ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом березня в Urban Space 100 відбулося 23 події: концерти, кінопокази,
мотиваційні тренінги, презентації, ІТ-події, в тому числі Startup Crash Test, презентації книжок
та видавництв.

Urban Space Radio
 У березні команда Urban Space Radio працювала над вже сформованими програмами та
впроваджувала
нові.
Їх
можна
прослухати
на
каналі
радіо
у
MixCloud
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio.
 Зокрема розпочалася нова програма Тараса Малого «Urban Playlist». Автор програми
ділиться найцікавішими треками, які з'являються у ротації радіо, й розповідає історії про
сучасних українських виконавців та гурти, анонсує релізи нових платівок та концерти, які варто
відвідати. В ефірі радіо програма виходить щочетверга о 21:00. Перші епізоди програми можна
прослухати за посиланням: https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/urban-playlist.
 Вийшла ще одна нова програма «A-Side» – 24 хвилини музики, як на одній стороні
платівки. Це – авторська музична програма Костянтина Почтаря (Postman), вокаліста та
гітариста групи «5 Vymir». Музикант і меломан розповідає про музику сонячної епохи 60-х –
експериментальну, революційну та магічну. Про музику, яка пережила свій час і продовжує
робити людей щасливими. В ефірі радіо програма звучить щовівторка о 20:00. Повтор –
щосуботи о 22:00. Перші епізоди програми можна прослухати за посиланням:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/a-side.
 Щопонеділка о 16:00 на радіо запрошуються гості, що працюють у різних сферах і мають
цікавий досвід про зміни у наших містах. За посиланням – останні інтерв'ю з гостями студії про
міську культуру, освіту та розвиток міст:
https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/playlists/monday-talks.
 Репортери Анастасія Новікова та Анатолій Шовковий продовжують працювати над
щоденною рубрикою «Urban Vox» – опитування на різну міську тематику: велосипедний рух,
вуличний малюнок, ревіталізацію промислових зон, бібліотеки, театри та вуличні музиканти, а
також про ідентичність міст, та що потрібно зробити в місті, щоб не хотілося з нього
переїжджати.

Програма «Міські Ґранти»
 Реалізовано п’ятий, останній проект, що отримав підтримку програми «Міські Ґранти»:
«Ми ті на кого ми чекали». Проект українського художника Євгена Самборського, що
супроводжувався оновленням інтер’єру Центру Сучасного Мистецтва в Івано-Франківську та
створенням дев’яти об’єктів, які апелюють до теми взаємодії художника, мистецької інституції
та глядача. Побачити виставку художника можна у ЦСМ, що на вул. Шевченка, 1.
 Від переможців першого конкурсу ґрантів отримано описові та фінансові звіти всіх
проектів.
 На сторінці програми опубліковано два підсумкових матеріали за результатами першої
хвилі ґрантів.
 Організовано прес-конференцію, де презентовано результати проектів-переможців.
 Керівник програми Роман Малиновський взяв участь в авторській передачі Марти
Франкевич «Кава Брейк» на радіо «Вежа» та розповів про результати перших ґрантів.
Програма «Теплий Арт»
 19 березня відбулася перша лекція з курсу про мистецтво ХХ-ХХІ ст. Курс є освітньопізнавальною програмою, що дає змогу вивчати історію та теорію мистецтва. Даний курс є
першим довготривалим лекторієм в Івано-Франківську з історії мистецтва. Лектор Олександр
Сушинський – куратор «Лабораторії естетичних досліджень» та багатьох мистецьких проектів в
Донецьку, Львові та Чернівцях. На курсі зареєстровано 15 людей. Цього місяця проведено дві
лекції в галереї «Арт на мур». Заплановано по 4 зустрічі щомісяця тривалістю дві години.
 23 березня відбулася лекція «Від Дада до Самборського». Лектор – директор Центру
сучасного мистецтва Анатолій Звіжинський – художник, мистецтвознавець. На лекції була змога
почути про історію мистецтва, а також вільно подискутувати про виставку, що експонується у
ЦСМ, з автором проекту «Ми ті на кого ми чекали» Євгеном Самборським. Зустріч проходила в
Медіалабі, вул. Шевченка 1. Захід відвідали 20 людей.
 30 березня відбулася лекція «Алгоритм роботи над дизайн проектом» у вільному
просторі «Станція». На лекції розповідалося, як побудувати стратегію дизайн-процесу, про
етапи та різновиди візуального дослідження і як продуктивно генерувати нові ідеї. Лектори
Анфіса Хлеб та Саша Проценко – засновники студії Dvoika та куратори курсів «Графічний
дизайн» та «Айдентика» в середовищі прогресивного навчання Projector в Києві. Захід відвідали

