ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЖОВТЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Громадський ресторан Urban Space 100
▪ Протягом жовтня у ресторані відбулося 28 подій. Заходи, які викликали найбільшу
зацікавленість серед мешканців та гостей міста, – презентації та дискусії в рамках
проектів Smart Living Challenge, Арт-хакатон в Івано-Франківську, CANactions School та
Design Village. Крім того, відбулися лекції на теми урбаністики, кар’єри та розвитку,
стажування за кордоном, культури, архітектури, спорту, а також тематичні кінопокази та
концерти українських гуртів.
▪ 20 жовтня 2015 р. відбулися чергові Загальні Збори засновників Urban Space 100.
Розподіливши прибуток ресторану за 3 кв. 2015 р., засновники підтримали наступні
проекти:
− проект «Міські гранти» платформи «Тепле Місто»,
− проект «Urban Space Radio» платформи «Тепле Місто»,
− проект «Різдвяна шопка» (автор – Ярема Стецик),
− музичний проект «Пенсія» (співавтор – Ярема Стецик).
▪ У жовтні громадський ресторан Urban Space 100 отримав нагороду у конкурсі бізнесрішень СТАЛО як найкращий проект у своїй номінації.

Програма «Міські гранти»
▪ 22 жовтня офіційно розпочато програму підтримки прогресивних міських ініціатив
«Міські ґранти». У ресторані Urban Space 100 проведено прес-конференцію, в рамках
якої висвітлено принципи і правила проведення першого конкурсу проектів.
▪ Цілі проекту: активізувати та посилювати ініціативи, громадські організації і
середовища, які ставлять за мету прогресивний розвиток міста; втілювати практичні
проекти, що покращують якість життя в місті; залучати громаду міста до активної участі
у процесах розвитку міста
▪ У facebook зареєстровано сторінку програми, котра використовується як платформа для
комунікації з містянами та потенційними учасниками програми. На сторінці
відбуваються оголошення найважливіших новин щодо проведення першого конкурсу.
Проведено інформаційну кампанію. Створено та опублікованих на сторінці програми 17
інформаційних блоків, що розповідали про проект.
▪ 15 жовтня в Urban Space 100 проведено тренінг-інструктаж «Як заповнити заявку на
міські ґранти». В події взяло участь 30 осіб.
▪ Протягом 8-22 жовтня зареєстровано 22 проекти у п’яти цільових напрямках:
− Міський простір: міське середовище, вуличні меблі, зелені зони, дружність міста
для всіх груп мешканців, 6 проектів;

▪
▪

▪
▪

− Сучасне мистецтво: події, виставки, мурали, перформанси, просвітницькі
проекти, 5 проектів;
− Гарячий спорт: вуличний спорт, масовий спорт, рекреаційні активності в місті, 1
проект;
− Екологія та енергоефективність міста, його будинків та мешканців, 1 проект;
− Прогресивна освіта: неформальна, альтернативна, сучасна, практична, а також
ініціативи, пов’язані зі змінами традиційної системи освіти, 9 проектів.
Проведено комунікацію з керівниками всіх проектів. Проекти зареєстровано на розгляд,
назви документів уніфіковано згідно єдиного стандарту.
Сформовано склад експертної ради, що буде оцінювати проекти подані на конкурс у два
етапи. Перший етап: оцінка проектів згідно з матрицею (дистанційний). Другий –
співбесіди з керівниками восьми проектів, які набрали найбільшу кількість балів під час
першого етапу оцінювання. Експертна рада сформована у складі: Віктор Кімакович,
Ірина Стецевич, Сергій Фіцак, Юлія Ляхович, Рита Женчук, Надія Парфан.
Розроблено матрицю оцінювання проектів, згідно восьми критеріїв: актуальність,
інноваційнійсть, компетентність команди, емпатійність, стійкість, зрозумілість,
витрати/ефективність, впливовість.
28 жовтня проекти передано на оцінку експертної ради, створено описовий матеріалправила по проведенню оцінювання.

