ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЛЮТИЙ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 Проект «Парклети» та громадський ресторан Urban Space 100 за рекомендацією
архітектора Віктора Зотова були відібрані для участі у міжнародному конкурсі European Prize for
Urban Public Space. Цей приз ініційований Центром сучасної культури Барселони (Centre of
Contemporary Culture of Barcelona) у 1999 р. Мета призу – відзначити громадський характер
урбаністичних просторів та їхнє сприяння соціальним зв’язкам.
 Кожен з проектів був поданий у своїй номінації. Результати конкурсу будуть відомі у
квітні 2016 р.
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом лютого місяця в Urban Space 100 відбулося 23 події: кінопокази художніх
фільмів, концерти молодих українських виконавців, презентації книжок, лекції та тренінги з
саморозвитку, а також відбулася презентація річного звіту платформи «Тепле Місто», відкрита
дискусія з членами Несторівської унії, мережевий візит «Active Citizens» від «British Council
Ukraine», а також лекція про каліграфію в рамках «Design Village».

Urban Space Radio
 У лютому команда Urban Space Radio провела стратегічну сесію у Івано-Франківську
разом із партнерами MJoy Multimedia. За підсумками зустрічі були впроваджені зміни, зокрема
розширився склад команди, яка працює над розвитком радіо. До радіо долучилася Христина
Головко (журналіст, солістка гурту PIANO).
 В лютому в ефір вийшла нова авторська програма Христини Головко «Птахи», героями
якої є люди, які знайшли себе в різних містах у різних обставинах чи всупереч ним, та які
змінюють середовища довкола нас. В ефірі – щосереди о 16.00, з повтором щосуботи о 12.00.

 Також у лютому з нами почала працювати журналістка Юлія Сосновська (запуск ї
програми «Апарат», про розумні міста та будинки, заплановано у березні).
 Анастасія Новікова та Анатолій Шовковий працюють над щоденною рубрикою «Urban
Vox»: гості та працівники Urban Space 100 відповідають на запитання щодо міської культури та
розвитку міст. Усі записи ефірів та рубрик можна прослухати у вільному доступі на каналі радіо
на MixCloud https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio.
 Розпочалися записи нових музичних програм, а саме: програма Костянтина Почтаря
(Postman, вокаліст гурту «5 Vymir») «A-Side» – 24 хвилини музики (тривалість музичних треків
на одному боці платівки); а також авторська програма Тараса Малого «Urban Playlist» –
знайомство слухачів із цікавими українськими виконавцями, огляд нових альбомів, анонси
концертів та ексклюзивні коментарі музикантів. Запуск цих програм в ефірі заплановано на
березень.
 Окрім того, весною вийдуть ще дві тематичні програми: «Подорожні» та програма про
культуру кави. До створення нових програмам долучилися партнери платформи «Тепле Місто»:
- Авторська програма журналіста і мандрівника Богдана Логвиненка «Подорожні» була
підтримана національним тревел партнером – агенцією подорожей «КИЙ АВІА» (Київ).
Програма з’явиться в ефірі у березні.
- Програма про кавову культуру в українських містах буде виходити за підтримки
«Фабрики кави» (Івано-Франківськ). У програмі мова йтиме про каву – улюблений напій
багатьох через історії людей, які безпосередньо працюють над розвитком кавової
індустрії. Запуск програми заплановано на квітень.
 Партнерами Urban Space Radio є компанії Webmil (розробка та підтримка сайту радіо),
MJoy Multimedia (цілодобовий стрім і музичне наповнення), UTeam (доступ до мережі
інтернет).

Програма «Міські Ґранти»
 Розроблено макет нового типу договорів для програми «Міські Ґранти » за алгоритмом
«БО-ФОП». Розробка договору такого типу зумовлена правилами програми, що дозволяють
подавати заявки ініціативним групам (фізичним особам). Розроблений макет договору

