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1. АНАЛІЗ 

ОТГ займає площу 168,5 км.2, до її складу входять чотири населені пункти. 

Громада розташована у центральній частині Івано-Франківської області та знаходиться у межах 

Надвірнянського району (відстань до Надвірної – 15 км.). Делятинська об’єднана територіальна 

громада була створена 17.08.2017 року внаслідок об’єднання селищної та трьох сільських рад: 

• Делятинська селищна рада – населення 8165 осіб. 

• Зарічанське староcтво – населення 4045 осіб. 

• Чорноославське староcтво – населення 1775 осіб. 

• Чорнопотоківське староcтво – населення 2936 осіб. 

Перше враження про громаду, основні переваги та сильні сторони. 

Історія 

  

  

 

  



 

 

Природа 

  

 

Культура 

 

 

 

      

  



 

 

1.1 Набір тематичних карт та діаграм у різних масштабах із 

пояснювальними записками 

Загальний аналіз території 

 

Делятинська громада має вигідне географічне розташування. 

Громада – компактна, найбільша відстань між двома населеними пунктами становить 9 км.. 

Відстань від центру громади смт. Делятин до Івано-Франківська становить 60 кілометрів, до 

Коломиї – 40 км., саме містечко розташоване над рікою Прут. 

На відстані 10 кілометрів від селища Делятин розташоване туристичне місто Яремче. 

В громаді є вузлова залізнична станція з вокзалом, також станція Любіжня. 

Через громаду проїжджає багато транзитних туристів, що прямують у Яремче, Буковель, Ворохту, 

Закарпаття. 

Мешканці називають свою громаду «воротами Карпат». На відстані 55 км. на південь знаходиться 

природний заповідник «Горгани», на відстані 40 км. – Національний природний парк 

«Гуцульщина». На відстані 43 км. на північний-захід знаходиться монастир «Манявський скит». 

Більша частина території громади заліснена. 

Особливістю громади є розташування діючої військової частини. 

  



 

 

Аналіз навколишнього середовища 

 

По середині території ОТГ протікає р. Прут. 

смт.Делятин та с. Заріччя простягаються вздовж річки Прут. 

Річка Прут має декілька приток – р.Любіжнянка, р.Перемиська, р.Ославка та ін. У верхній течії  р. 

Любіжнянки знаходиться водоспад “Гук”. 

Річка Прут забруднюється стоками від Буковелю, що розташований вище за течією. На південній 

межі ОТГ знаходиться геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Білий Камінь». 

Довкола громади заліснені території  ДП “Делятинське лісове господарство”. Також Кливський 

ботанічний заказник загальнодержавного значення площею 111,5 га. В центральній частині 

Делятина зосереджені поклади солі. Соляні та сірко-водневі джерела розосереджені по всій 

території ОТГ, переважно в межах населених пунктів. 

Більшість територій за межами населених пунктів – заліснені. Існує загроза паводків, зсувів грунту, 

забруднення рік через відсутність централізованого каналізування та очисних споруд в ОТГ. 

В с. Заріччя є декілька пам’яток природи та парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Парк 

Слави». 

На півночі ОТГ розташована гора Страгора. На півдні ОТГ неподалік від с. Заріччя знаходяться 

гора Маливо 845 м. та гора Яворова 998 м. На південній межі ОТГ, неподалік від с. Чорні Ослави 

знаходиться гора Рокита 1111 м. 



 

 

За межами ОТГ в західному напрямку найближчі вершини: г. Шуваренка 1216 м, г. Підсмерічок 

1251 м, г. Аршечна 1250 м, г. Грішиниця 1270 м, г. Синячка 1400 м, г. Чорногориця 991 м, та  

полонина Щівка .  

Крім пам’яток природи, на території ОТГ є також пам’ятки історії, археології, геології, капища та 

стоянки давніх людей. 

В лісах неподалік населених пунктів місцеві мешканці збирають гриби, ягоди та трави. В ріках та 

ставках ловлять рибу. 

