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Місто поповнилося новими «Почесними громадянами»

Гурковський Леонід Спиридонович

Бобик Михайло Лирінцзі БейлоБалог Іван Іванович

Відповідно до рішення 12 сесії  XXIII скликання Чопської 
міської ради Ужгородського району від 11 липня 2000 року та 
рішення 14 сесії VII скликання від 14 вересня 2016 року № 7 
звання «Почесний громадянин міста Чоп» було присвоєно Ге-
оргію Миколайовичу Кірпі, Володимиру Васильовичу Сулимі 
і Олександру Олександровичу Балогу. 

Протягом травня-серпня 2018 року до Чопської місь-
кої ради надійшли звернення від прихожан Свято-Успен-
ського храму в м. Чоп, реформатської церкви м. Чоп, ри-

мо-католицької церкви м. Чоп та пропозиція депутатів 
міської ради щодо кандидатур на присвоєння звання «По-
чесний громадянин міста Чоп». Рішенням 31 сесії сьомого 
скликання №1 від 15 серпня за благодійницьку та громад-
ську діяльність, за довготривалу службу на благо громади 
міста, будівництво культових споруд, розвиток духовності 
та релігії в місті, проповідування мешканцям добра, взає-
мопорозуміння між конфесіями, толерантності та терпи-
мості, було вирішено присвоїти звання «Почесний грома-

дянин міста Чоп»:
- настоятелю Свято-Успенського храму в м. Чоп, про-

тоієрею Бобику Михайлу (посмертно);
- священнослужителю реформатської церкви м. Чоп 

Балогу Івану Івановичу;
- священнослужителю римо-католицької церкви м. 

Чоп Лирінцзі Бейло (посмертно);
- Гурковському Леоніду Спиридоновичу.
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У суботу, 15 вересня, у Чопі відзначили День міста.
Цього дня у центральній частині міста відбувся 

осінній ярмарок та виставки-продажі від майстрів де-
коративно-ужиткового мистецтва, для дітей проводили 
майстер-класи, працювали аніматори-ходулісти та різно-
манітні каруселі, проводилася виставка техніки та спецза-
собів Чопського прикордонного загону.

Святкова програма розпочалася з конкурсу «Міні-

Чоп відзначив свою 737-му річницю
міс Чопа 2018», у якому дівчатка вибороли такі номіна-
ції: Міні-міс артистичність — Емілія Федулова, Міні-міс 
талановитість — Анастасія Долгош, Міні-міс посмішка 
— Таміла Гудак, Міні-міс Модель — Домініка Комаромі, 
Міні-міс глядацьких симпатій – Єва Гадицька. Титул Друга 
Віце-міні-міс здобула – Дар’я Варламова, Перша Віце-міні-
міс — Анна-Марія Паденич, а Міні-міс Чопа 2018 стала 
Таїсія Корнутяк.

Концертну програму продовжили вокальний ан-
самбль «Чупа чупс», учні загальноосвітніх шкіл №1 і №2 
імені Іштвана Сечені, які виконали пісенні та танцювальні 
номери, хори ветеранів війни та праці міста Чоп і пенсіо-
нерів Чопської організації КМКС.

У перерві між концертними номерами творчих колек-
тивів міста були нагороджені переможці конкурсу «Най-
кращий бограч»: І місце виборола страва Чопської міської 
ради, ІІ місце — 7 державної пожежно-рятувальної части-
ни, а ІІІ сходинку — релігійної громади реформатської 
церкви м. Чоп. Грамотами за участь у конкурсі були наго-
роджені релігійна громада Християнської Євангельської 
Церкви «Місто життя» та громадська організація «Клуб 
пенсіонерів Товариства Угорської культури міста Чоп».

Після цього свято продовжив духовий оркестр Закар-
патської обласної філармонії.

Урочисті заходи відкрив міський голова, який 
привітав усіх присутніх: «Вітаю  усіх зі святом — Днем 
народження нашого рідного міста! Багато зроблено за 
останні декілька років. І все це, насамперед, завдячуючи 
Вам, любі мої земляки. Я щиро дякую Вам за допомогу. І 
ніколи не забувайте, що тільки разом ми зробимо наше 
місто кращим».

