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У 2016 році керівництво міста Чопа зіткнулося з про-
блемою працевлаштування колективу медичних праців-
ників вузлової лікарні у зв’язку з відмовою  ПАТ «Укрзалізни-
ця» в фінансуванні цієї установи.

Постановою Кабінету Міністрів України №975-р 
від 16.09.2015 року лікувальний заклад було передано у 
власність територіальної громади м. Чоп, тому міською 
радою було прийнято рішення на базі Чопської вузлової 
лікарні створити  Комунальний заклад «Чопська 
міська лікарня» та взяти його на баланс міста. Завдяки 
цим діям вдалося зберегти та працевлаштувати 
професійний колектив, який надає медико-санітарну 
допомогу мешканцям міста Чоп та навколишніх сіл. 
Штатна чисельність медичних працівників в лікарні не 
зменшилась, а навіть збільшилась, і сьогодні становить 
85 штатних одиниць. У лікувальному закладі розгорнуто 
30 ліжко-місць із цілодобовим перебуванням та 10 
ліжко-місць денного стаціонару, що повністю забезпечує 
стаціонарним лікуванням все населення міста. 

За два роки роботи комунальної лікарні для покра-
щення матеріально-технічної бази міська влада виділила 
понад мільйон гривень. На ці кошти було закуплено:

- медичне обладнання для клініко-діагностичної ла-
бораторії (медична лабораторна центрифуга, термостат 
електричний сухоповітряний, гематологічний аналізатор);

- для гінекологічного кабінету - колькоскоп гінеколо-
гічний із світловодним блоком живлення;

- хірургічний кабінет отримав сучасний електрохірур-
гічний високохвильовий коагулятор.

У медичному закладі проведений ремонт систе-
ми опалення, облаштований вузол обліку тепла, у якому 
встановлений ультразвуковий лічильник, завдяки чому 
в рази зменшилися витрати коштів на теплопостачання. 
Задля економії електроенергії медичний заклад повністю 
переведений на енергозберігаючі лампи. Для безперебій-
ного забезпечення водопостачання лікувального закладу 
протягом  літнього періоду цього року планується заміна 
вузла водопостачання.    

У цьому році міська влада виділила кошти в розмірі 
500 тисяч гривень для закупівлі нового апарату для прове-
дення ультразвукової діагностики останнього покоління, 
який уже встановлено та надає відповідні послуги не лише 
містянам, але  й жителям навколишніх сіл.   

Із початком медичної реформи в Україні, для гаран-
тованого забезпечення населення міста Чоп первинною 
медичною допомогою, на базі Комунального закладу ЧМР 
«Чопська міська лікарня» було створене КНП «Чопський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Чопської 
міської ради Закарпатської області, до складу якого ввій-
шли лікарі дільничні-терапевти, лікарі загальної практи-
ки-сімейної медицини, лікарі-педіатри дільничні лікарі. 
Для  надання  первинної медико-санітарної допомоги на 
дому міська рада забезпечила лікувальну установу авто-

транспортом. За рахунок коштів місцевого бюджету було 
закуплено нові комп’ютери та обладнання для облашту-
вання  автоматизованих робочих місць сімейних лікарів 
та реєстратури, а також програмне забезпечення для 
реєстрації пацієнтів у режимі онлайн, а в майбутньому 
за допомогою мобільного додатку. Для цього лікувальний  
заклад забезпечений високошвидкісним Інтернетом.  

Відділом охорони здоров’я Чопської міської ради ро-
зроблені  місцеві медичні програми щодо забезпечення 
пільгових верств населення безкоштовними ліками, зубо-
протезуванням.                  

На базі обласних програм Чопською міською радою 
були прийняті наступні програми: Програма протиепі-
демічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами  
в місті Чоп на 2017-2021 роки та Міська соціальна програ-
ма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 
роки.

Враховуючи, що в майбутньому буде можливе приєд-
нання навколишніх сіл до громади міста згідно Закону 
України про об’єднанні територіальні громади, був розро-
блений  План мережі надання первинної медико-санітар-
ної допомоги, де враховано медичне обслуговування 
населення навколишніх сіл Соломоново, Тисаашвань, Ти-
сауйфалу, Червоне. 

