ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА СЕРПЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 Протягом серпня на зустрічі з обміну досвідом платформу «Тепле Місто» відвідало понад
30 представників громадських організацій, бізнесу та органів місцевого самоврядування
із східних міст України, Львова, Києва, Тернополя, Нетішина та Бродів.
Остання у 2016 році зустріч із обміну досвідом запланована на 9 вересня.

Програма «Міські Ґранти»
 У серпні триває реалізація проектів ІІ хвилі програми.
 6-7 серпня в Івано-Франківську відбувся "Фестиваль Культур 2016" від переможців ІІ
хвилі програми «Міські Ґранти» – молодіжної організації міського локального комітету
«АІЕSЕC – Івано-Франківськ». Протягом двох днів усі охочі мали змогу дізнатись більше
про культуру 10 країн світу. Зокрема, приєднатись до майстер-класів, частувань та
конкурсів, побачити виступи колективів.
 18 серпня відбулась презентація проекту «Вулична зарядка Uppy» від команди
переможців ІІ хвилі програми «Міські Ґранти». Тепер усі охочі можуть екстренно
підзарядити свої ґаджети від лавки із сонячною енергією за адресою вул. Незалежності, 3.
 25 серпня розпочалася третя хвиля програми «Міські Ґранти». Презентація умов конкурсу
відбулась у дворі «Шевченко Три». Збір ідей триває до 25 вересня.
 Студія графічного дизайну «Brendari» оновила базову айдентику програми.

www.warm.if.ua | info@warm.if.ua

Громадський ресторан Urban Space 100
▪ Протягом серпня у ресторані відбулося 8 подій, а саме: презентації, воркошопи, декілька
концертів та лекторії.
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Urban Space Radio
 У серпні проект Urban Space Radio працює у режимі міжсезоння. Команда радіо
продовжує робити записи, які згодом з'являться в ефірі, і готується до запуску нового
сезону проекту восени - 3 жовтня: співпраця з авторами, розробка нової ефірної сітки та
робота над збільшенням технічного потенціалу проекту. Все, що було видано в ефір
командою у першому сезоні можна знайти в архіві, на сервісі подкастів MixCloud за
посиланням https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio.
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Мистецький напрямок платформи «Тепле Місто»
 Проведено комунікацію з національними ЗМІ та надано матеріали, необхідні для
висвітлення теми довкола створеного муралу польським художником Славоміром
Чайковським. Про резиденцію зі Zbiokом написали такі авторитетні національні ресурси,
як:
- «Коридор» - http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/muraly-mystetstvo-chy-dekor.html
- «Cultprostir» - http://cultprostir.ua/uk/post/khudozhniki-vistupili-na-zakhist-muraliv-v-ivanofrankivsku
 Розпочато реєстрацію на курс лекцій Олександра Сушинського «Мистецтво XX –
початку XXI століття». Зареєструватися на курс можна за посиланням:
https://www.facebook.com/events/340090303047613/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=147
2653709798660
 29 серпня керівник напрямку Роман Малиновський провів велотур муралами ІваноФранківська. 40 учасників-велосипедистів мали змогу побачити 7 муралів, створених
різними художниками в місті, поспілкуватися про ці малюнки та в цілому дізнатися
більше про явище «муралізму».
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Розвиток урбаністики
 «Павільйон78» протягом серпня став експериментальним майданчиком, на якому команда
перевіряла його автономну експлуатацію мешканцями. Результатом використання
«Павільйону78» є сім подій протягом місяця, серед яких: концерти акустичної музики,
кінопокази, презентація результатів «Дитячої архітектурної школи», заняття із соціальних
танців, психологічна гра «Відкриття» та музичні вечори.
 Сформувався консорціум, що наразі працює над проектом «Промприлад», до якого увійшли
платформа «Тепле Місто», ГО «Інша Освіта», Garage Gang та CANactions.
 З 21 по 23 серпня команда дослідницької інституції зі Стенфорду SRI International провела
ряд зустрічей, дискусій з представниками бізнесів, адміністрації, академії та представниками
інноваційних одиниць в Івано-Франківську та Львові. Метою візиту був аналіз контексту
об’єкту «Промприладу» та західноукраїнського регіону в цілому.
 23 серпня завершальною подією у Львові став спільний вечір команди «Промприладу» та
львівських представників інновативного розвитку бізнесу, науки, адміністрації. Темою
зустрічі було надання нового імпульсу інновативним течіям між Львовом та ІваноФранківськом на базі постпромислових об’єктів та презентація стартуючого проекту
«Промприлад» в Івано-Франківську.
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-