 

Аналіз інфраструктури 

Через центр ОТГ проходить магістральна дорога міжнародного значення Н09 (в хорошому стані), 

дорога Т0905 на Коломию в хорошому стані, але теж відсутні пішохідні тротуари. 

Дорога на Яблунів через с. Чорні Ослави в хорошому стані. 

Дорога до с. Чорний Потік потребує капітального ремонту. 

Дорога на Любіжню потребує капітального ремонту. 

Через річку Прут є один автомобільний міст в районі перехрестя основної магістралі та дороги на 

Коломию (який перебуває в незадовільному стані) та три пішохідні мости вище за течією. 

Вздовж основної магістралі простягається залізниця з вузловою станцією. На даний момент 

пасажирські поїзди, окрім  поїзда Львів-Рахів, не зупиняються в Делятині. 



 

 

Неподалік від території «Серін-Лісу» на основній магістралі знаходиться АЗС. 

Водогін Любіжня-Делятин потребує капітального ремонту. 

Відсутнє централізоване водопостачання на більшій частині та каналізування на всій території ОТГ. 

вільних земель дуже мало, відсутня інвентаризація земель. Багато земель роздано під городи і не 

доглядаються. 

Аналіз економічного потенціалу 

 

 

Основні об’єкти сфери послуг (готелі, магазини, ресторани) зосереджені вздовж основної 

магістралі. 

Основне бюджетоутворююче підприємство – деревообробне, «Серін-Ліс», розташоване на основній 

магістралі на півдні Делятина. 

На всій території ОТГ є багато пилорам. 

В центрі Делятина знаходиться колишня деревообробна фабрика. Зараз у приватній власності, 

розпочаті роботи з влаштування там бальнеологічного центру (роботи були призупинені). 

В центрі Делятина розміщена лікарня, на території якої є великі поклади солі та можливе 

функціонування бальнеологічного лікувально-оздоровчого центру. 

В центрі Делятина знаходиться колишній харчокомбінат. Зараз у приватній власності, ніяк не 

використовується. 



 

 

В селах господині варять сир для власного вжитку та на продаж. 

Колись було багато ремісників, займались килимарством, різьбярством, ковальством, 

каменярством, столярством, обробкою шкір та ін. 

С. Чорний Потік славиться унікальною писанкою. 

Поодинокі приватні підприємці займаються садівництвом (розсадники рослин), рибними 

господарствами. 

У громаді  є значна кількість пасічників. 

Висновки аналізу наявної просторової документації у різних масштабах (генеральний план, 

схеми і проекти районного планування, регіональні схеми розселення тощо) 

Актуальною містобудівною документацією є розроблений у 2015 році Генеральний план села 

Заріччя. Вказаною документацією передбачено розширення меж та ущільнення територій садибної 

житлової забудови. Передбачено також будівництво дитячого садка та загальноосвітньої школи, 

стадіону, спортивного майданчика, торгового комплексу та ін. Також відкриття сміттєзвалища на 

південно-східній межі сільської ради за межами населеного пункту. 

Для решти населених пунктів громади містобудівна документація відсутня. 

 

  



 

 

1.3 Результати SWOT-аналізу 
 

Інфраструктура / Громадський транспорт / Дороги / Відходи / Водопостачання 

 

S W O T 

- АЗС 

- дорога міжнародного    

значення 

- вузлова залізнична 

станція з вокзалом 

- існує декілька 

пішохідних та 

веломаршрутів 

- військове містечко 

- відсутність ефективної 

системи роздільного  

збору ТПВ 

- відсутність комунальної 

техніки 

- необхідний ремонт 

водогону Любіжня-

Делятин 

- труднощі 

водопостачання 

центральної частини 

Делятина (засолення 

грунтових вод) 

- ремонт мостів 

- ремонт дороги в Чорний 

Потік 

- ремонт міських доріг 

- відсутність очисних 

споруд 

- недостатня кількість 

зупинок громадського 

транспорту, їх 

необлаштованість 

- відсутність місця для 

зупинки великих 

автобусів 

- відсутність парковок 

- відсутність пішохідної 

інфраструктури 

 