За основу при створенні перспективної мережі взято 
наказ МОЗ від 11.09.2012 р. № 713 «Про затвердження ме-
тодичних рекомендацій МОЗ України щодо регіональних 
планів модернізації мережі закладів охорони здоров’я, що 
надають первинну медичну допомогу». 

Чопська міська рада  і в подальшому планує перед-
бачати кошти на закупівлю медичного обладнання ліку-
вальним закладам міста та забезпечення хороших умов 
праці медичним працівникам, а це дасть можливість якіс-
но, професійно та своєчасно надавати необхідні медичні 
послуги мешканцям міста, а в майбутньому — і жителям 
об’єднаної територіальної громади.

Здоров’я людей — це один із найважливіших пріори-
тетів роботи Чопської міської ради.

Комунальний заклад «Чопська міська лікарня»: два роки роботи

Апарат УЗД у КЗ «Чопька міська лікарня»
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У попередньому номері ми вже частково розповіда-
ли про ремонті роботи, які були проведені у квітні після 
перерозподілу вільного залишку бюджету міста. Зокрема, 
проведений ремонт  внутрішньоквартальних проїздів і пі-
шохідних зон на вулиці Йосипа Бокшая, 1, 3, 5, капіталь-
ний ремонт системи водопостачання та водовідведення на 
проспекті Залізничників, 3, 4 і вулиці Молодіжній, 10 та 
капітальний ремонт покрівлі будинків на вулиці Миру, 15 
і на  Залізничників, 1.

Протягом травня був проведений капітальний ре-
монт внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних зон 

 Які ремонті роботи були проведені у Чопі?
на вулиці Миру, 21. 

У квітні на проспекті Залізничників, 3, 4 був проведе-
ний капремонт системи водопостачання та водовідведен-
ня, і вже найближчим часом має розпочатися капітальний 
ремонт внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних зон. 
Для проведення робіт депутатами Чопської міської ради 
було виділено необхідне фінансування.

У травні на вулиці Берег, 82 був проведений капіталь-
ний ремонт системи водопостачання та водовідведення зі 
встановленням нових колодязів. У червні роботи розпо-
чалися на будинку №2 та 2А на проспекті Залізничників. 

Крім того, найближчим часом розпочнеться капітальний 
ремонт системи водопостачання та водовідведення на ву-
лиці Берег, 18.

Протягом квітня-червня у місті проводився поточ-
ний ремонт дорожнього покриття. Роботи були здійснені 
на площі Героїв Майдану, вулицях Головній, Приозерній, 
Берег, Квітовій, Тисовій, Ужгородській, Берегівській, Вер-
бовій, Фізкультурній, Шевченка, Лермонтова, Спортивній, 
Гоголя, Молодіжній, Маяковського, Майстерській, Нефе-
лейч, Млинній, Латорицькій, Новозагородній, Заводській,  
проспекті Залізничників, у провулку Прикордонників, 
заїзді до будинків №1 і №3 на вулиці Спортивній, №18 на 
вулиці Берег і №4 на проспекті Залізничників тощо. Крім 
того, завершився капітальний ремонт дорожнього по-
криття на вулиці Загородній.

Також у місті проводиться встановлення дорожніх 
знаків. Загалом цьогоріч має бути встановлено близько 30 
нових знаків.

У Чопській дитячій музичній школі розпочався ка-
пітальний ремонт приміщень другого корпусу. Незабаром 
буде облаштовано ще два класні приміщення та вбираль-
ня. Для проведення робіт на засіданні 29 сесії міські об-
ранці виділили майже 300 тисяч гривень.

Упродовж другої половини червня розпочалося бу-
дівництво автономної котельні, яка забезпечуватиме те-
плом міський Будинок культури. 

Протягом травня проводилася заміна ламп у ліхтарях 
вуличного освітлення. Загалом замінено 21 світлодіодну 
лампу. Крім того, було встановлено 24 нових плафони. 
Ремонтні роботи проводилися на площі Європейській, 
вулицях Берег, Кошута, Головній, Латорицькій, Новозаго-
родній, Загородній, Князя Лаборця, у провулку Митному. 