30 людей, які є новою аудиторією подій «Теплого Арту». Інтерв’ю з доповідачами на Urban
Spаce Radio: https://goo.gl/YMzqEr.
 Погоджено дати резиденції у липні з польським художником-муралістом Славоміром
Чайковські (Zbiok) – куратором, ілюстратором, що живе у Вроцлаві, з яким заплановано
створення муралу в просторі міста.

Проект «Вивіски»
 Було розроблено макети 4-х вивісок:
1) Паб «Bierkeller», вул. Незалежності, 16

2) «КИЙ АВІА», вул. Січових Стрільців, 10

3) Магазин «На околиці», вул. Симоненка, 30 А

4) «Прикарпатський земельний центр», вул. Сахарова, 25 (макет для денного та нічного
освітлення)

Програма «Тепле Веломісто»
 В рамках проекту «Велопарковка» отримано замовлення від таких компаній:
– туристична компанія «Красна»;
– громадський ресторан Urban Space 100.
Наразі розробляються план-схеми розташування велостійок, їхній дизайн та робочі макети.
 Анонсовано заклик мешканцям міста приєднатися до всесвітнього флешмобу «30 днів на
велосипеді», що буде проходити протягом квітня місяця. Суть акції полягає у тому, щоб щодня
користуватися велосипедом у якості транспортного засобу.
 Триває підготовка до «Велошколи», що стартує 17 квітня. Вже 1 квітня відкрито
реєстрацію. Участь у школі безкоштовна.
 Затверджено 7 учасників-доповідачів «Міського Велофоруму» серед яких: Асоціація
Велосипедистів Києва та Львівська Асоціація Велосипедистів. «Велофорум» заплановано на 2
квітня у громадському ресторані Urban Space 100.
 Спільно з волонтером Андрієм Черніковим зроблено порівняльний аналіз зміни кількості
велопарковок в Івано-Франківську за 2014-2015 роки та їхній вплив на інфраструктуру міста та
звички іванофранківців. Кількість велопарковок збільшилася з 2014 р. у 2015 р. на 281% (з 48 до
183 шт.), їхня місткість, тобто кількість велосипедів, які можна припаркувати, збільшилася на
247% (з 266 до 924 велосипедів). Причому у 2015 р. кількість встановлених велопарковок для
кріплення велосипеда за раму більша, ніж таких, де велосипед чіпляється за колесо, на 25%.
 Розпочато роботу над журналістським проектом про мешканців Івано-Франківська, для
яких велосипед – це хобі, робота, транспорт чи розвага. Проект полягає у створенні циклу із 10
статей у партнерстві з одним із регіональних медіа. Мета проекту – популяризувати велосипед
як постійний транспорт серед мешканців міста на власному ж прикладі його жителів. Початок
публікацій планується на квітень.
Напрямок з розвитку енергоефективності
 18 березня відбулося відкриття першої зарядної станції для електромобілів у ІваноФранківську біля ресторану «Зосина воля» на вул. Дудаєва, 10.
 Проект «Електрозарядка в Івано-Франківську» розпочато платформою «Тепле Місто» у
партнерстві з Tesla Club Ukraine. Партнерами першої зарядної станції стали будівельна компанія
«Тенко» та ресторан «Зосина воля».
 Цим проектом «Тепле Місто» підтримало існуючу інфраструктуру електромобілів і тим
самим долучилося до розвитку гілки сполучення міст Західного регіону.

 Встановлений тип зарядної станції забезпечує швидку зарядку та є універсальним, адже
підходить для всіх існуючих в Україні електрокарів. На відкритті було продемонстровано
принципи роботи та процес зарядки електромобіля.
 Одразу після офіційного відкриття цю зарядну станцію висвітлено на мапі зарядних
станцій України у спеціальному додатку від Tesla Club Ukraine – http://tesla-club.com.ua/gmap.