- збільшення доходів від 

пального 

- пожвавлення торгівлі 

вздовж магістралі 

- велопрокат 

- організація роздільного 

збору сміття 

- дослідження 

можливості 

забезпечення мешканців 

артезіанською питною 

водою 

 

- загроза для довкілля 

(вибух заправки) 

- вибухи на військових 

складах 

- підвищення кількості 

ДТП/правопорушень 

- залежність від укладання 

договору на вивіз сміття 

Навколишнє середовище / Громадські простори / Клімат / Туризм 

 

S W O T 

- ріки 

- 2 геологічні пам’ятки 

природи  

- ліси 

- заказник «Кливський» 

- водоспад «Гук» 

- тисовий заповідник 

- дендропарк 

- «Морське око» 

- проект оглядової вежі 

- проект «Брама Карпат» 

- сірко-водневе джерело 

- соляні джерела 

- поклади солі в 

центральній частині 

Делятина 

- поклади нафти/газу 

- гриби/ягоди/трави 

- польоти на мото-

дельтаплані 

- гарні краєвиди 

- близькість до 

національних природних 

парків 

 

- необхідне 

берегоукріплення 

- низький рівень еко-

культури 

- спалювання листя 

- низька 

проінформованість 

- відсутність громадських 

просторів 

- забруднення річки 

стоками Буковелю 

- одноманітність 

туристичних сервісів 

- бальнеологічний курорт 

-пляжі/місця відпочинку 

- розробка туристичних 

маршрутів (різних типів 

мобільності) 

- толоки 

- ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ 

- програми підняття рівня 

свідомості громадян 

- створення нових 

інформаційних джерел 

- візуальний стиль міста 

- сувеніри 

- туристично-

інформаційний центр 

- створення нових 

туристичних послуг 

(рафтинг) 

- курси гідів та залучення 

мешканців до 

екскурсійної діяльності 

- включеність до 

регіональних маршрутів 

 

- повені 

- зсуви 

- землетруси 

- браконьєрство 

- загоряння лісів 



 

 

 

 

Економіка / Бізнес / Використання землі / Землевідведення 

 

S W O T 

- є багато пилорам 

- діючий цегельний завод 

(малі потужності) 

- колишній харчосмаковий 

комбінат 

(у приватній власності, ніяк не 

використовується) 

- відпочинковий комплекс 

«Ворота Карпат» 

-відпочинковий комплекс 

“Магнат” 

- декілька приватних садиб 

- великий готель «Маливо» 

- є ринок 

- підпр. «Серін-Ліс» 

(деревообробне) 

- розсадник фруктових дерев 

- розсадник хвойних дерев 

- пасіки 

- господині роблять сир для 

домашнього вжитку та на 

продаж 

- швейний цех в Заріччі 

(шиють постіль, подушки, 

ковдри) 

- швейний цех в Чорних 

Ославах (шиють дитячі 

іграшки) 

 

 

- реалізація сировини 

- тіньова економіка 

- мало вільних земель 

- мало родючих грунтів 

- багато приватних 

земель (городів) – не 

доглядаються 

- відсутня 

інвентаризація земель 

- продаж лікувальної 

води 

- відновлення повного 

циклу виробництва 

- відновлення 

деревообробного 

промислу 

- використання 

відходів від 

лісозаготівлі 

- легалізація бізнесів 

- маленькі фермерські 

господарства: рибні / 

тепличні / ягідництво 

- сироварня 

- бальнеологічний 

центр 

- відбудова солеварні 

(музей) 

- створення ринку 

ремеслярів 

- виснаження лісів 

- відсутність податкових 

пільг для малого бізнесу 

- втрата потенційного 

інвестора 

- залежність від 

інвестора 

Соціальний захист / Освіта / Охорона здоров’я / Культура 

 

S W O T 

- лікарня планового лікування 

- центр первинної медико-

санітарної допомоги 

- 6 ліцеїв 

- гімназія 

- початкова школа 

- МНВК 

- музична школа 

- психо-неврологічний 

інтернат 

- 2 будинки культури 

- народний дім 

- клуб 

- 4 бібліотеки 

- центр культури та дозвілля 

- багато ГО 

- Пласт 

- комунальне підпр. 