 Також розпочався поточний ремонт пішохідних зон. 
Виправляються тротуари, де просіла бруківка після замі-
ни чи проведення ремонту труб газопроводу, водопоста-
чання та водовідведення. Разом із тим відновлюються ко-
лодязі різної приналежності.

Поточний ремонт дорожнього покриття

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тридцята сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від 12 червня 2018 року                   № 9                    
           

Про встановлення місцевих податків
 та зборів в м. Чоп на 2019 рік

Керуючись пунктом 24  частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», від-
повідно до статей 7, 10, 12, 14.1 та положень розділу ХІІ , 
ХIV Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-
VІ із змінами і доповненнями, згідно із розділом VI Зако-
ну України «Про засади державної регуляторної політики 
в сфері господарської діяльності», постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження 
форм типових рішень про встановлення ставок із сплати 
земельного податку та податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки», враховуючи протокол за-
сідання робочої групи з підготовки нормативно-правових 
актів міської ради з питань встановлення розміру ставок 

обов’язкових платежів до бюджету міста № 9 від 11.04.2018 
року, Чопська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Установити на території міста Чоп наступні місцеві 

податки та збори на 2019 рік: 
1.1.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земель-

ної ділянки;
1.1.2. Транспортний податок;
1.1.3. Плату за землю.
1.2. Єдиний податок.
1.3. Туристичний збір.
2. Затвердити:
2.1.Положення про податок на нерухоме майно, від-

мінне від земельної   ділянки (додаток 1);
2.2. Положення про транспортний податок (додаток 

2);
2.3. Положення про плату за землю (додаток 3);
2.4. Положення про єдиний податок (додаток 4);
2.5. Положення про туристичний збір (додаток 5).
3. 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.

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2019 року в по-

рядку передбаченому   чинним законодавством України.
5. Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2019 

року: 
5.1.Рішення Чопської міської ради двадцять другої 

сесії  сьомого скликання від 14.06.2017р. № 2 «Про вста-
новлення  податку на майно в м. Чоп  на 2018 рік».

5.2.Рішення Чопської міської ради двадцять другої 
сесії  сьомого скликання від 14.06.2017р. № 4 «Про вста-
новлення  фіксованих ставок єдиного податку для фізич-
них осіб – підприємців  на 2018 рік».

5.3.Рішення Чопської міської ради двадцять другої 
сесії  сьомого скликання    від   14.06.2017р. № 3 «Про вста-
новлення туристичного збору».

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 №9 від 12.06.2018 року 
«Про встановлення місцевих податків та зборів в м. 
Чоп на 2019 рік» можна ознайомитися на офіційно-
му сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/----------.zip.

За наслідками засідання комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, робочого 
засідання при Чопському міському голові, працівниками 
відокремленого підрозділу філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ 
«Українська залізниця», який займається постачанням 
води у Чопі, проводитимуться роботи з ліквідації чисельних 
проривів у місті.

Ремонт розпочався на вулиці Миру, 19 та проїзді 
Миру і вівся під наглядом майстра дільниці Юрія Виш-
невського та керівника відокремленого підрозділу філії 
Михайла Ребця.

Також уздовж вулиці Берег поблизу будинку №18 
тривають роботи з заміни близько 90 метрів погонних ма-
гістральних труб. 

 Крім того, на вулиці Молодіжній буде замінено 
близько 350 метрів погонних магістральних труб.

Просимо у мешканців міста вибачення за тимчасові 
незручності та закликаємо бути обережними.

 У місті розпочався  
ремонт мережі 

 водопостачання
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З 5 червня вступила в дію зміна маршруту руху деяких 
вулиць міста. Відтепер на вулиці Маяковського та частині 
Молодіжної (від перехресть зі Шкільною та Майстерсь-
кою) односторонній рух. 

В’їзд на вулицю Маяковського дозволений лише з 
Квітової, а з вулиці Шкільної заборонений. На частину ву-

На вулиці Маяковського та частині Молодіжної 
запроваджено односторонній рух

лиці Молодіжної (від перехресть з вулицями Шкільною та 
Майстерською) в’їзд дозволений лише з вулиці Шкільної, 
а з Майстерської та іншої частини вулиці Молодіжної (від 
перехресть з вулицями Йосипа Бокшая та Майстерською) 
заборонено.

