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17 червня в одинадцятикласників Чопської загальноо-
світньої школи І-ІІІ ступенів №1 у міському Будинку куль-
тури відбувся випускний вечір. Загалом цьогоріч школу 
закінчив 31 випускник.

На урочистих заходах, окрім батьків, рідних і вчи-
телів, були також присутні секретар Чопської міської ради 
Михайло Чолавин, заступник міського голови Ігор Гіжан, 
начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 
Марія Лугова, які теплими словами привітали одинадця-
тикласників.

Свято відкрила директор школи Євгенія Демчик, 
опісля чого випускникам вручили атестати, додатки до 
яких вони отримають після завершення ЗНО. Крім того, 
за високі досягнення у навчанні двоє медалісток отримали 
грошову винагороду від Чопської міської ради.

До привітань долучилися класні керівники Любов 
Чолавин та Олександра Цвекус, заступники директора 
Іванна Сас і Тетяна Кметик, представник батьківського 
комітету Оксана Русин. Зі словами подяки батькам і вчи-
телям виступили й одинадцятикласники.

Урочистості закінчилися врученням квітів педагогам.

Випускникам Чопської  
ЗОШ №1вручили атестати

Одинадцятикласники Чопської ЗОШ №2 імені Іштвана Сечені попрощалися зі школою
23 червня 23 випускники загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 імені Іштвана Сечені отримали атестати.
Запальним танцем школярі відкрили свято, яке про-

довжилося у фойє школи.
На захід були запрошені секретар Чопської міської 

ради Михайло Чолавин, заступник начальника управлін-
ня освіти, культури, молоді та спорту Єва Сюч, представ-
ник ТОВ “Пакобо”.

Свято розпочалося з гімну, опісля чого одинадця-
тикласникам вручили атестати та грамоти за успіхи у на-
вчанні.

Із закінченням школи випускників привітав дирек-
тор школи та секретар міської ради, які побажали майбут-
нім абітурієнтам сповнення всіх мрій і бажань. Із теплими 
словами до своїх вихованців звернулася і класний керів-
ник Оніка Дебрецені. До поздоровлень долучився і пред-
ставник ТОВ “Пакобо”, яка вручила грамоти та грошову 
винагороду двом учням, які досягли найбільших успіхів у 
навчанні.

Не лишилися осторонь від привітань і випускники, 
які цього дня востаннє виступили у ролі школярів. Чудо-
вим прощальним подарунком для усіх присутніх став ві-
деоролик про учнів.
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ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
двадцять друга сесія сьомого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я
від  14  червня  2017 року                  № 1 

   
Про виконання бюджету 
міста за січень – березень 2017  року

Керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та 
п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», заслухавши інформацію  начальника фінан-
сового управління  про підсумки виконання бюджету 
міста за січень – березень  2017 року, Чопська міська рада 

 ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюд-

жету міста за січень – березень 2017 року:
по доходах загального фонду в сумі  22 292,0 тис. грн.,
в тому числі субвенцій  12 387,5 тис. грн.;      
по доходах спеціального фонду в сумі   623,7 тис. грн., 
по видатках загального фонду в сумі  18 857,8 тис. грн., 
в тому числі субвенцій та дотацій 12 479,9 тис. грн.,
по  видатках спеціального фонду в сумі  451,3 тис. грн.
2.   Додатки 1,  2 ,  3    є    невід’ємною    частиною    даного     рішення.

Міський голова В. Самардак

З додатками до рішення № 1 від 14.06.2017 року 
«Про виконання бюджету міста за січень – березень 
2017  року»  можна ознайомитися на офіційному сай-
ті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/22-----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять друга сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від  14  червня  2017 року             № 2 
      

Про встановлення податку на майно
 в м. Чоп на 2018 рік

     
Відповідно до статей 10, 12, 14.1 та положень розділу 

ХІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 
- VІ із змінами і доповненнями від 21.12.2016 № 1797–VІІІ, 
згідно із розділом VI Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики в сфері господарської діяльності», 
керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Положення про встановлення по-

датку на майно в м. Чоп  на 2018 рік (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність  рішен-

ня Чопської міської ради дев’ятої  сесії  сьомого скли-
кання від 24.05.2016р. № 1 «Про встановлення  подат-
ку на майно в м. Чоп  на 2017 рік»  з 01.01.2018 року.

3. Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року в по-
рядку передбаченому чинним законодавством України.

4. Організаційному відділу (М.Пилип) оприлюд-
нити рішення в газеті Чопської міської  ради  «Чопсь-
кий вісник» в порядку визначеному чинним законо-
давством та на офіційному сайті Чопської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покла-
сти на постійну комісію з питань бюджету та еко-
номічного розвитку (Русин В.І.) та заступника місь-
кого голови, керуючого справами (Плиска В.П.).            

Міський голова  В. Самардак

З додатками до рішення № 2 від 14.06.2017 року 
«Про встановлення податку на майно в м. Чоп на 
2018 рік»  можна ознайомитися на офіційному сай-
ті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/22-----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять друга сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від  14  червня  2017 року                      № 3 
   

Про встановлення туристичного
 збору 
     
Відповідно до статей  10, 12  та положень розділу XIІ 

Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 - VІ 
із змінами і доповненнями від 21.12.2016 № 1797–VІІІ, згід-
но із розділом VI Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики в сфері господарської діяльності», 
керуючись пунктом 24 статті 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Чопська міська рада

ВИРІШИЛА :
1. Затвердити Положення про порядок сплати тури-

стичного збору до бюджету м. Чоп (додається).
2.  Встановити з 01.01.2018 року ставку туристично-

го збору у розмірі 1,0 відсотка до бази справляння збору 
визначеної пунктом 4 Положення про порядок сплати ту-
ристичного збору  до бюджету м. Чоп.

3. Рішення дев’ятої сесії сьомого скликання Чопської 
міської ради Закарпатської області від 24.05.2016 року № 3 
«Про встановлення туристичного збору на 2017 рік», втра-
чає чинність з 01.01.2018 року.

4. Рішення вступає в дію з 01.01.2018 року в порядку 
передбаченому чинним законодавством України.

5. Організаційному відділу (М.Пилип) оприлюднити 
рішення в газеті Чопської міської  ради  «Чопський віс-
ник» в порядку визначеному чинним законодавством та 
на офіційному сайті Чопської міської ради.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету та економічного розвит-
ку (Русин В.І.) та заступника міського голови, керуючого 
справами (Плиска В.П.).            

Міський голова  В. Самардак

З додатками до рішення № 3 від 14.06.2017 року «Про 
встановлення  туристичного збору»  можна ознайомитися на 
офіційному  сайті  Чопської міської ради за  посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/22-----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

двадцять друга сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від  14  червня  2017 року                      № 4 
   

Про встановлення  фіксованих 
ставок єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців
на 2018 рік 

Відповідно до статей 10, 12, 293 Податкового кодексу 
України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і до-
повненнями від 21.12.2016 № 1797–VІІІ, згідно із розділом 
VI Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики в сфері господарської діяльності», керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Чопська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Встановити  фіксовані ставки єдиного податку для 

фізичних осіб – підприємців на 2018 рік, першої групи 
платників єдиного податку у розмірі 10% прожиткового 
мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового 
(звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

2. Встановити  фіксовані ставки єдиного податку для 
фізичних осіб – підприємців на 2018 рік, другої групи єди-
ного податку у розмірі 20% мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 
року, із розрахунку на календарний місяць.

3. Рішення дев’ятої сесії сьомого скликання Чопської 
міської ради від 24.05.2016р. № 2 «Про встановлення фік-
сованих ставок єдиного податку для фізичних осіб – під-
приємців на 2017 рік», втрачає чинність з 01.01.2018 року.

4. Рішення вступає в дію з 01.01.2018 року в порядку 
передбаченому чинним законодавством України.

5. Організаційному відділу (М.Пилип) оприлюднити 
рішення в газеті Чопської міської  ради  «Чопський віс-
ник» в порядку визначеному чинним законодавством та 
на офіційному сайті Чопської міської ради.
          6.  Контроль за виконанням рішення покласти на по-
стійну комісію з питань бюджету та економічного розвит-
ку (Русин В.І.) та заступника міського голови, керуючого 
справами (Плиска В.П.).         
 

