються нормальних умов 

проїзду. Під час виготовлення документації, до речі, ми зіткнулися з доволі 

неприємною проблемою: немає куди вивести ливневі й каналізаційні стоки. 

Кілька років тому вулиця Краснодонців була зроблена в порушення 



нормативів щодо перепадів висот. У підсумку, у мікрорайоні Радванка із 

зливовою каналізацією - глобальна проблема. 

— «Водоканал» важко йде на контакт? Чи проблема не в цьому? 

—  Із КП «Водоканал» ведеться плідна співпраця.Біда в тому, що робіт і 

проблем тут надто багато. Вулиця Богатирська — одна з тих, що потребувала 

втручання спеціалістів «Водоканалу» через виникнення аварійних ситуацій. 

Було замінено трубопровід, встановлено люки. Схожі проблеми були й на 

інших вулицях: Степана Разіна, Марка Вовчка, Тельмана. Особливо там, де є 

багатоповерхові будинки, забиті ливневі стоки, тому, знову ж таки, без 

втручання техніки «Водоканалу» ці питання не були б вирішені. Директор 

підприємства Станіслав Карташов небайдужий до цих проблем і швидко 

реагує на наші звернення. До речі, цьогоріч ми планували капремонт вулиці 

Тельмана, навіть були виділені на це 2 млн грн. Але, на жаль, на початку 

робіт виявилося, що центральна труба була в аварійному стані, тож не було 

сенсу класти асфальт на дорогу, яку, можливо, завтра доведеться розривати 

через прорив води. Тому було прийнято рішення повернути кошти в бюджет 

і спершу кардинально вирішити питання централізованого зливу каналізації, 

ливневих стоків, а вже потім братися за ремонт самого полотна. 

— Юрію Васильовичу, ще одна болюча тема Ужгорода — освітлення 

вулиць. Як із цим у вашому мікрорайоні? 

—Наш мікрорайон у цьому плані якраз і може бути показовим, адже тепер 

ми спокійно можемо говорити, що світло на всіх вулицях округу. До того ж, 

на початку року встановлено освітлення, якого не було близько 25 років, на 

вул. Тельмана — від «Кантрі» до ринку по вул. Краснодонців. Ця вулиця 

була останньою, якою ввечері страшно було пройтися. Виборців тут 

практично нема, але по ній люди ходять на роботу, на ринок, до «Харлея», 

діти — до школи. Вночі там була суцільна темрява і нарешті вдалося зробити 

освітлення і там. Крім того, зробили освітлення навколо дитячого 

садочка.Тепер систематично по кілька разів на рік проводиться заміна 

лампочок у ліхтарях – це вже поточна. Але не менш важлива робота. 

— Що плануєте у наступному році? 

— Продовжувати заплановане! Так, є певні проблеми, і насамперед - із 

виготовленням проектно-кошторисної документації, бо комунікації старі, 

треба дивитися, що було замінено, що потребує ремонту чи термінової 

заміни. Біда й у тому, що таку документацію потрібно розробляти 

заздалегідь, але змінюються ціни і вимоги. Відповідно, майже кожна 

проектно-кошторисна документація на момент виконання робіт стає 

застарілою, бо потребує дофінансування. Тому потрібно сподіватися на 

перевиконання бюджету — так вдасться отримати додаткові кошти на 

відповідні роботи. З 15 вулиць, які входять до мого округу, зараз 

відремонтовані чотири. Люди занепокоєні, що депутат переймається одними 

вулицями свого округу, а про інші не дбає. Це не так. Варто запастись 

терпінням, бо це дає можливість порівняти. На жаль, за один рік неможливо 

зробити одразу все. Щоб привести до ладу мікрорайон Радванка за рік, 

потрібно щонайменше 80 мільйонів гривень: 30 потрібно, щоб навести лад у 



тій частині, якою я переймався раніше, а решту — на ті вулиці, які раніше 

входили у склад іншого округу. Таких грошей немає. Але! Я впевнений, 

мешканці нашого мікрорайону бачать, що Ужгород впродовж останнього 

року змінюється буквально на очах. Стільки робіт, як проведено за цей рік, в 

Ужгороді не проводили за багато років. На щастя, є зміни у законодавстві, які 

цьому сприяють. Був добрий бюджет, сподіваємось, що наступного року він 

буде не гіршим і ми матимемо ще чимало можливостей для покращення 

Радванки.  

 

 
 