Просимо водіїв бути уважними.

Знак односторонній рух на вулиці Маяковського

ЧОПСЬКА  МІСЬКА  РАДА
 ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тридцята сесія сьомого скликання 
Р І Ш Е Н Н Я

від 12 червня 2018 року                   №3                    
           

Про виконання бюджету 
міста за січень – березень 2018  року

Керуючись статтями 28, 80 Бюджетного кодексу 
України та п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», заслухавши інформацію началь-
ника фінансового управління  про підсумки виконання 
бюджету міста за січень – березень  2018 року, Чопська 
міська рада           

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 

січень – березень 2018 року:
по доходах загального фонду в сумі  27 398,5 тис.грн.,
в тому числі субвенцій  14 574,5 тис.грн.;      
по доходах спеціального фонду в сумі   457,8 тис.грн., 
по видатках загального фонду в сумі  23 037,6 тис.грн., 
в тому числі субвенцій та дотацій 15 027,0 тис.грн.,
по  видатках спеціального фонду в сумі  1 223,8 тис.грн.
2. Додатки 1, 2, 3 є невід’ємною частиною даного рі-

шення.
Міський голова                                    В.Самардак 
З додатками до рішення №3 від 12.06.2018 року 

«Про виконання бюджету  міста за січень – бере-
зень 2018  року» можна ознайомитися на офіційно-
му сайті Чопської міської ради за посиланням: http://
chop-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/----------.zip.

Клуб ветеранів війни та праці міста Чоп відзначив свою 30-ту річницю

Чопська міська рада і в подальшому продовжує здійсню-
вати капітальні ремонти і будівництво нових об’єктів, які 
необхідні для нормального функціонування міста та надан-
ня послуг мешканцям Чопа.

Ще у 2011 році, разом із житловими будинками, Бу-
динок культури був відключений від централізованого те-
плопостачання, і міська влада не зробила нічого для того, 
аби забезпечити приміщення закладу культури теплом 
в опалювальний сезон. Це призвело до того, що міський 
Будинок культури практично повністю перестав функціо-
нувати: не проводилися концерти та інші заходи, майже 
перестали працювати гуртки (залишилося лише декілька 
танцювальних колективів).

Із зміною влади, змінилося і ставлення до культурно-
го життя міста. Робиться усе для того, щоб чопські меш-
канці мали де розвивати свій творчий потенціал. Зро-
зуміло, що саме Будинок культури, де є багато приміщень, 
знову може стати зосередженням культурного і творчого 
потенціалу міста поряд із дитячою музичною школою. 
І для того, щоб у міському БК відкривалися гуртки і різ-
номанітні групи, які би функціонували протягом усього 
року, наприкінці 2017 року було замінено 9 дверей, що до-
помогло покращити теплозбереження та усунути протяги. 
Наступним етапом з утеплення закладу стало розроблен-
ня проектно-кошторисної документації для проведення 
капітального ремонту мережі опалення та теплопостачан-
ня.

Минулого року була побудована перша автономна 
котельня, яка забезпечує теплом будівлю на вулиці Голов-
на, 43, що дало можливість покращити умови надання ад-
міністративних послуг для мешканців Чопа, умови роботи 
працівників ЦНАПу та комунальних підприємств міста.

У червні стартувало будівництво автономної котель-
ні, що забезпечуватиме теплом міський Будинок культу-
ри. На сьогодні вже проведені земельні роботи, встанов-
лена опалубка, завершена заливка фундаменту. Крім того, 
здійснено оновлення проектно-кошторисної документації 
внутрішньої системи опалення, що в сукупності з будів-
ництвом автономної котельні дасть надію культурному 
закладу цьогорічний опалювальний сезон зустріти у теплі. 
Тож будемо з нетерпінням чекати відкриття нових постій-
них гуртків, які розкриватимуть увесь потенціал чопської 
малечі у різноманітних напрямах, та ще більшої кількості 
заходів від творчих колективів міського Будинку культу-
ри.

У міському Будинку 
культури будують  

автономну котельню

16 червня Клуб ветеранів війни та праці м. Чоп відзна-
чив свою 30-ту річницю.