Міський голова В. Самардак

З аналізом до рішення № 4 від 14.06.2017 року «Про вста-
новлення  фіксованих  ставок   єдиного  податку   для фізичних  
осіб – підприємцівна 2018 рік»  можна ознайомитися на офі-
ційному сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/22-----------.zip.

14 червня відбулося засідання 22 сесії Чопської міської 
ради VII скликання.

До порядку денного було підготовлено та обговорено 
29 проектів рішень сесії, серед яких 2 додаткові питання, а 
1 зняте на доопрацювання.

Засідання розпочалося з виступу міського голови Ва-
лерія Самардака, який висловив подяку всім тим, хто мо-
рально підтримував його. 

Присутні заслухали та затвердили звіт про виконан-
ня бюджету міста за січень – березень 2017 року, Програ-
ми поліпшення вивчення української мови і літератури у 
Чопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 імені 
Іштвана Сечені на 2017-2021 роки, безоплатної правової 
допомоги населенню Чопа на 2017-2018 роки, протидії 
злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку 
на території міста на 2017 рік, внесені зміни до міського 
бюджету на 2017 рік, до Програми соціально-економіч-
ного розвитку на 2017 рік, фінансової підтримки кому-
нальних підприємств на 2016-2020 роки, благоустрою на 
2017-2018 роки. Міські обранці прийняли рішення щодо 
встановлення податку на майно в м. Чоп, фіксованих ста-
вок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, тури-
стичного збору на 2018 рік, звернення до господарського 
суду із заявою про порушення провадження у справі про 
банкрутство МКП ЖКГ “Тиса”, звернення до уповноваже-
них органів з вимогою проведення перевірки обґрунтова-

ності пред’явлення обвинувачення у вчиненні криміналь-
ного правопорушення Чопському міському голові. Крім 
того, були затверджені зміни до Статуту міської дитячої 
бібліотеки, до рішення другого засідання першої сесії від 
12.11.2015 року №6 “Про утворення постійних комісій 
міської ради та затвердження Положення про них”, план 
роботи Чопської міської ради на ІІ півріччя 2017 року.

Також було прийнято 11 рішень щодо земельних пи-
тань і 1 щодо архітектури та містобудування.

У різному виступив депутат Ігор Вольський щодо кло-
потання про зменшення податку на землю для підрозділів 
залізниці, котрі розташовані на території міста, та Віталій 
Русин, який також висловив подяку за підтримку. Окрім 
того, секретар міської ради Михайло Чолавин повідо-
мив про наступне засідання сесії, котре заплановане на 
серпень, та розгляд питання щодо найменування скверу 
поблизу пам’ятника  «Невинно загиблим жертвам Другої 
світової війни», а міський голова проінформував щодо си-
туації з будівництвом водозабору в парку.

Наостанок до присутніх звернувся представник 
Управління патрульної поліції у містах Ужгороді та Мука-
чеві щодо додаткового набору працівників на службу.

Відбулося засідання 22 сесії Чопської міської ради  
VII скликання
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На вулиці Темето завершено 
ремонт дорожнього 

 покриття
Протягом багатьох років на колишній вулиці Чапаєва 

їздять вантажні автомобілі, через які суттєво просіла до-
рога на місцеве кладовище. У зв’язку з цим мешканці міста 
неодноразово скаржилися, адже утворилися ями, у котрих у 
дощову погоду постійно стояла вода.

Для вирішення цієї довготривалої проблеми мину-
лого року на вулиці Темето розпочалися роботи з віднов-
лення дорожнього покриття. Восени було облаштована 
пішохідна зона: встановлений тротуар із бордюрами. 

Цьогоріч у травні роботи продовжилися. Було прове-
дене вирівнювання бруківки, що дозволило усунути ями 
та значні виступи. Крім того, облаштовано зливову ка-
налізацію, ґрунотове узбіччя. Наприкінці червня роботи 
було повністю завершено.