Також на свято завітали консул Генерального кон-
сульства Угорщини в Ужгороді Марія Беркец, представ-
ник «Посольства миру «Flame of Peace» з Австрії Зікфрід 
Вернпахер, почесний громадянин міста Чоп Володимир 
Сулима, командир військової частини Т0300 Станіслав 
Приходько, представники ГО «Українська асоціація ін-
валідів АТО в Закарпатській області» В’ячеслав Харчен-
ко, ГО «Закарпатська спілка учасників бойових дій» Сер-
гій Бєлий, директор СП «Ревайвел Експрес» Володимир 
Фленько, священнослужителі різних конфесій.

Цього дня було вручено чимало нагород. За благодій-
ницьку та громадську діяльність, за довготривалу службу 
на благо громади міста, будівництво культових споруд, 
розвиток духовності та релігій в місті, проповідування 
мешканцям добра, взаємопорозуміння між конфесія-
ми, толерантності та терпимості було присвоєно звання 
«Почесний громадянин міста Чоп» протоієрею Михайлу 
Бобику (посмертно), священнослужителю реформатської 
церкви м. Чоп Івану Балогу, священнослужителю римо-ка-
толицької церкви м. Чоп Бейло Лирінцзі (посмертно), Ле-
оніду Гурковському. За сумлінне виконання своїх обов’яз-
ків та з нагоди з нагоди 737-ї робітникам різних установ 
та організацій міста вручили грамоти міської ради. Пред-
ставники громадських організацій В’ячесав Харченко, 
Сергій Бєлий спільно з міським головою нагородили 
учасників бойових дій у зоні АТО медалями «За оборону 
рідної держави». Головний редактор газети «Спорт тайм», 
експерт телепрограми «Час футболу» Степан Селменсь-
кий вручив грамоти Федерації футболу Закарпаття. Усім 
колективам, які радували чопівчан своїми виступами про-
тягом дня, вручено подяки міської ради.

Присутній на святі преосвященний єпископ Ужго-
родський та Закарпатський УАПЦ Кирило вручив Чопсь-
кому міському голові Валерію Самардаку Орден Святого 
Рівноапостольного князя Володимира Великого, який 
був встановлений для нагородження за особистий внесок 
у справі відродження української держави і духовності, 
піднесення ролі Української Церкви в житті суспільства і 
держави.

Продовжили концерту програму вихованці та викла-
дачі Чопської дитячої музичної школи, вокальний ан-
самбль Чопського міського будинку культури «Талісман», 
народний аматорський колектив східного танцю «Нар-
гіс», ансамбль студії сучасної естрадної пісні «Феєрверк» 
Чопського міського БК.

Завітали на свято з музичними та танцювальними 
привітаннями «Зразковий аматорський  колектив» на-
родного та естрадного  танцю «Наша файта» будинку 
культури с. Сторожниця Ужгородського району, Галина 
Мивканич з м.Свіднік (Словаччина), вокальний ансамбль 
«Стражанка» та солістка Ірина Дагулич Будинку культури 
с. Соломоново, народний ансамбль «Рідна пісня», солісти 
Закарпатської обласної філармонії Ірина Філіпенко, Яна 
Садварій та Заслужений артист України Олександр Сад-
варі, співачка Юлія Мазур.

Святковий концерт продовжили комедійний дует 
«Максимум» — шоу-програма Верка Сердючка з мамою, 
разом із якими виступили народний аматорський ан-
самбль сучасного танцю «Арабеск». Порадувало усіх при-
сутніх вогняне шоу від Dragonfly. Святкування закінчило-
ся грандіозною нічною дискотекою.

Висловлюємо подяку усім небайдужим підприємцям 
і спонсорам, які допомогли організувати свято для наших 
мешканців.
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У Чопі інтенсивно проводяться ремонті роботи
Протягом декількох останніх випусків ми розповідає-

мо про те, куди спрямовуються бюджетні кошти. Тож ін-
формуємо детальніше про ремонті роботи, які ведуться у 
місті.

Протягом літа у різних частинах міста можна було 

Привітання з нагоди
Дня вчителя!

Шановні вчителі, працівники та ветерани 
освітянської ниви!

Щиро вітаємо Вас із професійним святом — Днем 
вчителя!

Ви є однією з важливих сходинок, яка творить май-
бутнє нашої держави — виховуєте наших дітей, прививає-
те їм любов до своєї Батьківщини та вчите бути Людьми! 
Ми висловлюємо Вам щиру подяку за невичерпний ен-
тузіазм і бажання навчати інших.