Urban Space Radio
▪ Кампанія «Urban Space Radio» на Спільнокошті «Велика Ідея» завершилася із
показником у 111% від заявленої суми. 286 доброчинців фондували у проект 167 053
грн.
▪ Закупили та встановили все необхідне технічне обладнання для початку роботи у прямих
ефірах.
▪ 17 жовтня провели подію – «Community-вечірку Urban Space Radio», на якій представили
нових радіоведучих Наталю Єрьоменко та Артура Бобрика, а також плани на перший
сезон роботи в ефірі.
▪ Завершили будівництво скляної радіостудії в громадскьому ресторані «Urban Space 100».
Тепер стрім радіо можна слухати не тільки он-лайн, але й в самому закладі.

Гарячий спорт

▪
▪

▪

▪

11 жовтня відбувся Другий Франківський Півмарафон. 550 учасників пробігли дистанції
в 3, 10, 21 км та командних естафетах. 60% учасників були з інших міст України.
Переважно: Київ, Львів та Одеса.
Партнерами події стали: МВК м. Івано-Франківськ, Мальтійська Служба Допомоги,
добровольчий полк «Азов», МЖК Експрес-24, Райфайзен Банк Аваль, Прикарпатський
Торговий Дім, Інтернет-магазин ILife, Магазин туристичного спорядження Горгани, ТМ
Nature’s Sunshine, ТМ Алокозай, Готель Надія.
Для промо другого Франківського Півмарафону 2 жовтня було проведено «Форсаж» змагання на швидкість між велосипедистами, бігунами та ретро-автомобілями. Загалом
було 30 учасників (20 бігунів та 10 велосипедистів) та 6 ретро-автомобілів. Головним
партнером події виступив магазин МТБ Байк. Подією зацікавився канал 2+2 для своєї
тематичної програми «Джедаї», які знімали репортаж про захід.
30 жовтня керівник проекту «Гарячий спорт» Сергій Караванець виступив на
конференції з маркетингу та PR – PRally, яку проводив Університет права ім. Короля Д.
Галицького. Сергій виступав на тему комунікацій в організації спортивних подій.

Школа урбаністики CANactions
▪ 7 жовтня в «CANactions School for Urban Studies» почався BLOCK #3 – case study:
дослідження Івано-Франківська під кураторством Andrius Nemickas / Сполучені Штати
та Urs Thomann / Швейцарія.
▪ 14 жовтня школа приїхала до Франківська для проведення дослідження з такими
тюторами як: Miodrag Kuč / Німеччина, Andrius Nemickas / Сполучені Штати, Urs
Thomann / Швейцарія, Victor Zotov / Україна.
▪ За цей час відбулось три відкритих події в місті: дискусія «Twisted Values», презентація
роботи школи під час BLOCK #1 та лекція «Which art in which context».
Теплий Арт: розвиток культури
▪ 9-11 жовтня 2015 р. в Івано-Франківську відбувся арт-хакатон «Культурний Код міста»
від платформи Biggggidea. Подія поєднала 4-х годинний марафон лекцій та 36 годин
розробки проектів для розвитку міста, спеціалістами та активістами різних галузей
(мистецтво, технології та наука). Напрацьовано 11 прототипів проектів, 4 з яких
отримали фінансову підтримку розміром 10 000 гривень від партнеру UNITER.
Платформа «Тепле місто» виступила організаційним партнером події. Кількість
учасників та зацікавлених – близько 70 людей.

▪

28 жовтня 2015 р. відбулась лекція про медіамистецтво в рамках Відкритого мистецього
лекторію. Лектор Ірина Костишина – графічний дизайнер, мистецтвознавець, викладач у
Школі Візуальних Комунікацій (Київ), лауреат мистецтвознавчого конкурсу від Stedley
Art Foundation 2014 р. На лекції мали змогу дізнатись більше про медіамистецтво, його
різновиди та історію, з візуальним супроводом та відеорядом. Лекцію прослухали 30
людей.