У міському парку незабаром розпочнеться будівництво  
водозабору

Однією з основних проблем Чопа зажди було водопо-
стачання. Адже ні для кого не секрет, що водозабір на річці 
Латориця збудований ще у ХІХ столітті, призначений для 
обслуговування поїздів, і аж ніяк не для потреб населення. 
Тому не дивно, що технічна вода, яка потрапляє в крани, 
не відповідає санітарним нормам. Крім того, усе частіше 
її цілий день може просто не бути. Не один раз бувало, що 
місто цілий день потерпає від спеки без води, однак у місцях 
проривів вона ллється рікою. 

І для того, аби вирішити цю багаторічну проблему, 
керівництво міської ради йшло декількома шляхами. По-
стійно ведуться перемовини з керівництвом ВСП «Ужго-
родська дистанція водопостачання», РФ «Львівська заліз-
ниця», ПАТ «Укрзалізниця». Обговорювалося питання 
передачі на баланс міста водозабору, мережі водопоста-
чання. Однак для залізниці невигідно передавати ні водо-
забір, ні мережу, оскільки після цього воду потрібно буде 
закуповувати уже в міста, що тягнутиме за собою значне 
виділення коштів.

Розуміючи, що перемовини заходять у глухий кут, 

Дитячий майданчик на вулиці Йосипа Бокшая Дитячий майданчик на вулиці ЛаторицькійДитячий майданчик на вулиці Пушкіна, 5

У Чопі продовжують встановлювати дитячі майданчики

було вирішено будувати власний водозабір на існуючих 
гідросвердловинах. Їхнє обстеження почалося ще в грудні 
2015 року, після чого тривала промивка. Паралельно з цим 
велася робота з виготовлення необхідної документації для 
майбутнього будівництва. І останній тиждень 2016 року 
приніс у Чопську міську раду звістку про те, що проект 
«Будівництво водозабору на підземних свердловинах по 
вулиці Миру в м. Чоп» отримав позитивний висновок дер-
жавної будівельної експертизи. 

Тож тепер виникає основна проблема, яку необхідно 
вирішити — це  забезпечити коштами спорудження водо-
забору. Загальна вартість  будівництва та облаштування 
сучасними європейськими системами очищення води з 
підземних свердловин складає понад 19 мільйонів гри-
вень, що на сьогодні є значними коштами, яких у казні 
Чопа немає. 

На засіданнях сесій чопські обранці загалом виділи-
ли 5 мільйонів гривень. Маючи стартовий капітал, міська 
рада оголосила тендер. Тож будівництво водозабору пла-
нується розпочатися після визначення переможця елек-
тронних торгів.

Крім того, у кінці минулого року проект зареєстро-
ваний на сайті Державного фонду регіонального розвит-
ку, де він отримав позитивні висновки як керівництва 
області, так і уряду країни. У переліку інвестиційних 
програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду ре-
гіонального розвитку в Закарпатській області, до якого 
включено й Чоп, на будівництво водозабору вже виділено 
понад 1 мільйон  гривень. Інші кошти місто планує отри-
мати з обласного бюджету.

Також варто зауважити, що вже готовий проект бу-
дівництва власної мережі водопостачання, який направле-
но на державну експертизу. 

На засіданні 12 сесії у липні 2016 року було прийняте 
рішення №5 «Про затвердження загальноміської  цільової 
Програми з встановлення та облаштування дитячих май-
данчиків на прибудинкових територіях  у м. Чоп на 2016 
– 2019 роки». Цією Програмою передбачається встанов-
лення нових майданчиків на подвір’ях багатоквартирних 
будинків, де вони повністю відсутні, та облаштування до-

даткових ігрових елементів, де це необхідно.
Першою сходинкою у серії проектів став майданчик 

на вулиці Йосипа Бокшая, 1, 3, 5. Для малечі було встанов-
лено 8 ігрових елементів, до яких ще додали пісочницю. 
Зважаючи на те, скільки дітлахів щодня  бавиться на кару-
селях, пілотний проект був успішним.

Наступним кроком у виконанні Програми стало об-

лаштування території та встановлення майданчика на 
Пушкіна, 5. Загалом було обладнано 4 каруселі, а згодом 
також додана пісочниця.