Проект «Вивіски»
Було розроблено макети шести вивісок:
Devtrix, вул. Короля Данила, 16в
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-

Кабукі, вул. Короля Данила, 16в

www.warm.if.ua | info@warm.if.ua

-

Ломбард, вул. Січових Стрільців, 3
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-

Volt, вул. Галицька, 80а
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-

Магазин «Плюс», вул. Леся Курбаса, 8
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-

Husky Sport, вул. Василіянок, 68
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-

 У серпні було реалізовано 2 вивіски:
Volt, вул. Галицька, 80а
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-

Pancake, вул. Мазепи, 21
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Програма «Тепле Веломісто»
 Підтримано всеукраїнський велопробіг «Бачу! Можу! Допоможу!», який відбувся 8
серпня.
 В рамках проекту «Велопарковка» вмонтовано 2 велопарковки в пішохідній зоні вулиці
Незалежності.
 В рамках спільного проекту з газетою «Репортер» опубліковано статтю «Ровером по
світу» про подорожі сім'ї Майгутяків на велосипеді за кордоном. Стаття доступна за
посиланням - http://report.if.ua/gazeta/socium/roverom-po-svitu-frankivskyj-mandrivnykandrij-majgutyak-vidkryv-sekret-uspishnyh-velomandriv/
 27 серпня волонтери програми «Тепле Веломісто» підтримали забіг «Ніч Біжить – Night
Runs» та забезпечили велосипедний супровід на дистанції.
 29 серпня спільно з мистецьким напрямком платформи «Тепле Місто» організовано
подію «Велотур муралами Франківська», який відвідало 40 учасників.
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Програма «Гарячий Спорт»
 В серпні кількість підготовчих тренувань до Frankivsk Half Marathon збільшилася до
трьох разів на тиждень (тренування проводяться по вівторках, четвергах та суботах).
Загалом в серпні відбулося 13 відкритих бігових тренувань.
 Команда займалася промоцією Frankivsk Half Marathon на «Гонці Націй» (Одеса) та на
«Vyshyvanka Run» (Одеса та Київ).
 22 серпня відбувся Лекторій #4 з переможцем та призером найпрестижніших марафонів
світу Дмитром Баранівським.
 27 серпня відбувся нічний забіг «Ніч біжить – Night Runs», в якому взяли участь понад
50 учасників.
 У серпні було розроблено дизайн футболки для учасників Frankivsk Half Marathon.
 Також у серпні оновлено сайт Frankivsk Half Marathon - http://run.if.ua/ .
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Медіа підтримка
 У серпні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 87 публікацій
у ЗМІ.
1

Український Успіх

01.08.2016 Юрко Филюк
https://ukrainiansuccess.wordpress.com/2016/08/01/%D1%8E%D1%80%D0%BA
%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA/

2

Інтернет-видання
"Стик"

02.08.2016 Ніч біжить: у Франківську відбудеться нічний забіг
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/08/02/nich-bizhyt-u-frankivskuvidbudetsia-nichnyi-zabig

3

Інтернет-видання
"Фіртка"

02.08.2016 В Івано-Франківську відбудеться нічний забіг
http://firtka.if.ua/?action=show&id=112761

4

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

02.08.2016 В Івано-Франківську відбудеться нічний забіг
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-nichnyj-zabih/

5

Інтернет-платформа
"Cultprostir"