закріплює цивільні відносини між ґрантодавцем (платформою «Тепле Місто») та
ґрантоотримувачем (ініціативною групою-ФОПом) в рамках чинного законодавства.
 Надане повне фінансування всім п’ятьом проектам, що перемогли в першому конкурсі
«Міських Ґрантів».
 Реалізовано три проекти, що отримали підтримку програми:
- Громадською організацією «Театр для діалогу» було представлено фізичний спектакль
«Метаморфоза», що відбувся в рамках українсько-польсько-голландського проекту
«Mime Wave Ukraine». Подія відбулася 19 лютого в приміщенні обласної Філармонії.
- «Інформаційно-просвітницька кампанія «Попередимо біду» (від БО «Ти Ангел») провела
ряд навчальних семінарів для педіатрів з метою підвищення можливості оперативно
виявляти онкологію на ранніх стадіях у дітей.
- Опублікувавши дванадцять матеріалів про сучасні урбаністичні практики, громадська
організація «УФРА» завершила проект «Висвітлення інноваційних практик у сфері
розвитку міста й сучасної освіти». З циклом 12-ти публікацій можна ознайомитися за
посиланням: http://ufra.com.ua/mistosvita.html
Теплий Арт
 Було вікрито реєстрацію на курс лекцій з мистецтва ХХ - п. ХХІ ст. Лектор – Олександр
Сушинський, куратор «Лабораторії Естетичних Досліджень» (Львів).
 Цей курс включає вивчення ключових напрямків естетики ХХ – п. ХХI ст.: 1) візуальне
мистецтво (живопис, фотографія, відео-арт, експериментальне кіно); 2) перформанс і
постдраматичний театр; 3) академична та електроакустичная музика; 4) концептуалізм, естетика
взаємодії, технологичне мистецтво, нові медіа та ін. Крім того, під час лекцій будуть
доліджувати, читати, обговорювати важливі тексти, ессе з философії, теорії мистецтва та
суміжних областей культури. Також будуть проходити додаткові електроакустичні
прослуховування і кінопокази. Лекторій почнеться у березні.
 Ведуться переговори з потенційними резидентами, зокрема, з польським художником
Zbiok, для створення ним муралу у місті.
 Погоджено коридор дат для візиту польського художника та скульптора Павела
Альтгамера у Івано-Франківськ в 2016 р. для втілення проекту «Намет духів».
Проект «Вивіски»
 Було розроблено макети трьох вивісок:
- Вул. Мазепи, 6. На фото представлено поточний стан будівлі та запропонований макет
вивіски, включаючи вигляд будинку при вечірньому освітленні

- Вул. Мазепи, 1. На фото представлено поточний стан будівлі та запропонований макет
вивіски та написуна вікнах

- Аптека «Авіцена», вул. Шевченка, 46.

 Також була написана стаття про тип вивісок, що виконується розписом по тинку та
нанесенням зображення на скло. Про переваги такої вивіски та про вплив вигляду вивісок на
поведінку потенційних покупців можна прочитати на сайті «Теплого Міста» за посиланням:
http://goo.gl/75Q4hc.
Тепле Веломісто
 12 лютого Івано-Франківськ приєднався до всесвітнього зимового дня «Велосипедом на
роботу». У цей день велосипедисти усього світу, не зважаючи на погоду, користуються
велосипедом у якості міського транспорту. Загалом участь в акції взяли 30 учасників, які після
закінчення події поїхали велосипедом на роботу.

 Триває підготовка тренерів для запуску безкоштовної «Велошколи», яка стартує в кінці
березня.
 Розпочалася підготовка до «Міського Велофоруму», який буде проходити за участі
«Асоціації Велосипедистів Києва» та інших ініціатив зі сфери мобільності, пересуванням
містом та безпеки руху. Подія планується на початок квітня.
 Налагоджено співпрацю з магазином туристичного і спортивного спорядження
«Gorgany.com» для реалізації проекту «Велопарковка». Наразі розробляються план-схеми
розташування велостійок та їхній дизайн.

Програма з розвитку енергоефективності
 Платформа «Тепле Місто» стала партнером «Tesla Club Ukraine», які займаються
популяризацією електроавтомобілів та створюють мережу зарядних станцій на території всієї
України. «Тепле Місто» буде розвивати мережу електрозарядок у Івано-Франківську.
 Зараз готується до експлуатації перша електрозарядка у Івано-Франківську, офіційний
запуск якої відбудеться у середині березня.
Робота з партнерами:
 Платформа «Тепле Місто» оголошує створення нового статусу «Національного
партнера». Цей вид партнерства передбачає співпрацю з всеукраїнськими компаніями, які
підтримують цінності «Теплого Міста» та готові підтримувати платформу на національному
рівні. Першим національним партнером платформи стала компанія «КИЙ АВІА».
 Також у лютому налагоджено співпрацю з такими новими партнерами:
- 1) Національний тревел партнер: агенція подорожей «КИЙ АВІА» (Київ),
- 2) Партнер: будівельна компанія «Тенко» (Івано-Франківськ),
- 3) Спонсор: «Фабрика кави» (Івано-Франківськ).