Програма «Гарячий Спорт»
 Проведено збори організаційного комітету «Франківського Півмарафону», де було
погоджено план підготовки та старт промо кампанії з 1 травня. Дата проведення «Франківського
Півмарафону» – 25 вересня 2016 року.
 До 15 квітня готується заявка на участь у конкурсі ґрантів програми молодіжних та
громадських організацій міської адміністрації для отримання фінансування на проект
«Франківський Півмарафон».
 У березні в рамках підготовки до «Франківського Півмарафону» налагоджено співпрацю
з тревел-партнером «КИЙ АВІА».
 Організовано збори з ініціативною групою щодо проведення фестивалю «Спорт 40», де
було прийняте рішення про проведення другого фестивалю у 2017 році.
 Затверджена дата святкування «Міжнародного Дня Танцю» - 3 травня. На даний момент
свою участь у заході погодили такі танцювальні школи та колективи, як: Mixstyle Dance Studio,
Soloway Dance Center, Maasai Dance School, Miamore (ГО «Івано-Франківська школа танцю»),
Foundations Rokers, два народних колективи та колектив східних танців.
Розвиток урбаністики
 15 березня в Urban Space 100 відбулася презентація результатів стратегічної сесії з
ревіталізації промислових територій на прикладі заводу Промприлад. Результати були
представлені експертами з урбаністики з організації CANactions Владом Тимінським та Урсом
Томанном.
 Результати презентації містять основні тези, сформовані експертними групами з тем
присвячених контексту заводу в різних масштабах (міста, регіону, країни та ін.), можливим
організаційно-фінансовим моделям та програмному наповненню.
 Окрім цього, було сформовано модель щодо дослідження Промприладу, що складається з
чотирьох ключових етапів, і де стратегічна сесія є тільки першим кроком на шляху до кінцевого
результату.
 Розпочато роботу з підготовки наступних стадій дослідження.

Робота з партнерами
 У березні налагоджено співпрацю з 5-ма новими партнерами:
1) Національний партнер – Tickets Travel Network (Київ),
2) Партнер – Туроператор «Апельсин» (Івано-Франківськ),
3) Спонсори:
- кав’ярня «Sunday Coffeе» (Івано-Франківськ),
- магазин туристичного спорядження «Gorgany.com» (Івано-Франківськ),
- обсмажка кави «Coffee Lab Roasters» (Івано-Франківськ).
Медіа підтримка
 У березні про платформу «Тепле Місто» та її проекти було зроблено 44 публікації у ЗМІ.
1

Газета "Репортер"

01.03.2016

2

Он-лайн довідник
"0342.ua"

01.03.2016

3

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

01.03.2016

Tesla Club UA: у Франківську буде мережа зарядних пристроїв для
електрокарів
http://report.if.ua/avto/tesla-club-ukraine-u-frankivsku-bude-merezhazaryadnyh-prystroyiv-dlya-elektrokariv/
Активісти "Теплого міста" показують франківцям, які естетичні вивіски
можуть бути
http://www.0342.ua/article/1139524
В Івано-Франківську розбудують мережу “заправок” для електрокарів

02.03.2016

http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-rozbuduyut-merezhu-zapravok-dlyaelektrokariv/
В Івано-Франківську буде мережа зарядних пристроїв для електрокарів
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Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"
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Інтернет-видання
"Вікна"

03.03.2016
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Інтернет-видання
"Галка"

03.03.2016
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Газета "Репортер"

04.03.2016
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Газета "Репортер"

08.03.2016
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Інтернет-видання
"Фіртка"

09.03.2016
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Телеканал "ZIK"

09.03.2016
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Інтернет-видання
"Курс"

16.03.2016
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ТРК "РАІ"

16.03.2016
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Газета "Репортер"

18.03.2016
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Інтернет-видання
"Курс"