03.08.2016 Арт-контрреволюція в Івано-Франківську
http://cultprostir.ua/uk/post/khudozhniki-vistupili-na-zakhist-muraliv-v-ivanofrankivsku

6

Журнал "Korydor"

03.08.2016 Мурали: мистецтво чи декор?
http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/muraly-mystetstvo-chy-dekor.html
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7

Інтернет-видання
"Курс"

03.08.2016 У Франківську відбудеться нічний забіг
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_vidbudetsya_nichnyy_zabig_42436.html

8

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

03.08.2016 В Івано-Франківську відбудеться нічний забіг
http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-nichnyj-zabih/

9

Інтернет-видання
"Фіртка"

Арт-конрреволюція в Івано-Франківську. Художники і арт-менеджери
03.08.2016 пояснюють, чому варто боротися за нові франківські мурали
http://firtka.if.ua/?action=show&id=112852

10

Інтернет-видання
"Галка"

Сквер перед друкарнею: учасники архітектурної резиденції презентували
05.08.2016 напрацювання
http://www.galka.if.ua/skver-pered-drukarneyu-uchasniki-arhitekturnoyirezidentsiyi-prezentuvali-napratsyuvannya-proekt/

11

Інтернет-видання
"Курс"

05.08.2016 Студенти ІФНМУ до початку навчального року відкриють веломайстерню
http://kurs.if.ua/news/studenty_ifnmu_do_pochatku_navchalnogo_roku_vidkryyut
_velomaysternyu_42576.html

12
Газета "Репортер"

Резиденти архітектурного Павільйону78 у Франківську оприлюднили план
05.08.2016 оновлення скверу перед друкарнею
http://report.if.ua/lyudy/rezydenty-arhitekturnogo-paviljonu78-u-frankivskuoprylyudnyly-plan-onovlennya-skveru-pered-drukarneyu-foto/

13

Інтернет-видання
"Фіртка"

05.08.2016 В Івано-Франківську студенти-медики облаштують унікальну веломайстерню
http://firtka.if.ua/?action=show&id=112977

14

Інтернет-видання
"Фіртка"

Резиденти архітектурного Павільйону78 у Франківську оприлюднили план
05.08.2016 оновлення скверу перед друкарнею
http://firtka.if.ua/?action=show&id=112965

15

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

05.08.2016 Франківські студенти виграли грант на встановлення веломайстерні
http://www.blitz.if.ua/news/frankivski-studenty-vygraly-grant-na-vstanovlennyavelomaysterni1.html

16
Журнал "БЖ"

Своими руками: Как в Ивано-Франковске обустраивают дворики и
10.08.2016 общественные пространства
http://bzh.life/posts/kak-v-ivano-frankovske-obustraivayut-dvoriki-iobschestvennye-prostranstva

17

Інтернет-видання
"Стик"

"Будь швидшим за ніч", - франківців мотивують стати учасниками нічного
11.08.2016 забігу
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/08/11/bud-shvydshym-za-nichfrankivtsiv-motyvuiut-staty-uchasnykamy-nichnogo-zab

18

Інтернет-видання
"Версії"

11.08.2016 У Франківську відбудеться нічний забіг містом
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-vidbudetsya-nichniy-zabig-mistomdiv-video/

19

Інтернет-видання
"Фіртка"

13.08.2016 Мурали: Мистецтво чи декор?
http://firtka.if.ua/?action=show&id=113569

20

Інтернет-видання
"Стик"

Четверо переможців Франківського Півмарафону отримають квитки економ
14.08.2016 класу на авіапереліт по Європі
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http://styknews.info/novyny/sport/2016/08/14/chetvero-peremozhtsivfrankivskogo-pivmarafonu-otrymaiut-kvytky-ekonom-klasu
21
Газета "Репортер"

Перевтілення “Промприладу”. “Тепле місто” показало потенціал
15.08.2016 франківської промзони
http://report.if.ua/lyudy/perevtilennya-prompryladu-teple-misto-pokazalopotencial-frankivskoyi-promzony-foto/