На заході були присутні почесні гості: депутат Вер-
ховної Ради України Роберт Горват, Чопський міський 
голова Валерій Самардак, секретар міської ради Михайло 
Чолавин, «Почесний громадянин м. Чоп», основний меце-
нат клубу ветеранів Володимир Сулима, заступник голови 

Закарпатської обласної організації ветеранів Володимир 
Куло, голова Закарпатської регіональної ради війни та 
праці ВСП «Ужгородська дирекція залізничних переве-
зень» РФ «Львівська залізниця» Яків Сизий, представник 
Ужгородської територіальної профспілкової організації 
Олександр Ломов, голова і заступник Ради ветеранів міста 
Чоп Марія Гладнєва та Валентина Васько, голова Клубу 

пенсіонерів КМКС Каталін Молнар, колишній керівник 
хору Клубу ветеранів Андрій Гайналій, член редакційної 
колегії з випуску ювілейної брошури «Поки серце б’ється і 
душа жива» Ксенія Терещенко.

Хвилиною мовчання присутні вшанували попередніх 
керівників Клубу Володимира Машковського і Володими-
ра Маркіна.

Про історію клубу ветеранів війни та праці розповів її 
голова Василь Волошин, який поздоровив усіх із ювілеєм.

Долучився до привітань і очільник Чопа Валерій 
Самардак, який нагородив присутніх грамотами міської 
ради: «Та енергетика, яка йде від вас дозволяє нам, керів-
ництву Чопа, робити все для того, щоб наше місто ставало 
привабливішим, прагнути до кращого і добиватися нових 
успіхів. Я вдячний вам за те, що ви своєю критикою, свої-
ми порадами допомагаєте вирішувати різні проблеми. Ви 
даєте настанови та поради, які дозволяють задуматися, чи 
правильно ми робимо, чи правильно ми рухаємося, а го-
ловне — заради чого ми живемо.

Я вдячний вам за те, що ви не просто допомагає, а ще 
й знаходите сили, черпаєте енергетику у творчості, само-
реалізовуєтеся у знаменитому на все Закарпаття хорі. Я 
вдячний вам за те, що ви завжди рухаєтеся вперед».

Долучилися до привітань і почесні гості, які теплими 
словами, грамотами, подяками та подарунками привітали 
ювілярів із 30-ю річницею.

Цього дня зі святковою програмою виступили ан-
самбль студії сучасної естрадної пісні «Феєрверк», вокаль-
ний ансамбль «Чупа чупс», солісти Будинку культури Лія 
Дуніна та Анна Павлечко.

Наостанок усі присутні заспівали пісню «Многая 
літа».
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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

1 червня у міському Будинку культури пройшов кон-
церт, присвячений 50-ій річниці Чопської дитячої музичної 
школи.

Свято розпочалося з невеличкого екскурсу в історію. 
Пізніше присутні змогли насолодитися чудовими музич-
ними композиціями у виконанні вихованців і викладачів 
закладу. На свято зі щирими словами привітання завітали 
очільник Чопа Валерій Самардак та секретар міської ради 
Михайло Чолавин, які від імені депутатського корпусу та 
усієї громади міста приготували для ДМШ сюрприз: для 
потреб закладу було придбано рояль.  Таке надбання має 
неабияке значення, оскільки дозволить учням школи го-
туватися до конкурсів на інструменті, на котрому вони 
грають безпосередньо під час змагань. Крім того, на за-
сіданні 29 сесії депутати Чопської міської ради виділили 

Чопська дитяча музична школа відзначила 50-ий ювілей

майже 300 тисяч гривень для проведення капітального ре-
монту приміщень музичної школи: двох класів, вбиральні 
та невеличкого коридору.

Долучилася до привітань заступник начальника де-
партаменту культури Закарпатської обласної державної 
адміністрації Ілдико Молнар, яка нагородила директора 
та викладачів ДМШ грамотами та подяками ОДА та де-
партаменту, а з нагоди ювілею вручила закладу подарунок 
у розмірі 10 тисяч гривень. Завітав із вітальними слова-
ми і консул Угорщини в Ужгороді Балаж Лопперт, голова 
ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких 
закладів області, заслужений працівник культури Украї-
ни Леонтій Ленарт, директор Середнянської дитячої шко-
ли мистецтв Оксана Ленарт, представники Ужгородської 
дитячої музичної школи №1 імені П.І.Чайковського Юлія 

Головнич та Вікторія Сабов, представники Угорського то-
вариства КМКС Лівія та Оскар Балог.

