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Володимир Білонка: міські депутати мають займатися не політикою, а 

допомогою людям та місту! 

 

Шановні Ужгородці! 

 

Восени 2015 року я вперше став депутатом Ужгородської міськради і 

протягом цього року зосередив максимум своїх зусиль на тому, щоб покращити 

благоустрій «Нового району. Зараз я хочу поділитися з вами тим, що вдалося 

зробити. 

Я 26 років живу в Новому районі і ніколи не розумів, чому найбільш 

густонаселеному мікрорайону міста приділяється так мало уваги. Тут роками не 

вирішувався цілий ряд питань, зокрема благоустрій в усіх його аспектах, 

покращення інфраструктури, комунальних мереж, прибудинкових територій 

тощо. 

Я переконаний, що чистою політикою слід займатися в Києві. На 

місцевому ж рівні депутати насамперед повинні займатися допомогою людям і 

своєму населеному. Тому намагаюся налагодити співпрацю зі всіма 

депутатами, незалежно від того, яку партію вони представляли на виборах.  У 

міській раді я став членом постійної комісії з питань благоустрою, житлово-

комунального господарства та приватизації майна комунальної власності. 

Реальна депутатська робота стала для мене в певній мірі несподіванкою. 

Спочатку я вважав, що, як депутат, відразу зможу зробити багато чого на 

своєму окрузі: збудувати спортивні майданчики, відремонтувати будинки, 

озеленити територію і т. д. Дуже швидко зрозумів, що все не так просто, а 

результату можна досягнути  лише завдяки людським відносинам. 

Мій округ частково включає вулиці Тлехаса, Міцкевича, Легоцького. 

Проте я не обмежуюся лише округом  – для мене кожен куточок «Нового 

району» є важливим та рідним. Моя мета – докласти якомога більше зусиль, 

аби наші діти ходили якісними тротуарами, прибраними та освітленими 

вулицями.  

Перше, що вдалося зробити у статусі депутата – облаштувати на окрузі 

контейнерні майданчики  нового типу для сміття. Ці роботи вдалося провести 

за допомоги меценатів, я дуже вдячний директору компанії «Нобілекс» Андрію 

Півню. 

Контейнерні майданчики ми облаштували позаду зеленого корпусу 

УжНУ, за адресами Легоцького 64-66 та Тлехаса, 85, напроти церкви 

(Легоцього,76).  Найскладніше було вирішити питання з контейнерним 

майданчиком, який обслуговує будинки за адресами: вул. Тлехаса, 74, 76, 78, 

вул. Легоцького, 38–46. Мешканці взагалі хотіли, щоб його перенести в інше 

місце, оскільки сміття туди зносять мешканці і сусідніх багатоповерхівок. 

Фізичної можливості перенести майданчик не було, тому ми домовилися 



зробити його акуратним і зменшити його територію, а вивільнену землю засіяти 

травою.  

На вулиці Тлехаса біля будинку 76/74 ми облаштували 65-метрову 

стоянку для автомобілів. Брак паркінгів на територіях багатоповерхових 

забудов – це актуальна проблема на всій території міста. Облаштувавши 

стоянку, ми бодай частково змогли її вирішити 

На вулицях Тлехаса і Легоцького тривають капітальні ремонти 

внутрішньоквартальних територій. Я особисто брав участь у розробці проекту і 

наполягав на тому, аби, замість асфальтного покриття, розглянули можливість 

укладання тротуарів та місць для паркування бруківкою. Нині роботи 

перебувають на фінальній стадії і якщо нічого не завадить, до Нового року вони 

завершаться. Відремонтували тротуар, що веде з вул.  Легоцького до вул. 

Чорновола. Це доволі важлива пішохідна артерія, адже нею користуються діти, 

що відвідують садочок, студенти та інші мешканці.  

Одним із наболілих питань «Нового району» завжди було вуличне 

освітлення. Велика справа, яка стояла перед нами після виборів, – відновлення 

вуличного освітлення на вулиці Легоцького позаду корпусу УжНУ, де не було 

освітлення 20 років. Спільно з департаментом міського господарства ми 

знайшли кошти, і змогли  встановити 15 опор та відремонтувати світильники. 

Також встановили освітлення на внутрішньоквартальній території будинків 

Тлехаса, 91,93,95 та 81,83,85.  

Ми ініціювали найменування нині безіменної алеї, що веде з вул. 

Заньковецької до вул. Капушанської на честь загиблого учасника АТО, який 

вчився в ЗОШ №19, Андрія Палая. Добилися, щоб ще до Нового року тут 

встановили нове освітлення. Буде поставлено 34 світильники. Розроблено 

проектно-кошторисну документації по ремонту алеї, який буде зроблено вже 

наступного року. 

Розпочали вирішувати питання з аварійними деревами на 

внутрішньоквартальних територіях. Для проведення санітарних чисток нам 

вдалося залучити структури, які безпосередньо повинні опікуватися цим 

питанням. 

Ще одна проблема – аварійні ліфти. Термін експлуатації майже 160 ліфтів 

у місті вже закінчився, і переважна більшість таких – саме в «Новому районі». 

Наразі ми домовилися з департаментом міського господарства про внесення 

питання ліфтів до програми соціально-економічного розвитку міста. Цьогоріч у 

Новому районі вже зроблено капітальний ремонт ліфтів за адресами Міцкевича, 

9 (два ліфти), «Тлехаса 76/74 (два ліфти), Тлехаса 79/56 (три ліфти), що 

дозволить продовжити термін експлуатації ще на 4 роки. 

В ЗОШ №19 облаштовано новий футбольний майданчик із штучним 

покриттям та освітленням, щоб діти могли займатися спортом, а також 

встановлено акустичну систему в актовому залі. Зуміли ми допомогти й 

дитсадочку «Ластовічка». На прохання батьків почали замінювати шафки в 

групах, оскільки старим уже було понад 20 років.  В двох групах нові шафки 

уже поставлені. Наступного року плануємо поміняти шафки і в чотирьох інших. 

Крім того в планах - капітальний ремонт водопостачання, водовідведення і 

санвузлів.    



Підсумовуючи хочу сказати, що за цей рік нам вдалося зробити не так і 

мало, але, зважаючи на величезну кількість проблем «Нового району» – це 

крапля в морі. Я гарантую, що роботи з благоустрою, покращення нашого 

мікрорайону продовжаться і в 2017 році.  

Сподіваюся на вашу допомогу та підтримку. Разом ми можемо 

реалізувати найамбітніші плани! 

 

З повагою        депутат Володимир Білонка  