22

Інтернет-видання
"Фіртка"

15.08.2016 Кейс "Промприлад": потенціал ревіталізації промзони Івано-Франківська
http://firtka.if.ua/?action=show&id=113671

23

Інтернет-видання
"Фіртка"

Переможці Франківського Півмарафону отримають квитки на авіапереліт по
15.08.2016 Європі
http://firtka.if.ua/?action=show&id=113622

24

Газета "Репортер"

15.08.2016 Франківські активісти взялися за створення велопричепу “Катай!”
http://report.if.ua/lyudy/frankivski-aktyvisty-vzyalysya-za-stvorennyaveloprychepu-kataj-foto-video/

25

Газета "Галицький
Кореспондент"

16.08.2016 “Промприлад” може стати новим креативним простором для франківців
http://gk-press.if.ua/promprylad-mozhe-staty-novym-kreatyvnym-prostorom-dlyafrankivtsiv/

26

Інтернет-видання
"Курс"

Кейс "Промприлад": над перевтіленням промзони у Франківську працюють
16.08.2016 чотири команди
http://kurs.if.ua/news/keys_promprylad_nad_perevtilennyam_promzony_u_frankiv
sku_pratsyuyut_chotyry_gromadski_organizatsii_42997.html

27

Інтернет-видання
"Стик"

Кейс "Промприлад": Тепле Місто про потенціал ревіталізації промзони Івано16.08.2016 Франківська
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/08/16/keis-promprylad-teple-misto-propotentsial-revitalizatsii-promzony-ivano-f

28

Інтернет-видання
"Версії"

Середовище “Тепле місто” показало, яким потенціалом володіють промзони
16.08.2016 Франківська
http://www.versii.if.ua/novunu/seredovishhe-teple-misto-pokazalo-yakimpotentsialom-volodiyut-promzoni-frankivska/

29

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

16.08.2016 Кейс “Промприлад”: потенціал ревіталізації промзони Івано-Франківська
http://typical.if.ua/kejs-promprylad-potentsial-revitalizatsiji-promzony-ivanofrankivska/

30

Інтернет-видання
"Паралелі"

16.08.2016 "Тепле місто" показало потенціал франківської промзони
http://paralleli.if.ua/news/66964.html

31
ТРК "Вежа"

Місцеві архітектори споруджують багатофункціональний універсальний
16.08.2016 прицеп «Катай»
http://www.vezha.org/news/mistsevi-arhitektory-sporudzhuyutbagatofunktsionalnyj-universalna-metalevyj-prytsep-kataj-video/

32

Інтернет-видання
"Фіртка"

Франкіські архітектори споруджують багатофункціональний металевий
16.08.2016 причіп "Катай"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=113762

33

Газета "Репортер"

17.08.2016 У Франківську активісти носитимуть футболки в підтримку муралу Zbioka
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-aktyvisty-nosytymut-futbolky-v-pidtrymkumuralu-zbioka-video/
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34

Газета "Репортер"

18.08.2016 Франківці будуть заряджати свої гаджети від лавки
http://report.if.ua/lyudy/frankivci-budut-zaryadzhaty-svoyi-gadzhety-vid-lavkyfoto/

35

Інтернет-видання
"Галка"

Одна з лавок у Франківську тепер заряджає смартфони
18.08.2016
http://www.galka.if.ua/odna-z-lavok-u-frankivsku-teper-zaryadzhaye-smartfonifoto/

36

Газета "Галицький
Кореспондент"

18.08.2016 У Франківську відкрили “сонячну” лавку, від якої можна підзарядитись
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-vidkryly-sonyachnu-lavku-vid-yakoyi-mozhnapidzaryadytys/

37

Інтернет-видання
"Курс"

18.08.2016 У середмісті Івано-Франківська відкрили сонячну зарядку для девайсів
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_v_seredmisti_vidkryly_sonyachnu_zaryadku_d
lya_divaysiv_43089.html