Тепле Веломісто
▪ В рамках проекту «Велопарковка» в період з 1 по 31 жовтня було змонтовано 17
велопарковок в районі пл. Вічевий Майдан. Партнерами проекту виступають: інтернет
провайдер «Uteam», що фінансують виготовлення 50 стійок; крамниця «Велохата», що
займалася виготовленням 20 стійок, фінансування на які «Тепле Місто» отримало з
гранту міського конкурсу проектів та програм розвитку; монтаж забезпечує партнер
проекту – компанія ТзОВ «Івано-ФранківськАвтоДор».
▪ На разі розробляється проект ще двох локацій (пл. Ринок, пл. Міцкевича), який в
подальшому буде узгоджуватися з департаментом архітектури та головним архітектором
міста.

Виїзні резиденції

▪

▪

14-19 жовтня частина команди «Теплого Міста» продовжила участь у німецькоукраїнському проекті молодіжного обміну поїздкою у Берлін. Під час поїздки проходили
навчальні та практичні події на тему урбаністики та сталого розвитку:
− зустрічі з такими німецькими громадськими організаціями, як UFU (Незалежний
інститут з екологічних питань) та BUND (Спілка захисту навколишнього
середовища Німеччини);
− дискусії на теми «Civil society capital – the currency of good governance?» та
урбаністичних протестів у Берліні;
− вивчення проблем, що пов’язані з покинутим аеропортом Темпельгоф,
напрацювання ідей щодо вирішення проблеми.
В рамках проекту було заплановано дві міждисциплінарні навчальні події. Одна з них
відбулася у вересні у м. Харків. Проект «Ми створюємо образ майбутнього для нашого
міста – молодь, партисипація і сталий розвиток міст в Україні, Німеччині і Росії»
фінансується німецьким благодійним фондом EVZ Stiftung.

Медіа підтримка
▪ У жовтні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
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Інтернет-видання
"UFRA"

01.10.15

Як «Код міста» сприятиме сталому розвиткові Франківська

2

Газета "Репортер"

02.10.15

3

Інтернет-видання
"Стик"

04.10.15

http://ufra.com.ua/podiyi/743-kodmista.html
«Тепле місто» збирає урбаністів. У Франківську пройде воркшоп «Smart Living
Challenge»
http://report.if.ua/gazeta/socium/teple-misto-zbyraye-urbanistiv-u-frankivsku-projdevorkshop-smart-living-challenge/
У Франківську змагалися ретрокари, бігуни та велосипедисти
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Інтернет-видання
"Фіртка"

04.10.15

http://styknews.info/novyny/sport/2015/10/04/u-frankivsku-zmagalysia-retrokarybiguny-ta-velosypedysty-fotoreportazh
В Івано-Франківську бігуни та велосипедисти змагались із ретрокарами

5

Газета "Галицький
Кореспондент"

04.10.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=88340
В Івано-Франківську бігуни та велосипедисти змагались із ретрокарами

6

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

04.10.15
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Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

04.10.15
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Інтернет-видання
"Паралелі"

05.10.15

http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-biguny-ta-velosypedysty-zmagalys-iz-retrokaramy/
Бігуни та велосипедисти проти ретрокарів: в Івано-Франківську відбувся забіг
“Форсаж”
http://stanislavske.tv/bihuny-ta-velosypedysty-proty-retrokariv-v-ivano-frankivskuvidbuvsya-zabih-forsazh-fotovideo/
Людина проти машини: В Івано-Франківську змагалися бігуни, велосипедисти і
автомобілі
http://www.blitz.if.ua/news/lyudyna-proty-mashyny-v-ivano-frankivsku-zmagalysyabiguny-velosypedysty-i-avtomobili.html
"Форсаж" визначив переможців
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Інтернет-видання
"Курс"

05.10.15

http://paralleli.if.ua/news/58332.html
У Франківську бігуни змагались з ретрокарами
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Інтернет-видання
"Стик"

05.10.15

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_zmagalys_retrokary_z_bigunamy_26925.html
Форсаж по-франківськи: результати спортсменів-переможців
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Телеканал "ZIK"