Наприкінці червня розпочалися роботи з встанов-
лення третього майданчика на вулиці Латорицькій. На-
ступним кроком буде облаштування дитячих майданчиків 
на прибудинковій території на вулиці Берег, 18, проспекті 
Залізничників, 2В та провулку Прикордонників, 6-7.

Оголошення для отримувачів 
субсидії

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива» Управлін-
ня праці та соціального захисту населення Чопської міської 
ради повідомляє:

- при призначенні субсидії на наступний термін (з 1 
травня 2017 року) враховуватиметься наявність простро-
ченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. 
Інформацію про суму такої заборгованості надаватимуть 
підприємства-надавачі послуг.

За наявності такої заборгованості субсидія на на-
ступний термін не призначається. Якщо протягом двох 
місяців із дати інформування громадянин документально 
підтвердив сплату заборгованості або укладення догово-
ру про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати 
закінчення дії попередньої субсидії (з 1 травня 2017 року), 
в іншому випадку – із місяця, в якому громадянин доку-
ментально підтвердив сплату заборгованості або укладен-
ня договору.

Крім того, урядовий проект монетизації зекономле-
них субсидій, ініційований Прем’єр-міністром України 
Володимиром Гройсманом, передбачає грошову виплату 
енергоощадним родинам – еквівалент вартості зеконом-
лених 100 кубів газу.

Субсидіантам, які вели енергоефективне домогоспо-
дарство, для отримання коштів необхідно буде з 1 липня 
до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соціально-
го захисту населення, на підставі якої здійснюватиметься 
виплата грошової винагороди за енергоефективність. 

Відкриття рахунку в банку здійснюється субсидіан-
том самостійно. На момент подачі заяви рахунок в банку 
повинен бути уже відкритим.
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Відбулося засідання виконавчого комітету Чопської міської ради

22 червня відбулося засідання виконавчого комітету 
Чопської міської ради.

До порядку денного було підготовлено 25 проектів 
рішень, із яких 1 питання не було прийнято більшістю го-
лосів.

Присутні заслухали та затвердили план роботи вико-
навчого комітету Чопської міської ради на ІІІ квартал 2017 
року, розпорядження міського голови «Про затвердження 

плану проведення інвентаризації та паспортизації дитя-
чих майданчиків у місті Чоп», дозвіл на видалення зелених 
насаджень. Члени виконкому прийняли рішення щодо 
підготовки господарського комплексу та установ бюджет-
ної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 
роках, включення до першочергового списку квартирно-
го обліку, зміни договору найму житлового приміщен-
ня, припинення дії договору оренди з Пилипенець О.В. 
№14015 від 5 серпня 2015 року, надання дозволу на укла-
дення договору купівлі-продажу земельної ділянки та вис-
новку щодо можливості призначення опікуном.

Також на засіданні було прийнято 5 рішень про на-
дання матеріальної допомоги мешканцям міста та розгля-
нуто 10 питань щодо приватизації житлового приміщення 
у гуртожитку.

Наостанок представники ОСН «Каштан» виступили 
із проханням допомогти вирішити питання енергозабез-
печення, оскільки філія «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниці» 
зобов’язує мешканців сплачувати витрати електроенергії, 
що проходить через силовий кабель, а не використовуєть-
ся безпосередньо жителями. Крім того, у зв’язку з відсут-
ністю централізованого опалення й значним навантажен-
ням на електромережу в зимовий період, існує потреба у 
збільшенні  потужності електрощитової. Це б дозволило 

встановити автономне опалення у кожній кімнаті. Для 
того, аби розпочати будь-які роботи необхідно зробити 
технічний проект. Члени виконавчого комітету спільно 
з представники ОСН «Каштан» вирішили звернутися з 
пропозицією до Ужгородського РЕМу щодо зміни надава-
ча послуг за згодою останнього або до філії «Енергозбут» 
щодо внесення змін до діючого договору про встановлен-
ня межі розподілу обліку електроенергії.