18.03.2016

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-bude-merezha-zaryadnyh-prystrojivdlya-elektrokariv/
В Івано-Франківську встановлять першу зарядку для електрокарів від
Tesla Club Ukraine
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/03/01/50239/view
Цьогоріч “Тепле місто” планує встановити 40 велопарковок – шукають
партнерів
http://www.galka.if.ua/tsogorich-teple-misto-planuye-vstanoviti-40veloparkovok-shukayut-partneriv/
Людина тижня. Ігор Сусяк
http://report.if.ua/gazeta/tyzhden/lyudyna-tyzhnya-igor-susyak/
“Тепле місто” проведе у Івано-Франківську “Міський велофорум”
http://report.if.ua/rozvagy/asociaciya-velosypedystiv-kyyeva-provede-uivano-frankivsku-miskyj-veloforum/
В Івано-Франківську вчитимуть популяризувати велосипедний рух
http://firtka.if.ua/?action=show&id=101329
В Івано-Франківську вчитимуть популяризувати велосипедний рух
http://zik.ua/news/2016/03/09/v_ivanofrankivsku_vchytymut_populyaryzuvat
y_velosypednyy_ruh_679154
У Франківську на прикладі "Промприладу" представили універсальну
концепцію розвитку промислових територій
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_na_prykladi_prompryladu_predstavyly_u
niversalnu_kontseptsiyu_rozvytku_promyslovyh_terytoriy_35729.html
У Франківську представили універсальну концепцію розвитку
промислових територій
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=18471
Промприклад. Як зробити франківські промзони цікавими та корисними?
http://report.if.ua/gazeta/socium/prompryklad-yak-zrobyty-promzonycikavymy-ta-korysnymy/
У Франківську відкрили першу заправку для електромобілів
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"Галка"
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Інтернет-видання
"Галка"

18.03.2016

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_vidkryly_pershu_zapravku_dlya_elektro
mobiliv_foto_video_35850.html
До Івано-Франківська з’їхалися електрокари – на урочисте відкриття
першої заправної станції
http://www.galka.if.ua/do-ivano-frankivska-z-yihalisya-elektrokari-naurochiste-vidkrittya-pershoyi-zapravnoyi-stantsiyi-foto/
Як у Франківську відкривали першу зарядну станцію для електрокарів
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ТРК "Вежа"

18.03.2016
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Газета "Репортер"

18.03.2016
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Інтернет-видання
"Бріз"

18.03.2016

http://www.galka.if.ua/yak-u-frankivsku-vidkrivali-pershu-zaryadnustantsiyu-dlya-elektrokariv-fotoreportazh/
В Івано-Франківську відкрили першу зарядну станцію для
електромобілів
http://www.vezha.org/v-ivano-frankivsku-vidkryly-pershu-zaryadnustantsiyu-dlya-elektromobiliv-foto/
У Франківську власники електромобілів будуть заправлятися
безкоштовно
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-vlasnyky-elektromobiliv-budutzapravlyatysya-bezkoshtovno-foto/
У Франківську відкрили перший зарядний модуль для електромобілів

20

Інтернет-видання
"Стик"

18.03.2016

http://briz.if.ua/35235.htm
У Франківську відкрили першу заправку для електромобілів

21

Он-лайн довідник
"0342.ua"

18.03.2016

22

Інтернет-видання
"Вікна"

18.03.2016

http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/03/18/u-frankivsku-vidkrylypershu-zapravku-dlia-elektromobiliv-video
В Івано-Франківську відкривали першу зарядну станцію для
електрокарів
http://www.0342.ua/article/1160193
Перша зарядка є! Прикарпаття встановить 20 зарядок для електромобілів

23

Інформаційна агенція
"ifportal.net"

18.03.2016

http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/03/18/51227/view
У Франківську відкрили перший зарядний пристрій для електромобілів

24

Інтернет-видання
"Версії"

18.03.2016

http://ifportal.net/news/full/61609.html
Відтепер у Франківську є можливість зарядити електромобіль

25

Інтернет-портал
"franyk.com"

18.03.2016

26

Телеканал "ZIK"

18.03.2016

27

Інтернет-видання
"Фіртка"

18.03.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/vidteper-u-frankivsku-ye-mozhlivist-zaryaditielektromobil-foto/
У Франківську на Дудаєва відкрили першу в місті заправку для
електромобілів
http://franyk.com/ua/fullnews/207560
В Івано-Франківську відкрили першу в області електрозаправну станцію
для автомобілів
http://zik.ua/news/2016/03/18/v_ivanofrankivsku_vidkryly_pershu_v_oblasti
_elektrozapravnu_stantsiyu_dlya_682341
Як в Івано-Франківську відкривали зарядну станцію для електрокарів