05.10.15
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ТРК "Вежа"

05.10.15

http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/10/05/forsazh-po-frankivsky-rezultatysportsmeniv-peremozhtsiv
В Івано-Франківську влаштували перегони людей та машин
http://zik.ua/ua/news/2015/10/05/v_ivanofrankivsku_vlashtuvaly_peregony_lyudey_ta
_mashyn_630394
В Івано-Франківську стартував дводенний креативний семінар в рамках
Міжнародного проекту “Smart Living Challenge”
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ТРК "Вежа"

05.10.15
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Інтернет-видання
"Фіртка"

05.10.15
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Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

05.10.15

http://www.vezha.org/v-ivano-frankivsku-startuvav-dvodennyj-kreatyvnyj-seminar-vramkah-mizhnarodnogo-proektu-smart-living-challenge-video/
Відбулися незвичайні вуличні змагання під назвою “Форсаж”
http://www.vezha.org/vidbulysya-nezvychajni-vulychni-zmagannya-pid-nazvoyuforsazh-video/
В Івано-Франківську визначено дев'ятьох найшвидших учасників вуличних
перегонів "Форсаж"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=88374
В Івано-Франківську велосипедисти та бігуни кидали виклик ретрокарам
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Інтернет-видання
"Вікна"

05.10.15

17

Інтернет-видання
"Вікна"

05.10.15

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-velosypedysty-ta-bihuny-kydaly-vyklykretrokaram/
На Прикарпатті у незвичних змаганнях із ретроавтомобілями визначили
найкращих бігунів
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/10/05/41750/view
В Івано-Франківську змагалися бігуни із ретрокарами

05.10.15

http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/10/05/41747/view#ad-image-0
«Форсаж» по-франківськи

05.10.15

http://www.0342.ua/article/984367
У Франківську змагалися ретрокари, бігуни та велосипедисти
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Інтернет-портал
"0342"
Інтернет-портал
"Вісті Калущини"
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Газета "Репортер"

05.10.15
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Газета "Галицький
Кореспондент"

06.10.15
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Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

06.10.15
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Газета "Репортер"

06.10.15

24

ТБ "402 канал"

06.10.15
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ТБ "402 канал"

06.10.15
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Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

06.10.15

http://visti-kalush.com.ua/news/2015/10/05/13230/view
В Івано-Франківську люди бігали наввипередки з ретроавтомобілями
http://report.if.ua/avto/v-ivano-frankivsku-lyudy-bigaly-navvyperedky-zretroavtomobilyamy-foto-video/
Учасники семінару “Smart Living Challenge” розповіли як змінити Франківськ
http://gk-press.if.ua/uchasnyky-seminaru-smart-living-challenge-rozpovily-yakzminyty-frankivsk/
«Найбільшу проблему створює транспорт та його неправильне паркування», –
Метс Ярхамар на семінарі у Франківську
http://typical.if.ua/najbilshu-problemu-stvoryuje-transport-ta-joho-nepravylneparkuvannya-mets-yarhamar-na-seminari-u-frankivsku/
«Найбільшу проблему створює транспорт та його неправильне паркування», –
Метс Ярхамар на семінарі у Франківську
http://report.if.ua/lyudy/najbilshu-problemu-stvoryuye-transport-ta-jogo-nepravylneparkuvannya-mets-yarhamar-na-seminari-u-frankivsku/
В Івано-Франківську розпочався творчий семінар "Smart Living Challenge"
https://www.youtube.com/watch?v=BoL2TPcndQM
В Івано-Франківську бігуни влаштували перегони з ретроавтомобілями
https://www.youtube.com/watch?v=pYoYFOr9_9o
В Івано-Франківську бігуни влаштували перегони з ретроавтомобілями

27

ТРК "РАІ"

06.10.15
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ТРК "РАІ"

06.10.15
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Інтернет-видання
"Фіртка"