У ДНЗ “Казка”  
встановлюють  
шатровий дах

У дошкільному навальному закладі “Казка” розпочали-
ся роботи з встановлення шатрового даху.

На сьогодні вже закінчений демонтаж цегляних па-
рапетів, триває встановлення опалубки на останньому 
корпусі, облаштований арматурний пояс. На черзі залив-
ка бетону та монтаж даху.

У зв’язку з цим навчально-виховний процес у садоч-
ку буде частково призупинений, і ДНЗ  працюватиме у 
черговому режимі до початку осені. 

На вулиці Молодіжній  
стоянка заборонена

Восени минулого року у Чопі почали встановлювати 
дорожні знаки. Загалом у місті з’явилося близько 200 доро-
говказів. Серед останніх на вулиці Молодіжній встановили 
знак “Стоянка заборонена”, на вулиці Гоголя, Лєрмонтова, 
Шевченка, Берегівська — “Дати дорогу”, вулиці Петефі — 
“Обмеження швидкості руху”.

Просимо водіїв звернути увагу, що відтепер на 
проїжджій частині вулиці Молодіжної від перехре-
стя з вул. Шкільною та Майстерською СТОЯНКА 
 ЗАБОРОНЕНА!

На що йдуть бюджетні  
кошти?

Ремонт дорожнього покриття заїзду на прибудинкову 
територію на вулиці Берег, 18

Ремонт дорожнього покриття заїзду на прибудинкову 
територію на вулиці Миру, 2, 4

За роки у місті накопичилося багато проблем. Однак 
постійно ведуться роботи для їхнього усунення.

Однією з таких проблем завжди були дороги. Особ-
ливо це питання актуальне тому, що через місто курсують 
вантажні автомобілі, через які просідає ґрунт і утворю-
ються ями. 

Для вирішення цієї проблеми міські обранці виді-
лили майже 2 мільйона гривень. Тож цього року прово-
диться поточний ремонт дорожнього покриття 19 вулиць 
Чопа. Серед них і вулиці Вакарова, Берегівська, Шевчен-
ка, на котрих роботи не велися протягом багатьох років.

Крім того,  було проведено і передбачено кошти для 
капітального ремонту вулиці Темето, Князя Лаборця, За-
городньої.

Також  наболілою проблемою містян стала каналіза-
ційна система. Труби застарілі, тому постійно ведуться 
роботи з відновлення як зовнішньої, так і внутрішньої ме-
режі водовідведення. 

На засіданні 22 сесії було виділено по 15 тисяч гри-
вень для виготовлення проектно-кошторисної документа-
ції на капітальний ремонт кожної каналізаційної системи 
на вулицях Нефелейч, Московська, проїзд Миру.

У Чопі відзначили День  
Конституції України

Засновник — Чопська міська рада  
89502, Закарпатська область, м. Чоп,  
вул. Берег, 2 (2-й поверх)

Реєстраційне свідоцтво — ЗТ №458/50Р
Розповсюжується безкоштовно
Наклад — 1000 примірників
Номер надруковано в ТзОВ «Місто НВ», 

місто Івано-Франківськ
Відповідальний за випуск: Пилип М.В.
Цю та іншу інформацію з життя грома-

ди міста Чоп читайте на сайті:  
www.chop-rada.gov.ua

27 червня у міському Будинку культури пройшли уро-
чистості, присвячені Дню Конституції України.

Захід відкрив секретар міської ради Михайло Чо-
лавин, який привітав усіх присутніх із 21 річницею за-
твердження Основного Закону та відзначив грамотами 
працівників освітньої та медичної галузі з нагоди Дня 
молоді та Дня Конституції.

На святі з музичними композиціями та танцюваль-
ними номерами виступили Олександра Пірошенко, Ігор 
Михайличенко, Віра Сентипал, інструментальний ан-
самбль “Рапсодія”, хореографічні колективи “Арабеск” 
і “Наргіс”, декламували вірші Альбіна Владика та Ніка 
Підвисоцька. Святковий захід завершився спільним 
виступом усіх артистів.

Крім того, у фойє Будинку культури були представ-
лені роботи з бісеру та вишивки нитками Оксани Волос.