Медіа підтримка
 У лютому про платформу «Тепле Місто» та ї проекти було зроблено 35 публікації у ЗМІ,
серед яких, зокрема, програми на «Громадському ТБ» та «Сніданок з 1+1».
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RE:ФОРМА. Місто зарадних людей
https://www.youtube.com/watch?v=MNV1OL655ug&feature=youtu.be
Франківський підприємець Юрій Филюк виступив на TEDx у Києві
http://kurs.if.ua/news/u_merezhi_zyavylosya_video_vystupu_yuriya_fylyuka_
tedx_u_ivanofrankivsku_33359.html
Івано-Франківськ – місто зарадних людей
http://kurs.if.ua/articles/ivanofrankivsk__misto_zaradnyh_lyudey_33436.html
Франківський підприємець Юрій Филюк виступив на TEDx у Києві
http://typical.if.ua/frankivskyj-pidpryjemets-yurij-fylyuk-vystupyv-na-tedx-ukyjevi-video/
Івано-Франківськ – місто зарадних людей
http://typical.if.ua/ivano-frankivsk-misto-zaradnyh-lyudej-video/
“Тепле місто” показало справді стильні та охайні вивіски у Франківську
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-pokazalo-spravdi-stylni-ta-ohajni-vyvisky- ufrankivsku-foto/
Киеву на заметку: Как выглядят вывески в Ивано-Франковске
http://bzh.life/posts/kak-vyglyadyat-vyveski-v-ivano-frankovske
«Тепле місто» показало справді стильні та охайні вивіски у Франківську
http://typical.if.ua/teple-misto-pokazalo-spravdi-stylni-ta-ohajni-vyvisky-ufrankivsku-foto/
Фотограф показав, які вивіски у Франківську є прикладом для
наслідування
http://www.galka.if.ua/fotograf-pokazav-yaki-viviski-u-frankivsku-yeprikladom-dlya-nasliduvannya-foto/
Дизайнер показав найкращі рекламні вивіски Івано-Франківська
http://stanislavske.tv/dyzajner-pokazav-najkraschi-reklamni-vyvisky-ivanofrankivska-foto/
Велосипедом – на роботу: іванофранківці долучилися до міжнародної
акції
http://www.vezha.org/velosypedom-na-robotu-ivanofrankivtsi-doluchylysyado-mizhnarodnoyi-aktsiyi/
Велосипедом – на роботу: іванофранківці долучилися до міжнародної
акції
http://www.galka.if.ua/na-robotu-ivanofrankivtsi-doluchilisya-domizhnarodnoyi-aktsiyi-foto/
Франківські роверисти відзначили Всесвітній День "Велосипедом на
роботу"
https://www.youtube.com/watch?v=EO9zy8wZ5sU
Франківські роверисти відзначили Всесвітній День "Велосипедом на
роботу"
http://kurs.if.ua/news/frankivski_roverysty_vidznachyly_vsesvitniy_den_velos
ypedom_na_robotuvideo_34010.html
Франківські роверисти відзначили Всесвітній день "Велосипедом на
роботу"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/02/13/frankivski-roverystyvidznachyly-vsesvitnii-den-velosypedom-na-robotu
"Тепле місто" показало вивіски, які відповідають правилам встановлення
http://www.0342.ua/article/1122677
“Рік теплого Івано-Франківська”: активісти “Теплого Міста” прозвітували
про свою діяльність
http://stanislavske.tv/rik-teploho-ivano-frankivska-aktyvisty-teploho-mistaprozvituvaly-pro-svoyu-diyalnist/
Співзасновник платформи Тепле місто Юрко Филюк – про перевтілення
Івано-Франківська
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ТРК "РАІ"
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Bohdan Havrylyshyn
Foundation