07.10.15

30

Інтернет-портал
MMR

08.10.15

http://www.blitz.if.ua/news/41144
В Івано-Франківську відбувся креативний семінар "Smart Living Challenge"
http://trkrai.com/?m0prm=2&entry=120&showItem=14782
У Франківську люди змагалися проти машини
http://trkrai.com/?m0prm=2&entry=120&showItem=14784
Метс Ярхамар на семінарі у Франківську: найбільшу проблему створює
транспорт та його неправильне паркування
http://firtka.if.ua/?action=show&id=88559
Стало Круче

31

Інтернет-видання
"Галка"

08.10.15

http://mmr.ua/show/stalo_kruche
Громадський ресторан Urban Space 100 в ТОП-10 кращих бізнес-рішень України
http://www.galka.if.ua/gromadskiy-restoran-urban-space-100-v-top-10-krashhihbiznes-rishen-ukrayini-fotofakt/

32

Інтернет-портал
"БРІЗ"

09.10.15

33

Інтернет-видання
"Стик"

09.10.15

34

Інтернет-портал
Strelka

10.10.15

http://briz.if.ua/31615.htm
Громадський ресторан Urban Space 100 став переможцем конкурсу проектів
сталих бізнес-рішень "СТАЛО"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/10/09/gromadskyi-restoran-urban-space100-stav-peremozhtsem-konkursu-proektiv-st
Школа CANactions: урбанистическая конституция — в каждый город

10.10.15

http://strelka.com/ru/magazine/2015/10/08/canactions
Арт-хакатон “Культурний код міста” у Франківську

10.10.15

http://typical.if.ua/art-hakaton-u-frankivsku-fotozvit/
Арт-хакатон “Культурний код міста” у Франківську

11.10.15

http://stanislavske.tv/art-hakaton-kulturnyj-kod-mista-u-frankivsku-foto/
Довгоочікуваний другий “Франківський півмарафон” стартував

11.10.15

http://www.galka.if.ua/dovgoochikuvaniy-drugiy-frankivskiy-pivmarafon-startuvavfoto/
В обласному центрі Прикарпаття відбувся “Франківський півмарафон”

35

36

37

38

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"
Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"
Інтернет-видання
"Галка"
Газета "Галицький
Кореспондент"

Smart Living Challenge - виклики, рішення, результати

39

Інтернет-видання
"Вікна"

11.10.15

40

Газета "Репортер"

11.10.15

41

Інтернет-видання
"Стик"

11.10.15

http://gk-press.if.ua/v-oblasnomu-tsentri-prykarpattya-vidbuvsya-frankivskyjpivmarafon/
Майже 600 бігунів з різних куточків України беруть участь у “Франківському
півмарафоні”
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/10/11/42168/view#ad-image-0
В Івано-Франківську відбувся Frankivsk Half Marathon’15
http://report.if.ua/sport/v-ivano-frankivsku-vidbuvsya-frankivsk-half-marathon15-foto/
Сьогодні стартує другий "Франківський півмарафон"

11.10.15

http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/10/11/sogodni-startuie-drugyi-frankivskyipivmarafon
У Франківську сотні бігунів заповнили центральні вулиці міста.

42

Інтернет-видання
"Курс"

43

Телеканал "ZIK"

11.10.15

44

Інтернет-видання
"Фіртка"

11.10.15

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_sotni_biguniv_zapovnyly_tsentralni_vulytsi_mista
_video_27293.html
В Івано-Франківську сотні бігунів заповнили центральні вулиці міста
http://zik.ua/ua/news/2015/10/11/v_ivanofrankivsku_sotni_biguniv_zapovnyly_tsentra
lni_vulytsi_mista_632209
У Франківську стартував Арт-Хакатон “Культурний Код Міста”

45

Інтернет-видання
"Фіртка"

11.10.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=88902
В обласному центрі Прикарпаття відбувся «Франківський Півмарафон»

46

Інтернет-видання
"Версії"

11.10.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=88925
У Франківську більше 600 бігунів розпочали боротьбу за перемогу у півмарафоні

11.10.15

http://versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-bilshe-600-biguniv-rozpochali-borotbu-zaperemogu-u-marafoni-foto/
“Frankivsk Half Marathon” відбудеться сьогодні в Франківську

