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Шановні колеги! 

Радий вітати Вас в місті Чоп! 

Сподіваюся Вас зацікавить інформація 

про історію і сьогодення нашого 

прекрасного міста. Висловлюю надію, 

що Ви обов’язково знайдете корисну 

інформацію, яка допоможе Вам у Вашій 

діяльності чи формуванні громадської 

позиції. Чопська міська рада працює 

прозоро та відкрито.  

Ми щиро сподіваємося на співпрацю з Вами! Чоп унікальне і своєрідне 

місто. Тут переплелися сива давнина і сьогодення. Це найзахідніше місто в 

Україні, яке образно називають «ворота до Європи». Одночасно Чоп — 

найменше в Україні місто обласного підпорядкування. 

Наше місто має надзвичайно вигідне географічне положення і 

розвинену транспортну інфраструктуру. Через Чоп проходять важливі 

транс’європейські залізничні та автомобільні магістралі, а в перспективі і 

водні. Основу економіки міста складають установи залізниці та 

підприємства, які працюють на території нашого міста. Чоп має потужний 

економічний потенціал та перспективу на майбутнє. 

Міська влада наполегливо працює над залученням інвестицій в 

економіку міста, створенні спільних підприємств, взаємовигідного 

співробітництва. Ми запрошуємо до ділової розмови вітчизняних й 

іноземних підприємців, інвесторів. Міська влада обіцяє допомогу і підтримку 

тим, хто хоче працювати в місті, створювати найсприятливіші умови для 

ділового партнерства. 

Чоп завжди радий добрим друзям і готовий до плідної співпраці! 

 
 

 

Чопський міський голова  

                                                                                                      В.Самардак 
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Місто Чоп - являється містом обласного значення з 2003 року та є 

найзахіднішою точкою України, площа якого налічує 620 га, а населення – 

8829  осіб. 

Географічні дані 
 

Перевагою міста є вигідне 

географічне розташування на 

стику кордонів Словаччини, 

Угорщини та України, тому тут 

містяться контрольно-пропускні 

пункти Чоп (Страж) - Чиєрна - над 

- Тісоу (кордон зі Словаччиною) 

та Чоп (Тиса), Чоп (Дружба) 

(кордон з Угорщиною).  

 

 

Через місто проходять транспортні магістралі міжнародного значення: 

          Будапешт – Чоп – Львів – Київ. 

Прага – Братислава – Чоп – Львів – Київ. 

Чоп – західні ворота України, важливий залізничний вузол на кордоні з 

Угорщиною та Словаччиною. Місто Чоп розташоване у рівнинній частині 

Закарпатської області, у межиріччі Тиси й Латориці. Відстань до обласного 

центру - м. Ужгорода - 24 кілометри (автошлях E573, з яким збігається М06). 
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На території міста знаходяться підприємства транспортної і 

транспортно-експедиційної галузей, прикордонні та митні служби, 

підприємства, що їх обслуговують. 

Природні ресурси (корисні копалини): 

На околицях Чопа простежуються родовища глини. Пласти потужністю 

до 3,8 метра. Глина придатна для виготовлення цегли, черепиці, керамічних 

блоків. Запаси глини по категоріям А+В+С складають понад 1,5 млн. м3. 

Будівельний пісок зустрічається окремими шарами потужністю до 1,4 

метра, знаходиться у заплаві р. Тиса. Пісок бурий, тонкозернистий, 

слюдистий. Використовується для місцевих потреб. 

Мінеральна вода: гідрокарбонатна, кальцієва, з високим вмістом заліза. 

Мінералізація до 12 мг/літр. Залягає на другому та третьому водоносних 

горизонтах, на глибині 52-58, 140-160 метрів. Видобувається за допомогою 

глибинних свердловин і після очистки використовується для водопостачання 

міста. Геотермальні води простежені на глибині понад 600 метрів, мають 

температуру до 65 градусів. На сьогодні не використовуються. 

 

Промисловість 
Інвестиційний клімат Чопа вже позитивно оцінений іноземними             

міжнародними компаніями. 

На території міста Чоп розташовані два підприємства легкої 

промисловості:  ТОВ «Бліцарт Продукціон», ТОВ «ІНТЕР-ПАК». 

У лютому 2006 року австрійською фірмою «Бліцарт Спорт ГмбХ» було 

створено українське 

підприємство ТОВ «Бліцарт 

Продукціон». Основний вид 

діяльності підприємства – 

виробництво спортивних товарів, 

а саме-гірських лиж. 