38

Інтернет-видання
"Версії"

18.08.2016 У центрі Франківська одна із лавок може заряджати техніку
http://www.versii.if.ua/novunu/u-tsentri-frankivska-odna-iz-lavok-mozhezaryadzhati-tehniku-foto/

39

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

18.08.2016 В центрі Івано-Франківська тепер можна зарядити гаджет посидівши на лавці
http://typical.if.ua/v-tsentri-ivano-frankivska-teper-mozhna-zaryadyty-hadzhetposydivshy-na-lavtsi-foto/

40

ТРК "РАІ"

18.08.2016 У Франківську відкрили “сонячну” лавку, від якої можна підзарядитись
http://www.trkrai.com/?m0prm=2&showItem=21009

41

ТРК "Вежа"

19.08.2016 У середмісті Івано-Франківська відкрили вуличну зарядку “Uppy”
http://www.vezha.org/news/u-seredmisti-ivano-frankivska-vidkryly-vulychnuzaryadku-uppy-video/

42
Газета "Репортер"

На власному досвіді. Як підготуватися до Франківського півмарафону
19.08.2016 «Frankivsk Half Marathon»
http://report.if.ua/gazeta/sport-1/na-vlasnomu-dosvidi-yak-pidgotuvatysya-dofrankivskogo-pivmarafonu-frankivsk-half-marathon/

43

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

19.08.2016 В середмісті Франківська з'явилась вулична зарядка
http://www.blitz.if.ua/news/v-seredmisti-frankivska-z-yavylas-vulychnazaryadka.html

44

Інтернет-видання
"Галка"

Франківців кличуть на біговий лекторій
22.08.2016
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-klichut-na-bigoviy-lektoriy/

45

Інтернет-видання
"Курс"

На вихідних в Івано-Франківську пройде перший Міжнародний фестиваль
22.08.2016 крафтового пива
http://kurs.if.ua/news/na_vyhidnyh_v_ivanofrankivsku_proyde_pershyy_mizhnaro
dnyy_festyval_kraftovogo_pyva_43208.html

46

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

24.08.2016 Стартує ІІІ хвиля програми “Міські Ґранти” від платформи “Тепле Місто”
http://stanislavske.tv/startuje-iii-hvylya-prohramy-miski-granty-vid-platformyteple-misto/

47

Інтернет-видання
"Вікна"

Сьогодні стартує третя хвиля програми “Міські Ґранти” від платформи
25.08.2016 “Тепле Місто”. Напрямки
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http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/08/25/59428/view
48

Інтернет-видання
"Бріз"

25.08.2016 У Франківську стартувала третя хвиля ґрантів від "Теплого міста"
http://briz.if.ua/37850.htm

49

Інтернет-видання
"Галка"

Франківців навчатимуть як підготувати ідею та отримати фінансування на
25.08.2016 реалізацію: стартувала третя хвиля «Міських грантів»
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-navchatimut-yak-pidgotuvati-ideyu-ta-otrimatifinansuvannya-na-realizatsiyu-startuvala-tretya-hvilya-miskih-grantiv/

50

Інтернет-видання
"Версії"

25.08.2016 Телеканал “1+1” розповів, як франківські активісти змінюють своє місто
http://www.versii.if.ua/novunu/telekanal-1-1-rozpoviv-yak-frankivski-aktivistizminyuyut-svoye-misto-div-video/

51

Інтернет-видання
"Фіртка"

25.08.2016 Стартує третя хвиля програми "Міські Ґранти" від платформи "Тепле Місто"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=114417

52

Газета "Репортер"

25.08.2016 15 тисяч на проект. У Франківську стартувала третя хвиля «Міських грантів»
http://report.if.ua/lyudy/15-tysyach-na-proekt-u-frankivsku-startuvala-tretyahvylya-miskyh-grantiv/

53

Інтернет-видання
"Галка"