19.02.2016

https://www.youtube.com/watch?v=LxnxULp EEhA&inde x=4&list=PLEo EW
GEBriPB3_RjFL8c DQQAFJ0gTMslT
Активісти “Теплого Міста” прозвітували про свою діяльність
http://trkrai.com/?m0prm=19&showItem=17854
Social Restaurant Urban Space 100 In Warm City

19.02.2016

http://changeukraine.com.ua/en/restoran-urban-space-100-yak-prykladvdalogo-sotsialnogo-pidpryyemnytstva-v-ukrayini/
Юрко Филюк поділився досвідом реформ у Івано-Франківську
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Газета "Репортер"
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Газета "Репортер"

19.02.2016

25

Інтернет-видання "Фіртка" 26.02.2016
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Газета "Репортер"
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Івано-Франківськ"
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Інтернет-видання "Версії"
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Інтернет-видання "Курс"

29.02.2016
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Інтернет-видання "Стик"

29.02.2016
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Інтернет-видання "Фіртка" 29.02.2016
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Інтернет-видання "Бліц
Інфо"
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http://stanislavske.tv/yurko-fylyuk-podilyvsya-dosvidom-reform-u-ivanofrankivsku-video/
В ефірі столичного шоу Юрко Филюк розповів, як перетворити ІваноФранківськ на місто мрій
http://www.versii.if.ua/novunu/v-efiri-stolichnogo-shou-yurko-filyukrozpoviv-yak-peretvoriti-ivano-frankivsk-na-misto-mriy-div-video/
Рік тепла. Франківській платформі «Тепле місто» виповнився рік
http://report.if.ua/gazeta/socium/rik-tepla-frankivskij-platformi-teple-mistovypovnyvsya-rik/
“Тепле місто”: Юрко Филюк розповів про реформи та чистоту помислів
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-yurko-fylyuk-rozpoviv-pro-reformy-tachystotu-pomysliv-video/
В Івано-Франківську активісти "Теплого Міста" створюють естетичні
вивіски
http://firtka.if.ua/?action=show&id=100497
“Тепле місто”: якими можуть бути ефективні й дешеві вивіски у
Франківську
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-yakymy-mozhut-buty-efektyvni-j-deshevivyvisky-u-frankivsku-foto/
“Тепле місто”: якими можуть бути ефективні й дешеві вивіски у
Франківську
http://typical.if.ua/teple-misto-yakymy-mozhut-buty-efektyvni-j-deshevivyvisky-u-frankivsku-foto/
"Тепле місто" запропонувало зразок вивісок для пам'яток архітектури в
Івано-Франківську
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_zaproponuvalo_zrazok_vyvisok_dlya_pamy
atok_arhitektury_v_ivanofrankivsku_34866.html
Тепле місто: як зробити вивіски Франківська естетичними
http://www.versii.if.ua/novunu/teple-misto-yak-zrobiti-viviski-frankivskaestetichnimi-foto/
«Тепле місто» проекспериментувало з вивісками на будинку Мазепи ,1
http://report.if.ua/lyudy/teple-misto-proeksperymentuvalo-z-vyviskamy-nabudynku-mazepy-1/
Tesla Club Ukraine створить мережу зарядних пристроїв для
електромобілів у Івано-Франківську
http://www.versii.if.ua/novunu/tesla-club-ukraine-stvorit-merezhu-zaryadnihpristroyiv-dlya-elektromobiliv-u-ivano-frankivsku/
"Тепле місто" разом із Tesla Club Ukraine розбудовує мережу зарядних
пристроїв для електромобілів у Івано-Франківську
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_razom_iz_tesla_club_ukraine_rozbudovuie
_merezhu_zaryadnyh_prystroiv_dlya_elektromobiliv_u_ivanofrankivsku_349
24.html
В Івано-Франківську відкриють зарядні станції для електрокарів
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/02/29/v-ivano-frankivskuvidkryiut-zariadni-stantsii-dlia-elektrokariv
Платформа Тепле Місто стала партнером відомого Tesla Club Ukraine
http://firtka.if.ua/?action=show&id=100685
В Івано-Франківську відкриють зарядні станції для електромобілів
http://www.blitz.if.ua/news/v-ivano-frankivsku-vidkryyut-zaryadni-stanciidlya-elektromobiliv1.html

