
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
Про затвердження змін  
до договору про спільну діяльність 
 

Для досягнення спільної мети щодо розбудови соціальної 
інфраструктури міста, враховуючи звернення сторін Договору про спільну 
діяльність від 02.07.2015 року, керуючись Законами України “Про 
регулювання містобудівної діяльності”, “Про інвестиційну діяльність”, 
статтями 1130-1143 Цивільного кодексу України, Податковим кодексом 
України, статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести наступні зміни до рішення ХXVI сесії міської ради VI 

скликання 19.02.2015р. № 1645 «Про затвердження договору про спільну 
діяльність», а саме: 

Пункт 1 викласти в наступній редакції:  
“1. Визнати Дитячо-юнацьку спортивну школу № 1 м. Ужгород 

Ужгородської міської ради замовником на виконання робіт по 
проектуванню та будівництву на земельній ділянці за адресою: м. 
Ужгород, вул. Перемоги, б/н (кадастровий номер 
2110100000:24:001:0453) наступного об’єкту: «Реконструкція стадіону 
“Автомобіліст” в м. Ужгороді по вул. Перемоги, б/н». 

2. Затвердити зміни до Договору про спільну діяльність від 30.04.2015 
року між Ужгородською міською радою, Дитячо-юнацькою спортивною 
школою № 1 м.Ужгород та Громадською організацією “Футбольний клуб 
“Ужгород-Закарпаття” згідно з додатком. 
 
 
Міський голова        В.Погорелов 

 
 



Додаток  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
рішенням ________ сесії  
міської ради ______ 
скликання 
___.____.15 № _______ 

 
 

УГОДА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
 ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВІД 30.04.15р. 
 

Місто Ужгород,______________________ дві тисячі п’ятнадцятого року. 
 

Ужгородська міська рада, місцезнаходження зареєстровано за 
адресою: пл.Поштова,3, м. Ужгород, код ЄДРПОУ – 33868924, (надалі – 
Сторона-1) в особі міського голови, який діє на підставі Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  

Дитячо-юнацькою спортивною школою №1 м.Ужгород, 
місцезнаходження зареєстроване за адресою: 88000, Закарпатська область, м. 
Ужгород, вул. І.Франка, 1, код ЄДРПОУ – 26396521, (надалі - Сторона-2) в 
особі директора Коломойця Анатолія Івановича, який діє на підставі Статуту, 
з одного боку,  

Громадською організацією «Футбольний клуб «Ужгород-
Закарпаття», місцезнаходження зареєстроване за адресою: 88000, 
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Фединця, 11А, код ЄДРПОУ 
39425826, (надалі - Сторона-3), в особі Президента Футбольного клубу 
Андріїв Андрія Євстаховича, який діє на підставі Статуту Громадської 
організації, з іншого боку,  

надалі разом іменовані як Сторони, уклали цю Угоду про внесення змін 
до Договору про спільну діяльність від 30.04.15р. (надалі - Договір) про 
наступне:  

1. Викласти пункт 1.2. Договору у наступній редакції:  
“1.2. За цим Договором Сторони здійснюють будівництво Об’єкта, а 

саме:  
1.2.1. «Реконструкція стадіону “Автомобіліст” в м. Ужгороді по вул. 

Перемоги, б/н»”; 
2. Викласти пункт 1.3. Договору у наступній редакції:  
“1.3. Будівництво Об’єкта здійснюється на земельній ділянці по 

м.Ужгород, вул. Перемоги, б/н, кадастровий номер 2110100000:24:001:0453, 
площею 1,4801 га (надалі – Земельна ділянка)”; 

3. У тексті договору слово “Об’єкти” у всіх відмінках, замінити всюди 
на слово “Об’єкт” у відповідних відмінках. 

4. Решту умов та тексту Договору залишити без змін. 



5. Ця Угода складена при повному розумінні представниками Сторін 
його умов та термінології українською мовою у трьох автентичних 
примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із 
Сторін.  
“Сторона -1”:  
Ужгородська міська рада м. Ужгород, 
пл. Поштова, 3  
Міський голова ____________ 
В.Погорелов  
 
«___»____________20__ р. М.П. 
 

“Сторона – 2”  
Дитячо-юнацька спортивна школа 
№1 м.Ужгород Ужгородської 
міської ради м.Ужгород,  
Директор ДЮСШ №1 
_______________  
“___”____________20__р. М.П.  
 
 

“Сторона – 3”  
Громадська організація «Футбольний 
клуб «Ужгород-Закарпаття»  
Президент Футбольного клубу  
_____________ А. Андріїв   
 
“___”____________20__ р. М.П. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