Франківців навчатимуть як підготувати ідею та отримати фінансування на
25.08.2016 реалізацію: стартувала третя хвиля «Міських грантів»
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-navchatimut-yak-pidgotuvati-ideyu-ta-otrimatifinansuvannya-na-realizatsiyu-startuvala-tretya-hvilya-miskih-grantiv/

54

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

Франківців закликають подавати проекти на конкурс програми "Міські
25.08.2016 гранти"
http://www.blitz.if.ua/news/58871

55

ОДТРК "Карпати"

25.08.2016 В Івано-Франківську стартував третій конкурс програми «Міські Ґранти»
goo.gl/Ff1u7d

56
Газета "Репортер"

Нове життя “Промприладу”. Американські фахівці визначать основні
26.08.2016 напрями розвитку франківської промзони
http://report.if.ua/lyudy/nove-zhyttya-prompryladu-amerykanski-fahivcivyznachat-osnovni-napryamy-rozvytku-frankivskoyi-promzony-foto/

57

Газета "Репортер"

26.08.2016 Франківців кличуть на нічний забіг Night Runs
http://report.if.ua/sport/frankivciv-klychut-na-nichnyj-zabig-night-runs/

58
Газета "Репортер"

Ровером по світу. Франківець Андрій Майгутяк відкрив секрет успішних
26.08.2016 веломандрів
http://report.if.ua/gazeta/socium/roverom-po-svitu-frankivskyj-mandrivnyk-andrijmajgutyak-vidkryv-sekret-uspishnyh-velomandriv/

59

Інтернет-видання
"Стик"

26.08.2016 У Франківську розпочалась третя хвиля програми "Міські гранти"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/08/26/u-frankivsku-rozpochalas-tretiakhvylia-programy-miski-granty

60

Інтернет-видання
"Версії"

Франківців закликають реєструватися на лекцію-велопрогулянку муралами
26.08.2016 міста
http://www.versii.if.ua/novunu/frankivtsiv-zaklikayut-reyestruvatisya-na-lektsiyuveloprogulyanku-muralami-mista/

61

Газета "Галицький
Кореспондент"

26.08.2016 У Франківську стартувала третя хвиля програми “Міські Ґранти”
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http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-startuvala-tretya-hvylya-programy-miski-granty/
62

Газета "Галицький
Кореспондент"

26.08.2016 В Івано-Франківську відбудеться велотур муралами
http://gk-press.if.ua/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-velotur-muralamy/

63

Інтернет-видання
"Версії"

В Франківську відбудеться нічний забіг: перепустку можна отримати
26.08.2016 відгадавши загадки
http://www.versii.if.ua/novunu/v-frankivsku-vidbudetsya-nichniy-zabigperepustku-mozhna-otrimati-vidgadavshi-zagadki/

64

Інформаційни портал
"vsemisto-if"

26.08.2016 Завтра в Івано-Франківську відбудеться забіг нічними вулицями міста
http://www.vsemisto-if.info/sport/1938-nichnyj-zabig-ivano-frankivsk

65

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

26.08.2016 Франківців кличуть на мистецьку лекцію-велопрогулянку
http://www.blitz.if.ua/news/frankivciv-klychut-na-mystecku-lekciyuveloprogulyanku.html

66

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

26.08.2016 В Івано-Франківську стартував третій конкурс програми "Міські Ґранти"
http://www.blitz.if.ua/news/v-ivano-frankivsku-startuvav-tretiy-konkurs-programymiski-ranty.html

67

Інтернет-видання
"Курс"

26.08.2016 В Івано-Франківську розпочалась третя хвиля конкурсу "Міські гранти"
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_rozpochalas_tretya_hvylya_konkursu_mi
ski_granty_43372.html

68

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

26.08.2016 В Івано-Франківську відбудеться велотур муралами
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-velotur-muralamy/

69

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

“Тепле місто” оголосило про новий прийом заявок на програму “Міські
26.08.2016 гранти”
http://stanislavske.tv/teple-misto-oholosylo-pro-novyj-pryjom-zayavok-naprohramu-miski-hranty/