Не оминули чудового свята й колеги дитячої музич-
ної школи, тож лунали теплі та радісні вітання від началь-
ника управління освіти, культури, молоді та спорту Марії 
Лугової, директорів загальноосвітніх шкіл №1 і №2 імені 
Іштвана Сечені, ДНЗ «Казка» та міського Будинку куль-
тури Євгенії Демчик, Василя Маги, Галини Моцьо та Віри 
Сентипал.

Завітав на святковий концерт і колишній керівник за-
кладу, а нині закордонний колега — Андрій Гайналій.

Наостанок виступила директор школи Маргарета 
Гісем, яка подякувала гостям за щирі вітання та подарун-
ки, меценатам за підтримку та нагородила працівників за-
кладу грамотами.

30-31 травня у дошкільному навчальному закладі «Каз-
ка» провели бал випускників «Прощавай, садок дитячий!». 
Найстарші вихованці дитячого садочку в новому навчаль-
ному році сядуть за шкільні парти. Цьогоріч ДНЗ закінчили 
69 дітлахів. Із них 53 випускники з українською мовою нав-
чання та 16 – з угорською мовою навчання.

Перед початком свята  випускники отримали Боже 
благословення в храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

На святковий вечір до малечі, окрім батьків і рідних, 
завітали провідний консул Угорщини в Ужгороді Каталін 
Гара, Чопський міський голова Валерій Самардак, секре-
тар міської ради Михайло Чолавин, заступник начальника 
управління освіти, культури, молоді і спорту Єва Сюч.

Під час свята малеча декламувала вірші, співала, тан-
цювала та брала участь у різних конкурсах. Тож вихованці 
весело попрощалися з рідним садочком.

Представник батьківського комітету виступив зі сло-
вами вдячності до вихователів за їхню любов до дітей, ви-
тримку та чудову підготовку майбутніх школярів.

Привітав із таким чудовим святом присутніх і очіль-
ник Чопа, який побажав успіхів майбутнім школярам. Ра-
зом із тим попросив вибачення у батьків і вихователів за 
незручності, котрі виникли під час реконструкції закладу, 
та подякував за терпіння та розуміння ситуації.

30 травня на Європейській площі відбулося спільне свя-
то випускників Чопських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ сту-
пенів №1 і №2 імені Іштвана Сечені.

На заході були присутні  провідний консул Угорщини 
в Ужгороді Каталін Гара, очільник Чопа Валерій Самар-
дак, секретар міської ради Михайло Чолавин, начальник 
управління освіти, культури, молоді і спорту Марія Луго-
ва, її заступник Єва Сюч, директори загальноосвітніх шкіл 
і ДНЗ «Казка» Євгенія Демчик, Василь Мага і Галина Мо-
цьо.

Привітати випускників прийшли майбутні школярі, 
які цього дня попрощалися з ДНЗ «Казка» і виконали 
чарівний танець. Долучилися до вітань і ансамбль студії 
сучасної естрадної пісні «Феєрверк».

«Сьогодні прозвучав останній дзвінок, і перед вами 
простягається широкий довгий шлях. Тож бажаю всім не 
зламатися і рухатися тільки у перед. Тил у вас уже є — це 
батьки та рідна школа. Нехай ваше майбутнє буде тільки 
під мирним небом, тільки позитивне. Усього вам найкра-
щого», — відзначив у своїй промові міський голова Ва-
лерій Самардак.

Після щирих побажань представники випускних 
класів разом зі своїми класними керівниками випустили 
в небо синьо-жовті та червоно-біло-зелені кульки. Згодом 

Бал випускників у ДНЗ «Казка» Спільне свято випускників шкіл

одинадцятикласники виступили з запальними танцями. 
Насамкінець випускники і почесні гості зробили пам’ятне 
фото.