Товариство здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність, 

оскільки 100% продукції 

експортується в Австрію. Імпорт 

із країн Європи забезпечує фірму 

матеріалами та запчастинами, які 

відсутні на внутрішньому ринку. 

Підприємство має понад сотню 

постачальників сировини, 

матеріалів, виробів та запчастин 

на теренах України для забезпечення виробництва основного продукту – 

лиж. 

Продукція, що виробляється фірмою є розробкою австрійських та 

італійських інженерів, конструкторів та дизайнерів. На даний момент 
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виготовляються гірські лижі для різних категорій лижників, різних брендів: 

Blizzard, Nordica, Armada та інших. 

Станом на 01 січня 2019 року на підприємстві працюють 146 осіб. 

Середня заробітна плата штатних працівників складає 19928,77 гривень. 

Обсяги реалізованої продукції в місяць близько 6608,91 тисяч гривень. 

ТОВ «ІНТЕР-ПАК» 

підприємство легкої 

промисловості. Основним 

видом діяльності 

підприємства є виробництво 

хліба та хлібобулочних 

виробів.  

Станом на 01 січня 

2019 року на підприємстві 

працюють 26 осіб. Середня 

заробітна плата штатних 

працівників складає 4333,9 

гривень. Обсяги реалізованої 

продукції в місяць близько 189,4 тисячі гривень. 
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Кількість суб’єктів ЄДПОУ за 
організаційно-правовими формами на 1 

січня 2019  року фермерське господарство

приватних підприємств

комунальних підприємств

товариств з обмеженою відповідальністю

виробничий кооператив

державні організації(установи,заклади)

комунальних організацій (установ, закладів)

інше об’єднання юридичних осіб

політичних партій

громадських організацій

релігійних організацій

профспілок, об’єднання профспілок

відокремлених підрозділів без статусу 
юридичної особи
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку
благодійних організацій
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Соціальна інфраструктура 
Освіта 

На території міста діє один дошкільний навчальний заклад ДНЗ «Казка». 

У місті також функціонують дві 

загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів: 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ст. № 2 ім. Іштвана Сечені,                    

заклад загальної середньої освіти І- ІІІ 

ст. №1. 

 
Культура і мистецтво 

Мережа закладів культури міста нараховує три установи – Чопський 

міський Будинок культури, Чопська міська дитяча бібліотека та Чопська 

дитяча музична школа. 

Фізична культура і спорт - міська ДЮСШ. 
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Охорона здоров’я 

КЗ « Чопська міська лікарня » - 1 од. 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Чопський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Чопської міської 

ради - 1 од. 

Соціальний захист 

Управління праці і соціального захисту 

населення – 1 од. 

Центр надання адміністративних послуг – 1 од. 

      Показники рівня  життя 

Номінальна середньомісячна заробітна плата, 

нарахована на одного штатного працівника (без 

врахування  найманих працівників статистично 

малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб – 

суб’єктів підприємницької діяльності) за ІІІ 

квартал 2018 року становила 8348 грн.  

Середньооблікова кількість штатних 

працівників у м. Чоп за ІІІ квартал 2018 року 

становить 1524 особи, що у відношенні до 

минулого року складає 94 %. 

Інвестиційна діяльність 
Зовнішня торгівля послугами 

характеризується наступними даними: експорт послуг склав 2242,0 тис. дол. 

США, що складає 160,2 % від показника  загального обсягу, імпорт послуг у 

м. Чоп від показника загального обсягу становить 568,8 % і складає 36,1  тис. 

дол. США. 

Обсяг прямих інвестиції (акціонерний капітал) в місті Чоп у січні – 

вересень 2018 року становить 14799,1 тис. дол. США, що у % до загального 

підсумку 4,4 відсотка. 

Перелік  об’єктів комунального майна, що можуть бути 

передані в оренду  
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Інвестиційно-привабливі земельні ділянки для розвитку     

бізнесу на території міста Чоп 

Перелік земельних ділянок комунальної власності для продажу права 

оренди на земельних торгах: 

 

Переваги інвестування 
 

 готовність до співпраці з інвесторами з боку влади та громади; 

 наявність транспортних шляхів, автомагістралей міжнародного 

значення та залізничного сполучення; 

 наявність вільних земельних ділянок промислових та комерційних 

призначень; 

 наявність вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності; 

 сприятливе бізнес середовище; 

 наявність робочої сили. 
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Міста побратими 
 

 


