
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження додаткової 

угоди про внесення змін до 

договору про спільну діяльність 

 

 

Керуючись статтями 1130-1143 Цивільного Кодексу України, статтями 29, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист 

благодійної організації «Благодійний фонд підтримки спортсменів та 

футболістів «Академія Футболу Карпатія» від 25 липня 2019 року № 17, на 

виконання рішення ХХІІ сесії міської ради VII скликання 6 квітня 2018 року № 

1055 «Про укладення договору про спільну діяльність» та рішення X сесії 

Закарпатської обласної ради VII скликання 29 березня 2018 року № 1134 «Про 

надання повноважень щодо укладення договору про спільну діяльність на 

реконструкцію стадіону «Авангард», для досягнення спільної мети щодо 

розбудови соціальної інфраструктури міста, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

1. Затвердити додаткову угоду про внесення змін до договору про спільну 

діяльність від 24.05.2018 року, укладеного між Ужгородською міською радою, 

благодійною організацією "Благодійний фонд підтримки спортсменів та 

футболістів "Академія Футболу Карпатія" та комунальним підприємством 

"Стадіон "АВАНГАРД", у редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В.В. 

 

 

 

Міський голова                                Б. АНДРІЇВ  

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконкому 

__________ № ____  

 

 

Додаткова угода про внесення змін до  

Договору про спільну діяльність від 24.05.2018 року 

 

Місто Ужгород,_____________________ дві тисячі дев’ятнадцятий рік  

 

Ужгородська міська рада, місцезнаходження зареєстровано за адресою: 

88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Поштова, 3, код ЄДРПОУ –  

33868924, (надалі – Сторона – 1) в особі міського голови Андріїва Богдана 

Євстафійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішення X сесії Закарпатської обласної ради VII 

скликання від 29 березня 2018 року № 1134 «Про надання повноважень щодо 

укладення договору про спільну діяльність на реконструкцію стадіону 

«Авангард»;  

Благодійна організація "Благодійний фонд підтримки спортсменів та 

футболістів "Академія Футболу Карпатія" місцезнаходження зареєстровано 

за адресою: 88017, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Гленца, 4/307 

код ЄДРПОУ– 41887040; (надалі – Сторона – 2) в особі директора Чегіль 

Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту;  

Комунальне підприємство "Стадіон "АВАНГАРД" місцезнаходження 

зареєстровано за адресою: 88017, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. 

Івана Франка, 1, код ЄДРПОУ–30104399; (надалі – Сторона – 3) в особі 

_________________________________, який діє на підставі ________________;  

надалі разом іменовані як Сторони, уклали дану Додаткову угоду (надалі –

Угода) про внесення змін у Договір про спільну діяльність (надалі – Договір) 

про наступне:  

 

1. Змінити пункт 4.4. Договору шляхом викладення його в новій редакції, а 

саме: 

Користування об’єктом реконструкції, впродовж 5 років, здійснюється за 

окремою домовленістю Сторони – 2 та Сторони – 3.  

Сторона – 2 має право на користування результатом спільної діяльності на 

безоплатній основі, з метою розвитку дитячого та юнацького футболу, за 

попереднім узгодженням зі Стороною – 3 та за умови не перешкоджання 

господарській  діяльності Стороні – 3, за таким режимом користування:  

– модернізованого натурального футбольного поля (споруди І (чаші 

стадіону з трибунами (невід’ємної частини літери А будівлі) – 50 % часу від 

повної розрахункової завантаженості об'єкту; 

– реконструйованих споруд ІХ, Х в футбольне поле зі штучним покриттям 

– 70 % часу від повної розрахункової завантаженості об'єкту; 



– реконструйованої (модернізованої) споруди ХІ футбольного поля № 3 – 

50 % часу від повної розрахункової завантаженості об'єкту; 

– використання роздягалень та допоміжних приміщень будівлі літ. А у 

співвідношенні до часу використання всіх полів, що є предметом даного 

Договору.  

2. Ця Угода укладена в 3-х ідентичних примірниках по одному для кожної 

Сторони та є невід'ємною частиною Договору. Угода набирає чинності з 

моменту її підписання сторонами.  

 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

«Сторона –1» 

Ужгородська міська рада 

88000, Україна, Закарпатська обл., 

м. Ужгород, пл. Поштова, 3 

код ЄДРПОУ – 33868924 

 

 

 

 

Міський голова  

__________ Б. Андріїв 

«Сторона–2» 

Благодійна організація  

"Благодійний фонд підтримки 

спортсменів та футболістів  

"Академія Футболу Карпатія" 

88017, Україна, Закарпатська обл.,  

м. Ужгород, вул. Гленца, 4/307 

код ЄДРПОУ – 41887040 

 

Директор  

___________О. Чегіль 

 

«Сторона–3» 

Комунальне підприємство  

"Стадіон "АВАНГАРД" 

88017, Україна, Закарпатська обл.,  

м. Ужгород, вул. Івана Франка, 1  

код ЄДРПОУ – 30104399 

 

__________ ___________ 

 

 


