
 

         
                                                                                                                                      

Інформація за результатами контролю  

договору купівлі-продажу від 04.10.2012 № 540 об'єкта 

незавершеного будівництва – гараж на 5 (п'ять) автомашин,  

за адресою: с. Довге Дрогобицького району Львівської області 

 

На контролі регіонального відділення ФДМУ по Львівські області знаходився 

договір купівлі-продажу від 24.10.2012 № 540 об'єкта незавершеного будівництва - 

гараж на 5 автомашин, що розташований за адресою: с.Довге, Дрогобицького району, 

Львівської області, укладений між РВ ФДМУ по Львівській області та Громадською 

організацією "Асоціація гірських провідників "Ровінь" (далі - Договір купівлі-продажу). 

Відповідно до розділу 5 Договору купівлі-продажу покупцю - Громадські 

організації "Асоціація гірських провідників "Ровінь" необхідно було завершити 

будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію без 

збереження первісного призначення протягом 5-ти років з моменту підписання Акту 

приймання-передачі. 

  У III-му кварталі 2015 року за результатами перевірки (Акт підсумкової перевірки 

від 23.07.2015), у зв'язку з виконанням умов Договору та завершенням будівництва 

вищезазначеного об'єкта, Договір купівлі-продажу знято з контролю.  

Тепер на даному об'єкті побудовано Навчально-тренувальний центр 

підготовки гірських провідників та рятувальників, призначений для підвищення 

кваліфікації фахівців туристичного супроводу. На його базі був створений та діє 

пілотний громадський пошуково-рятувальний пункт, що віддалений від головних 

автомагістралей в гірських районах. Його метою є оперативно надавати допомогу 

туристам, що заблукали або потребують термінової допомоги. Центр слугує як офіс 

організації та призначений для проведення зустрічей Членів Асоціації під час яких 

відбувається налагодження контактів між організаціями по дві сторони кордонів 

ЄС. А саме для обміну досвідом і інформацією, сприяє уніфікації системи 

інформування туристів на транскордонній території.  
Проводяться навчання і тренувальні збори. Завдяки чому відбувається сприяння 

зайнятості місцевого населення, що проживає на території гірських депресивних 

районів. Створюються нові робочі місця в сфері туризму і надання послуг вздовж 

транскордонних туристичних маршрутів. Стимулюється розвиток малого бізнесу, 

орієнтованого на туризм. З метою притягнення туристів, здійснюється широка 

пропаганда туристичних можливостей регіону через друковані видання та 

встановлюються туристично-інформаційні вказівників на туристичних маршрутах, 

інформуючи туристів (відпочиваючих) про туристичну інфраструктуру загалом, роблячи 

наголос на безпеці і збереженні екології. 

Центр є власністю громадської організації та не є призначений для провадження 

комерційної діяльності. 

 
                                                                                                                     