47

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

48

Інтернет-видання
"Вікна"

12.10.15

49

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

12.10.15

http://typical.if.ua/frankivsk-half-marathon-vidbudetsya-sohodni-v-frankivsku-video/
Учасникам Франківського Півмарафону пропонували масаж, фрукти, борщ та
гарячі напої
http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/10/12/42190/view
Найстарший учасник франківського півмарафону: Я молодий спортсмен, бо
лише в 61 рік почав займатися спортом
http://stanislavske.tv/najstarshyj-uchasnyk-frankivskoho-pivmarafonu-ya-molodyjsportsmen-bo-lyshe-v-61-rik-pochav-zajmatysya-sportom/

50

51

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"
Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

12.10.15

Переселенець з Криму: Приїхав до Франківська, щоб взяти участь у півмарафоні

12.10.15

http://stanislavske.tv/pereselenets-z-krymu-pryjihav-do-frankivska-schob-vzyatyuchast-u-pivmarafoni-video/
В Івано-Франківську нагородили переможців благодійного півмарафону

52

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

12.10.15

53

Інтернет-видання
"Версії"

12.10.15

http://www.blitz.if.ua/news/v-ivano-frankivsku-nagorodyly-peremozhcivblagodiynogo-pivmarafonu.html
В середмісті Івано-Франківська учасники першого благодійного півмарафону
виборюють медалі
http://www.blitz.if.ua/news/v-seredmisti-ivano-frankivska-uchasnyky-pershogoblagodiynogo-pivmarafonu-vyboryuyut-medali.html
Переселенець з Криму: Приїхав до Франківська, щоб взяти участь у півмарафоні

54

ТРК "Вежа"

12.10.15

55

Інтернет-видання
"Паралелі"

12.10.15

http://versii.if.ua/novunu/pereselenets-z-krimu-priyihav-do-frankivska-shhob-vzyatiuchast-u-pivmarafoni-div-video/
«Франківський півмарафон» зібрав понад шість сотень учасників
http://www.vezha.org/frankivskyj-pivmarafon-zibrav-ponad-shist-soten-uchasnykivvideo/
В обласному центрі Прикарпаття відбувся "Франківський півмарафон"

56

Інтернет-видання
"Бріз"

12.10.15

http://paralleli.if.ua/news/58529.html
У Івано-Франківську відбувся ІІ-ий Франківський Півмарафон

57

Інтернет-видання
"Стик"

13.10.15

http://briz.if.ua/31660.htm
Стали відомі найкращі бігуни Франківського півмарафону

58

Інтернет-видання
"Версії"

13.10.15

59

ТБ "402 канал"

13.10.15

60

Газета "Репортер"

13.10.15

61

ТБ "402 канал"

13.10.15

62

ТРК "РАІ"

14.10.15

63

Громадське
Телебачення

14.10.15

64

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

14.10.15

65

Інтернет-видання
"Фіртка"

15.10.15

66

Інтернет-видання
"Версії"

15.10.15

67

Інтернет-видання
"Стик"