- реколекційний центр 

- катехитична школа 

- літній табір 

- літній табір Go Camp 

-  створюється ЦНАП 

- низька зарплата 

- недобудована школа в 

с. Чорний Потік 

- необхідні капітальні 

ремонти 

- відсутність кадрів 

- недостатньо садків 

- відсутність машин 

у комун. підпр. 

- недостатньо розвинена 

спортивна 

інфраструктура 

- недостатньо спортзалів 

- реформа бібліотек / 

будинків культури / 

народних домів у 

сучасні молодіжні 

центри 

- курси іноземних 

мов 

- втрата кваліфікованих 

працівників 

- закриття лікарні? 

- закриття школи МНВК? 

- скорочення робочих 

місць 

- поширення інфекційних 

захворювань 

- поширення шкідливих 

звичок серед молоді 

- алкоголізм 

 

 



 

 

 

Архітектурно-культурний туризм 

 

S W O T 

- краєзнавчий музей 

- музей М. Підгірянки 

- костел св. Франциска 

- церква Різдва 

Пресв.Богородиці 

- капище 

- стежками УПА 

- єврейське кладовище 

- Вільхівець – місце страти 

євреїв 

- гарний вокзал 

- приватний музей-садиба 

- музей – гуцульська хата 

- писанкарство 

- килимарство 

- вівчарство 

- ковальство 

- столярство 

- каменярство 

- виробництво муз. 

інструментів 

 

- необхідна реставрація 

арх. пам’яток 

- низька 

проінформованість 

- відсутність умов для 

реалізації ремеслярських 

виробів 

- створення школи 

ремесел 

- програма підтримки 

місцевих ремеслярів 

- пошук міжнародних 

грантів 

- організація фестивалів, 

свят, ярмарків 

- інтерактивний туризм 

(майстер-класи) 

- забруднення довкілля 

через сильний наплив 

туристів 

 

1.4 Мапа/діаграма стейкхолдерів та цільових груп, що мають 

безпосередній зв’язок до розробки концепції просторового розвитку 

 



 

 

2. КОРОТКИЙ ОПИС ФОРМАТУ ПУБЛІЧНОГО ОБГОВОРЕННЯ 

ТА ЗБІРКА ОСНОВНИХ ВИСНОВКІВ З ГРОМАДСЬКОГО 

ОБГОВОРЕННЯ 

 

Зустріч з громадою проходила у Народному домі у Делятині 11.03.2019 р. з 14:00 до 17:30.  

Попередньо було розвішано паперові оголошення в громаді, розміщено інформацію на сайті та на 

сторінці у фейсбуці. Основних стейкхолдерів члени робочої групи запрошували особисто. На 

зустріч прийшло орієнтовно на 20-30 більше людей, ніж очікувалось. На початку розраховували на 

60 людей, а прийшло 80-90. Прийшли мешканці різних вікових категорій, проте молоді було мало. 

Зустріч розпочиналась з реєстрації та мапування на великій карті улюблених та проблемних місць в 

громаді. 

Коли більшість людей зібралась, голова громади промовив вітальне слово, старший ментор 

CANactions School Іріс Гляйхман розповіла про школу і процес роботи над розробкою концепції 

просторового розвитку під час воркшопів. Далі представники робочої групи презентували 

напрацьовані матеріали, стратегічні цілі та можливі напрямки розвитку громади. 

Обговорення з мешканцями проходило у форматі «світового кафе» за трьома напрямками: 

• Місцева економіка, бізнес та туризм 

• Навколишнє середовище, екологія, громадські простори та інфраструктура 

• Освіта, культура, охорона здоров’я та соціальний захист. 