Нехай кожен день приносить Вам радість і щастя, а 
любов, дружба та удача стануть Вашими вірними супут-
никами. Бажаємо міцного здоров’я, успіхів як на про-
фесійному, так і на життєвому поприщі. Добробуту Ва-
шим сім’ям, тепла та родинного затишку!

Облаштування пішохідної зони на проспекті Залізничників, 3, 4

Облаштування пішохідної зони на вулиці Берег, 18

Ремонт системи водопостачання та водовідведення на проспекті Залізничників, 2Б, В, Г

Ремонт першого поверху у Чопській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

побачити будівельників, які інтенсивно проводили ре-
монті роботи.

Зокрема, після завершення капітального ремонту 
системи водопостачання та водовідведення на проспекті 
Залізничників, 3, 4 було проведено ремонт внутрішньо-

квартальних проїздів і пішохідних зон.
У серпні на вулиці Берег, 18 було проведено капіталь-

ний ремонт системи водопостачання та водовідведення, 
що дозволило усунути багаторічну проблему багатопо-
верхівки — затоплення підвальних приміщень. На сьо-
годні завершено роботи з облаштування пішохідної зони 
вздовж будинку №18. Також розпочато встановлення тро-
туару на вулиці Залізничній.

У червні-липні на проспекті Залізничників, 2 та 2А 
був проведений  капітальний ремонт мережі водопо-
стачання та водовідведення, а у вересні — на проспек-
ті Залізничників, 2Б, В, Г, де незабаром буде відновлено 
пошкоджені ділянки пішохідних зон.  Найближчим часом 
розпочнеться капітальний ремонт системи водопостачан-
ня та водовідведення на вулиці Миру, 21.

Упродовж літнього періоду в місті замінена 21 пара 
дверей у під’їздах багатоквартирних будинків. Також було 
встановлено 42 нові LED-лампи у ліхтарях вуличного 
освітлення.

У міському Будинку культури триває будівництво ав-
тономної котельні та капітальний ремонт мережі опален-
ня, що у сукупності дозволить забезпечити заклад теплом 
у осінньо-зимовий період. Крім того, триває облаштуван-
ня гімнастичного (танцювального) залу, а у вересні стар-
тував капітальний ремонт актової зали та фойє БК.

У Чопській дитячій музичній школі завершився ка-
пітальний ремонт приміщень другого корпусу. Улітку було 
облаштовано ще два класні приміщення, коридор та вби-
ральня.

Як завжди у літній період у загальноосвітніх закла-
дах проводився поточний ремонт класних приміщень. 
Разом із тим у Чопській загальноосвітній школі І-ІІІ сту-
пенів №1 було проведено капітальний ремонт коридору 
першого поверху та сходів до другого поверху. Востаннє 
повні ремонті роботи коридорів проводилися на початку 
80-х років минулого століття. Крім того, напередодні Дня 
знань був завершений капітальний ремонт даху спортив-
ного залу. У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 імені 
Іштвана Сечені проведений капітальний ремонт даху май-
стерні навчального закладу, приміщень кухні та столової.

Відповідно до загальноміської цільової Програми з 
встановлення та облаштування дитячих майданчиків на 
прибудинкових та інших територіях у м. Чоп на 2016 – 
2019 роки на вулиці Петефі, 5 було облаштовано дитячий 
майданчик. Разом із тим було придбано і дооблаштовано 
інші дитячі майданчики пісочницями.

Працівниками виробничого підрозділу «Львівське 
територіальне управління» філії «Центр будівельно-мон-
тажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ 
«Українська залізниця» упродовж літа на вулиці Мо-
лодіжній проведена заміна центрального водопроводу 
загальною довжиною 310 метрів.  На сьогодні повністю 
завершені роботи з підключення нового водопроводу до 
мережі. Наступним етапом стане відновлення пішохідних 
зон, пошкоджених внаслідок заміни труб.
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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

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тридцять перша сесія сьомого скликання 
 Р І Ш Е Н Н Я

від 15  серпня  2018 року                  № 2 

Про виконання бюджету  
міста за січень – червень  2018  року

 Керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та 
п.23 ст.26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  
в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника фінансо-
вого управління  про підсумки виконання бюджету міста 
за січень – червень  2018 року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. .Затвердити  звіт  про  виконання  бюджету  міста  

за  січень  –  червень 
2018 року: 
по доходах загального фонду в сумі  54 297,3 тис.грн., 
в тому числі субвенцій  26 675,6 тис.грн.;       
по доходах спеціального фонду в сумі  779,9 тис.грн.,  
по видатках загального фонду в сумі  46 097,9 тис.грн.,  
в тому числі субвенцій та дотацій 27 702,3 тис.грн., 
по  видатках спеціального фонду в сумі  7 328,1 тис.грн. 
2. Додатки 1,2,3 є невід’ємною частиною даного рі-

шення. 