15.10.15

68

Інтернет-видання

15.10.15

http://styknews.info/novyny/sport/2014/10/13/staly-vidomi-naikrashchi-bigunyfrankivskogo-pivmarafonu
Проект першого урбаністичного радіо у Франківську вже зібрав половину
необхідних коштів
http://versii.if.ua/novunu/proekt-pershogo-urbanistichnogo-radio-u-frankivsku-vzhezibrav-polovinu-neobhidnih-koshtiv/
У середмісті вдруге відбувся "Франківський півмарафон"
https://www.youtube.com/watch?v=SxlX6GftlUE
“Велика ідея”. Проект першого урбаністичного радіо у Франківську вже зібрав
половину з необхідних 150 тисяч
http://report.if.ua/groshi/velyka-ideya-proekt-pershogo-urbanistychnogo-radio-ufrankivsku-vzhe-zibrav-polovynu-z-neobhidnyh-150-tysyach/
У Івано-Франківську вдруге відбувся масштабний "Франківський півмарафон"
https://www.youtube.com/watch?v=Y1VOZQHsbAY
Минулими вихідними в Івано-Франківську проходив благодійний півмарафон
http://www.trkrai.com/?m0prm=2&m1prm=91&showItem=6345
Юрій Филюк — про радіо нового покоління в Івано-Франківську
http://www.hromadske.tv/culture/yurii-filyuk-----pro-radio-novogo-pokolinnya-v-iva/
Проект першого урбаністичного радіо у Франківську вже зібрав половину з
необхідних 150 тисяч
http://www.blitz.if.ua/news/proekt-pershogo-urbanistychnogo-radio-u-frankivskuvzhe-zibrav-polovynu-z-neobhidnyh-150-tysyach1.html
Юрій Филюк розповів про підготовку до запуску радіо нового покоління в ІваноФранківську
http://firtka.if.ua/?action=show&id=89233
Лідер “Теплого міста” Юрко Филюк розповів про радіо нового покоління у
Франківську
http://versii.if.ua/novunu/lider-teplogo-mista-yurko-filyuk-rozpoviv-pro-radio-novogopokolinnya-u-frankivsku-div-video/
Юрій Филюк в ефірі Громадського ТБ розповів про радіо нового покоління в
Івано-Франківську
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/10/15/iurii-fyliuk-v-efiri-gromadskogo-tbrozpoviv-pro-radio-novogo-pokolinnia-v
У Франківську розповідали про програму підтримки прогресивних ініціатив

"Типовий ІваноФранківськ"

“Міські ґранти”

69

Газета "Галицький
Кореспондент"

15.10.15

70

Інтернет-видання
"Галка"

15.10.15

http://typical.if.ua/u-frankivsku-rozpovidaly-pro-prohramu-pidtrymky-prohresyvnyhinitsiatyv-miski-granty/
В Івано-Франківську розповіли про програму підтримки прогресивних ініціатив
“Міські ґранти”
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-rozpovily-pro-programu-pidtrymky-progresyvnyhinitsiatyv-miski-granty/
Юрій Филюк — про радіо нового покоління в Івано-Франківську

71

Інтернет-видання
"Паралелі"

15.10.15

http://www.galka.if.ua/yuriy-filyuk-pro-radio-novogo-pokolinnya-v-ivano-frankivskuvideo/
Незабаром в Івано-Франківську з'явиться радіо нового покоління

72

Інтернет-видання
"Паралелі"

16.10.15

http://paralleli.if.ua/news/58620.html
Івано-франківська компанія - переможець конкурсу "Стало"

73

Газета "Репортер"

16.10.15

74

Інтернет-видання
"Курс"

16.10.15

http://paralleli.if.ua/news/58650.html
Франківськ пробіг півмарафон. Відбувся другий Frankivsk Half Marathon’15
http://report.if.ua/gazeta/sport-1/frankivsk-probig-pivmarafon-vidbuvsya-drugyjfrankivsk-half-marathon15/
Франківський півмарафон оголосив переможців конкурсу мотиваційних плакатів
http://kurs.if.ua/news/frankivskyy_pivmarafon_ogolosyv_peremozhtsiv_konkursu_pla
kativ_27556.html
Amor - A Series of New Murals in Ukraine

75

Інтернет-портал
GORGO

16.10.15

76

Інтернет-видання
"Фіртка"

16.10.15

77

Інтернет-портал
"ZBRUC"

17.10.15

http://ilgorgo.com/en/amor-a-series-of-new-murals-in-ukraine/
Франківський Півмарафон визначив переможців конкурсу мотиваційних
плакатів
http://firtka.if.ua/?action=show&id=89346
"Ми робимо радіо для урбаністів всієї країни"

78

Інтернет-портал
Велика Ідея

18.10.15

http://zbruc.eu/node/42652
Нові обличчя Станіслава

79

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

22.10.15

https://biggggidea.com/practices/kod-hakatonu/
У Франківську роблять радіо для урбаністів всієї країни