Після завершення одного кола, була можливість змінити тему. Ментори кожної групи презентували 

напрацьовані ідеї. У мешканців була можливість проголосувати за ідеї, які їм найбільше 

сподобались. 

Неформальним завершенням події була кава-перерва та перегляд надихаючих відео успішно 

реалізованих проектів в Україні, з релевантною тематикою до проблем Делятинської громади. 

 



 

 

 

 

  



 

 

Результати мапування проблем та потенціалів громади 

Висновки: загалом подія пройшла успішно, мешканці слухали та висловлювали свою думку досить 

активно. Складністю було проводити «світове кафе» у великих групах, бо не всім вистачало місця, 

не всі встигали висловитись. Більш ефективним рішенням було б проводити таке обговорення 

раніше (можливо після першого воркшопу). Також люди охочіше говорять про буденні точкові 

проблеми, ніж про далеку абстрактну перспективу. 

Результати роботи груп у форматі «світового кафе» 

 



 

 

Основні думки мешканців з обговорення:

 

 

 



 

 

3. КОНЦЕПЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

3.1 Візуалізація і пояснення «картини майбутнього» ОТГ. Візія громади 

Основною конкурентною перевагою Делятинської громади є наявність покладів солі та соляних 

джерел, які є передумовою для розвитку лікувально-оздоровчого туризму.  

На початку минулого століття Делятин був відомим бальнеологічним курортом. Навіть на гербі 

Делятина зображені соляні топки. 

Візія: Делятинська громада  - це громада здорових, активних та самозайнятих людей, які цінують 

свою спадщину та природу. 

Також, враховуючи потенціал громади з розвитку туризму, варто пам’ятати про забезпечення 

належної якості життя cаме місцевих мешканців. 

 

  

 

 



 

 

 

3.2 Стратегічні цілі та напрямки розвитку 

  



 

 

  



 

 

3.3 Інтегрована мапа концепції просторового розвитку для ОТГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернетка інтегрованої мапи, розроблена членом робочої групи Андрієм Мисюком, директором 

краєзнавчого музею.  



 

 

 

Інтегрована мапа показує основні проекти, які необхідно втілити для реалізації концепції 

просторового розвитку. Проекти виділені різними кольорами для різних сфер реалізації, що 

співвідносяться з кольорами у таймлайні. 

План впровадження 

 

  

 



 

 

 

3.4 Перелік пріоритетних дій для визначених ділянок 

 

Основна фокусна зона – центральна частина Делятина. 

Тут сконцентрована найбільша кількість різних функцій. Комплексний розвиток цієї території є 

першочерговим та важливим для подальшої реалізації концепції просторового розвитку в межах 

всієї громади.  

Основні проблеми: 

 Магістраль розрізає простір на дві половини, робить його дуже незатишним та небезпечним. 

Відсутні тротуари та безпечні пішохідні переходи. 

 Між двома основними паралельними дорогами не вистачає поперечних пішохідних зв’язків, які 

би робили простір більш доступним. 

 Делятин має лінійну просторову структуру без чіткого розуміння меж центру міста. 

Мешканцям немає де збиратись, спілкуватись та проводити час разом. Головна площа виконує 

транзитну функцію. 

 Відсутній зв’язок з річкою. 

 В самому центрі фокусної зони, навпроти лікарні – територія колишнього харчосмакового 

комбінату. Зараз ця територія знаходиться у приватній власності, але є занедбаною та ніяк не 

використовується. 



 

 

 Хаотичне паркування, необлаштовані зупинки громадського транспорту, невпорядковані 

вивіски та реклама, відсутність озеленення роблять простір непривабливим та некомфортним 

для перебування. 

Центр Делятина може стати місцем єднання та спілкування мешканців всієї громади. 