28

Інтернет-видання
"Фіртка"

18.03.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=102127
У Франківську відкрили перший зарядний пристрій для електромобілів

29

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

18.03.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=102103
В Івано-Франківську урочисто відкрили першу електричну заправну
станцію

30

ТБ "402 канал"

18.03.2016

31

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

18.03.2016

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-urochysto-vidkryly-pershuelektrychnutzapravnu-stantsiyu-foto/
В Івано-Франківську з'явилася перша зарядна станція для електромобілів
https://www.youtube.com/watch?v=cWY5YK-9YDs
В Івано-Франківську відкрили першу станцію для зарядки електрокарів

18.03.2016

http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-vidkryly-pershu-stantsiyu-dlyazaryadky-elektrokariv-foto/
Перша в Івано-Франківську заправка для електромобілів

32

Інформаційний портал

"zhytlo.in.ua"

33

Інтернет-видання
"Паралелі"

18.03.2016

34

Національна
платформа малого та
середнього бізнесу

18.03.2016

35

ТРК "РАІ"

18.03.2016

36

Інтернет-портал
"ecotown.com.ua"

19.03.2016

http://zhytlo.in.ua/ua/novini/chista_energya1/persha_v_vanofrankvsku_zapravka_dlya_elektromoblv_vdeo.html
В Івано-Франківську відкрили першу зарядну станцію для
електромобілів
http://www.paralleli.if.ua/news/63068.html
Відмова від двигунів внутрішнього згоряння і перехід на чисту енергію

http://platforma-msb.org/vidmova-vid-dvyguniv-vnutrishnogo-zgoryannya-iperehid-na-chystu-energiyu/
У Франківську відкрили першу зарядну станцію для електромобілів
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=18536
У Франківську відкрили першу заправку для електромобілів

37

Інтернет-видання
"Версії"

19.03.2016

38

ТБ "402 канал"

23.03.2016

39

Газета "Репортер"

29.03.2016

40

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

29.03.2016

41

Інтернет-видання
"Галка"

29.03.2016

42

Телеканал "Третя
Студія"

30.03.2016

http://ecotown.com.ua/news/U-Frankivsku-vidkryly-pershu-zapravku-dlyaelektromobiliv/
В Івано-Франківську з’явиться мережа зарядних станцій для
електромобілів
http://www.versii.if.ua/novunu/v-ivano-frankivsku-z-yavitsya-merezhazaryadnih-stantsiy-dlya-elektromobiliv-video-foto/
Невдовзі в Івано-Франківську запрацює школа для любителів
двоколісників
https://www.youtube.com/watch?v=6UL7YZOoBrg
«Тепле місто» успішно реалізувало 5 кращих ідей для Івано-Франківська
http://report.if.ua/groshi/teple-misto-uspishno-realizuvalo-5-krashchyh-idejdlya-ivano-frankivska/
В Івано-Франківську підвели підсумки першої хвилі програми “Міські
Ґранти”, що реалізується платформою “Тепле Місто”
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-pidvely-pidsumky-pershoji-hvyliprohramy-miski-granty-scho-realizujetsya-platformoyu-teple-misto-foto/
У Франківську за грантові кошти реалізували ще п’ять прогресивних
проектів
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-za-grantovi-koshti-realizuvali-shhe-pyat-progresivnih-proektiv/
П'ятеро переможців проекту "Міські гранти" вже реалізували свої ідеї

43

Інтернет-видання
"Українська Правда
Життя"

31.03.2016

https://www.youtube.com/watch?v=UmYbyEY23rI
Досвід перетворень. Острови креативності змінюють Європу

44

Інтернет-видання
"Версії"

31.03.2016

http://life.pravda.com.ua/culture/2016/03/31/210295/
Франківський бізнесмен Ігор Сусяк: Мені «болить» питання
енергоефективності
http://www.versii.if.ua/publikacii/frankivskiy-biznesmen-igor-susyak-menibolit-pitannya-energoefektivnosti/