22.10.15

http://www.blitz.if.ua/news/u-frankivsku-roblyat-radio-dlya-urbanistiv-vsieikrainy.html
Франківськ: на роздоріжжі європейських цінностей

22.10.15

http://gk-press.if.ua/frankivsk-na-rozdorizhzhi-yevropejskyh-tsinnostej/
У Франківську роблять радіо для урбаністів всієї країни

80

81

Газета "Галицький
Кореспондент"
Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

82

Інтернет-видання
"Галка"

24.10.15

83

Інтернет-видання
"Курс"

24.10.15

84

Інтернет-видання
"Стик"

26.10.15

http://www.blitz.if.ua/news/u-frankivsku-roblyat-radio-dlya-urbanistiv-vsieikrainy.html
Urban Space Radio за 9 днів до кінця кампанії зібрало необхідні кошти для
запуску проекту
http://www.galka.if.ua/urban-space-radio-za-9-dniv-do-kintsya-kampaniyi-zibraloneobhidni-koshti-dlya-zapusku-proektu/
Унікальне прозоре Urban Space Radio зібрало всі 100% коштів для того, щоби
вийти з тестового режиму в ефір
http://kurs.if.ua/news/unikalne_prozore_urban_space_radio_zibralo_vsi_100_koshtiv_
dlya_togo_shchoby_vyyty_z_testovogo_rezhymu_v_efir_28063.html
В Івано-Франківську стартував проект "Велопарковка"

26.10.15

http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/10/26/v-ivano-frankivsku-startuvav-proektveloparkovka-foto
В Івано-Франківську стартував проект “Велопарковка”

85

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

86

ТБ "402 канал"

27.10.15

87

ТБ "402 канал"

27.10.15

88

Інтернет-видання
"Версії"

28.10.15

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-startuvav-proekt-veloparkovka-foto/
В Івано-Франківську в рамках проекту "Теплого міста" почали встановлювати
нові велопарковки
https://www.youtube.com/watch?v=HPEc8I-10x0
В Івано-Франківську в рамках проекту "Теплого міста" почали встановлювати
нові велопарковки
https://www.youtube.com/watch?v=HPEc8I-10x0
В Івано-Франківську почали встановлювати нові велопарковки

28.10.15

http://versii.if.ua/novunu/v-ivano-frankivsku-pochali-vstanovlyuvati-noviveloparkovki-div-video/
У Франківську встановлюють нові велопарковки

89

Інтернет-видання
"Курс"

90

ТРК "Вежа"

30.10.15

91

Інтернет-видання
"Курс"

31.10.15

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_vstanovlyuyut_novi_veloparkovky_video_28310.h
tml
Велопарковки облаштують в Івано-Франкіську
http://www.vezha.org/veloparkovky-oblashtuyut-v-ivano-frankisku/
4 листопада у Франківську в ефір вийде Urban Space Radio

92

Інтернет-видання
"Стик"

31.10.15

93

Інтернет-видання
"Фіртка"

31.10.15

http://kurs.if.ua/news/4_lystopada_u_frankivsku_v_efir_vyyde_urban_space_radio_28
485.html
В громадському ресторані Франківська тривають останні приготування до
запуску Urban Space Radio
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/10/31/v-gromadskomu-restoranifrankivska-tryvaiut-ostanni-prygotuvannia-do-zapus
4 листопада Urban Space Radio розпочинає своє мовлення

31.10.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=90736
4 листопада Urban Space Radio розпочинає своє мовлення

http://typical.if.ua/4-lystopada-urban-space-radio-rozpochynaje-svoje-movlennya/
Франківське Urban Space Radio вийде в ефір уже четвертого листопада

94

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

95

Інтернет-видання
"Вікна"

31.10.15

96

Інтернет-видання
"Галка"

31.10.15

http://vikna.if.ua/news/category/if/2015/10/31/43416/view
В громадському ресторані Франківська завершили будівництво студії та монтаж
обладнання для Urban Space Radio