 

Перелік проектів: 

1. Автобусна зупинка та впорядкування місць для паркування 

2. Реконструкція головної площі 

3. Розширення / капітальний ремонт моста 

4. Громадська вбиральня 

5. Облаштування зелених просторів: парк, сквер 

6. Формування спортивного ядра на базі стадіону 

7. Літній кінотеатр 

8. Громадський простір 

9. Дитяча зона  

10. Зона відпочинку біля річки 

11. Реконструкція території лікарні. Відкриття бальнеологічного відділення. 

12. Переговори з власником харчосмакового комбінату. Розробка проекту розвитку цієї території, 

можливо, зміна функції. 

  



 

 

Делятинщина – цілюща купальня Карпат. 

Створення умов для поступового переобладнання лікарні планового лікування у бальнеологічний 

центр. 

Перший крок – відкриття бальнеологічного відділення при лікарні. 

 

Громада, де багато гуляють пішки. 

Облаштування безпечних пішохідних переходів, доріжок та тротуарів. Влаштування нових 

пішохідних доріжок, створення нових зв’язків. Озеленення вулиць. 

 

  



 

 

Громада зручного громадського транспорту. 

Облаштування автобусних зупинок. Впорядкування паркування. 

 

Громада, де веломаршрути - частина ландшафту. 

Облаштування велодоріжок. Вело-хаб. Зв’язок з регіональними маршрутами. 

 

  



 

 

Громада – місце відпочинку для кожного. 

Формування мережі громадських просторів. Розробка концепції розвитку та догляду за 

громадськими просторами міста. 

 

Спортивна та здорова громада.  

Формування спортивного ядра на базі стадіону. Створення «стежки здоров’я» вздовж річки. 

 

 

  



 

 

Громада з власною ідентичністю. 

Формулювання вимог до інвесторів та нового будівництва. Впорядкування візуального стилю 

вулиць. Роздрібна торгівля та загалом сфера послуг має розвиватися згідно з правилами 

упорядкування вулиць. 

Як треба 

 

 

Як не треба 

 



 

 

 

4 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО 

ПРОЕКТУ 

 

Оскільки основним напрямком розвитку для громади є лікувально-оздоровчий туризм та здоров’я 

місцевих мешканців, для візуалізації демонстраційного проекту було обрано проект облаштування 

спортивного майданчика на території Делятинського ліцею. 

 

  



 

 

5. КЛЮЧОВІ ПРОЕКТИ 

5.1 Реновація залізничного вокзалу 

Ще одним важливим проектом для втілення є реновація залізничного вокзалу, пам’ятки архітектури 

1930-х рр.. 

 

Оскільки зараз вокзал зачинений та не використовується за призначенням, важливо надати будівлі 

нову функцію, щоб уникнути руйнування. 

Можливо в недалекому майбутньому з розвитком туризму його першопочаткова  функція буде 

відновлена. 

Концепцією просторового розвитку передбачено створення культурно-мистецького центру з 

виставковим простором та крамницею локальних крафтових виробів на базі приміщень вокзалу.  

5.2 Створення громадських центрів у селах 

Важливою проблемою в селах, віддалених від центрального населеного пункту, є відсутність 

спільного простору для всіх мешканців села. 

Їм немає де та для чого збиратись. Це є однією з можливих причин відсутності співпраці між 

мешканцями. Наприклад, в с. Чорний Потік та с. Чорні Ослави господині варять сир для сімейного 

вжитку, дехто з них продає його на ринках в Делятині, Яремчі, Надвірні, але здебільшого вони не 

розуміють як організувати процес, щоб отримувати з цього прибуток. 

 



 

 

Тому концепцією просторового розвитку пропонується створення мультифункціональних 

громадських центрів в селах. У с. Чорний Потік є підходяще для цього місце, де зосереджені  

школа, будинок культури та бібліотека, є місце  для громадського простору, який би об’єднував ці 

споруди в єдиний ансамбль. 

Проект передбачає створення простору для комунікації та вироблення спільних цілей. Необхідним є 

сформувати план активностей та заходів із залученням мешканців  для їх активізації. 

 

 

 