70

Он-лайн довідник
"0342.ua"

27.08.2016 Стартувала ІІІ хвиля програми «Міські Ґранти» від платформи «Тепле Місто»
http://www.0342.ua/news/1346730

71

Інтернет-видання
"Версії"

27.08.2016 В Івано-Франківськ прилітали консультанти NASA
http://www.versii.if.ua/novunu/v-ivano-frankivsk-prilitali-konsultanti-nasa/

72

Інтернет-видання
"Галка"

У Франківську дискутуватимуть про соціальне підприємництво
27.08.2016
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-diskutuvatimut-pro-sotsialnepidpriyemnitstvo/

73

Інтернет-видання
"Паралелі"

27.08.2016 Франківську промзону оглянули американці
http://paralleli.if.ua/news/67261.html

74

Інтернет-видання
"Фіртка"

28.08.2016 Франківчан та гостей міста запрошують на велотури муралами
http://firtka.if.ua/?action=show&id=114561

75

Інтернет-видання
"Фіртка"

28.08.2016 В Івано-Франківську відбувся нічний забіг
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http://firtka.if.ua/?action=show&id=114643
76

Інтернет-видання
"Галка"

Франківців запрошують на велотур муралами міста
28.08.2016
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-zaproshuyut-na-velotur-muralami-mista/

77

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

28.08.2016 У Івано-Франківську відбувся нічний півмарафон
http://stanislavske.tv/u-ivano-frankivsku-vidbuvsya-nichnyj-pivmarafon-foto/

78

Інтернет-видання
"Фіртка"

29.08.2016 В Івано-Франківську відбулась мистецька лекція вело-прогулянка муралами
http://firtka.if.ua/?action=show&id=114736

79

Газета "Галицький
Кореспондент"

В столиці Прикарпаття відбулася мистецька лекція – вело-прогулянка
29.08.2016 муралами
http://gk-press.if.ua/v-stolytsi-prykarpattya-vidbulasya-mystetska-lektsiya-veloprogulyanka-muralamy/

80

Інтернет-видання
"Версії"

Пробіжка нічним Франківськом: у місті відбулася унікальна спортивна
29.08.2016 “тусовка”
http://www.versii.if.ua/novunu/probizhka-nichnim-frankivskom-u-mistividbulasya-unikalna-sportivna-tusovka-foto/

81

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

29.08.2016 Франківці влаштували нічний забіг містом
http://typical.if.ua/frankivtsi-vlashtuvaly-nichnyj-zabih-mistom-foto/

82
Газета "Репортер"

У Франківську проведуть мистецьку лекцію на велосипедах –
29.08.2016 розповідатимуть про мурали
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-provedut-mystecku-lekciyu-navelosypedah-rozpovidatymut-pro-muraly/

83

Газета "Репортер"

29.08.2016 Невідомі обписали у Франківську скандальний мурал польського художника
http://report.if.ua/lyudy/na-murali-polskogo-hudozhnyka-zbioka-v-ivanofrankivsku-zyavyvsya-napys-foto/

84

Інтернет-видання
"Галка"

В Івано-Франківську відбувся нічний забіг
29.08.2016
http://www.galka.if.ua/v-ivano-frankivsku-vidbuvsya-nichniy-zabig-foto/

85

ОДТРК "Карпати"

29.08.2016 В Івано-Франківську стартував третій конкурс програми "Міські Ґранти"
goo.gl/JK3TAI

86

Газета "Репортер"

30.08.2016 Ніч біжить. Півсотні франківців промчалися темними вулицями міста
http://report.if.ua/sport/nich-bizhyt-pivsotni-frankivciv-promchalysya-temnymyvulycyamy-mista-foto/

87

Інтернет-видання
"Стик"

Креативні простори та економічний розвиток: Франківськ і Львів говорили
31.08.2016 про використання промзон
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/08/31/kreatyvni-prostory-taekonomichnyi-rozvytok-frankivsk-i-lviv-govoryly-pro-
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