Міський голова                                     В.Самардак 

З додатком до рішення № 1 від 15.08.2018 року 
«Про виконання бюджету  міста за січень – червень  
2018  року»  можна  ознайомитися на офіційному сай-
ті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/31-----------.zip.

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

від 25 вересня  2018 року                  № 8 

Про надання пільг зі сплати
земельного податку на 2019 рік

Відповідно до пункту 28 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12, 
30, 284 Податкового кодексу України, розглянувши звер-
нення командира 18-го окремого мостового загону 1-го 
об’єднаного загону Державної спеціальної служби транс-
порту від 23.07.2018р. № 7/44 та начальника 7-ої  Дер-
жавної  пожежно-рятувальної  частини  від 21.08.2018р. 
№ 91, з метою підтримки Державної спеціальної служби 
транспорту та Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, які повністю утримуються за рахунок коштів 
державного бюджету, враховуючи протокольне рішення 
засідання робочої групи з підготовки нормативно-право-
вих актів міської ради з питань встановлення розміру ста-
вок обов’язкових платежів до бюджету міста від 22.08.2018 
року № 11

міська рада  вирішила :
1. Установити на території міста Чоп на 2019  рік   

пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно 
до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за 
переліком, згідно з додатком 1.

2. Відповідно до вимог визначених пунктом 284.3  
статті 284 Податкового кодексу України, платникам подат-
ку, які користуються пільгами з цього податку, надають 
в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або 
їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні 
ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачувати 
на загальних підставах з урахуванням прибудинкової те-
риторії .

3. Контроль за виконанням рішення покласти на 
постійну комісію з питань бюджету та економічного ро-
звитку міської ради (Русин В.І.), відділ  земельних відно-
син (Голод О.В.) та фінансове управління Чопської міської 
ради (Абрамова Н.Ф.).

Міський голова                                     В.Самардак 

З додатком до рішення № 8 від 25.09.2018 року 
«Про надання пільг зі сплати земельного податку на 
2019 рік»  можна  ознайомитися на офіційному сай-
ті Чопської міської ради за посиланням: http://chop-
rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/32-----------.zip.

У дошкільному навчальному закладі «Казка» триває 
капітальний ремонт. Напередодні нового навчального року 
було завершено встановлення шатрового даху на всіх 7 кор-
пусах ДНЗ. 

На сьогодні тривають роботи з утеплення нещодавно 
збудованого блоку. Разом із тим за сприяння Закарпатсь-
кого угорськомовного педагогічного товариства триває 
капітальний ремонт роздягалень, ігрових, спалень, туа-

 ДНЗ «Казка»: роботи тривають
летних кімнат 4 вікових груп, коридору та сходів, що ве-
дуть до них, та ігрових майданчиків.

У 5 вікових групах було замінено лінолеум, проведено 
ремонт сходових клітин.

Для потреб навчального закладу придбана шестиком-
фортна електрична плита, газовий котел і електричний 
бойлер, що дало можливість малечі міста бути ситими і 
перебувати у теплих і комфортних для них умовах.

У міському парку триває будівництво водозабору на 
підземних свердловинах. Зокрема, улітку було встановлені 
покрівля, двері та вікна, електромережа, завершені роботи 
з утеплення та облаштування фасаду будівлі насосно-філь-
трувальної станції. Крім того, триває штукатурка стін 
внутрішніх приміщень. Замовлено технічне обладнання,  
яке буде встановлено до кінця року та здійснюватиме очи-
щення води.

У вересні проводилося профілактичне прокачування 
гідросведловин перед їхнім подальшим запуском в екс-
плуатацію. Для проведення аналізу  перед початком і піс-
ля закінчення робіт були взяті проби води, що дозволить  
у подальшому налаштувати обладнання для очищення. 
Протягом жовтня здійснюватиметься підключення насо-
сно-фільтрувальної станції до електропостачання.

На виконання робіт з державного бюджету було ви-
ділено кошти у сумі 10 млн. гривень.

Триває будівництво 
водозабору


