ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЧЕРВЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
▪ У червні до команди платформи «Тепле Місто» приєдналися нові члени команди:
 Галина Гривнак – операційний директор;
 Ольга Стецевич – координатор розвитку партнерства.
▪ 24 червня відбулась третя зустріч із обміну досвідом платформи «Тепле Місто». До нас
завітали 19 учасників серед яких представники громадських організацій, ініціативних груп,
міських адміністрацій та бізнесу із Ужгорода, Львова, Слов’янська та Івано-Франківська.
Зустрічі з обміну досвідом відбуваються завдяки підтримки Європейського фонду за демократію.

Програма «Міські Ґранти»
▪ У червні відбулося оцінювання проектів ІІ хвилі програми. За результатами співбесід із
експертною комісією конкурсу фінансування отримають 5 команд із наступними проектами:
- «Design Village 2016» – конференція з метою утворення дружнього середовища для
знайомства, діалогу та обміну досвідом між творчими особистостями різних сфер дизайну;
- «City Scouting» – розпізнання обраних фрагментів міста (наприклад, вивісок) за
допомогою артистичних інструментів – робіт, реалізації, ситуації та інтервенції у публічний
простір. Художники, використовуючи найцікавіші фрагменти, створять твори мистецтва в
авторській живописній техніці;
- Облаштування спортивно-відпочинкової зони у мікрорайоні Пасічна (на території
Спортивного комплексу НФК «Ураган») з метою зробити спорт ще більш доступним та цікавим
для мешканців міста, а особливо для дитячо-юнацької категорії населення;
- Вулична Зарядка «Uppy» – облаштування на вулицях Івано-Франківська місць, де люди
змогли би комфортно та безкоштовно зарядити свої мобільні пристрої;
- «Фестиваль культур 2016» – усунення культурних бар’єрів між націями та ознайомлення
жителів міста з особливостями традицій інших країн шляхом презентацій, ігор, танців,
дегустацій національних страв, показів національних костюмів.

▪ 10 червня в Urban Space 100 відбулась прес-конференція із переможцями ІІ хвилі
конкурсу.
▪ На даний момент триває юридичне оформлення проектів (укладання договорів на
отримання ґрантів). Ідеї переможців будуть реалізовані з липня до жовтня 2016 року.

Громадський ресторан Urban Space 100
▪ Протягом червня у ресторані відбулося 15 подій, серед яких: «Всеукраїнський латте арт
батл Pitcher King», дегустація віскі, презентації, зустрічі та декілька концертів.

Urban Space Radio
▪ 19 червня команда Urban Space Radio провела першу пряму трансляцію з події у
громадському ресторані Urban Space 100. Прем'єру альбому «IONA» групи Mari Cheba, слухачі
радіо могли почути у прямому ефірі: все, що відбувалося на сцені, включно з реакцією гостей
ресторану.
▪ У червні продовжувалася робота над виробництвом власних програм. Подкасти
знаходяться у вільному доступі на MixCloud https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio

Розвиток урбаністики
▪ Досягнуто домовленість з американським консалтинговим агентством SRI про широке
дослідження економіки регіону, визначення організаційної структури та бізнес моделі
Промприладу.
▪ Розпочато підготовку до обстеження та дослідження території та конструкцій будівлі
Промприладу в кооперації з бюро Zotov&Co.
▪ У липні у партнерсві з німецьким товариством зі співробітництва GIZ на території
Друкарні буде проведено івано-франківську «Майстерню Міста», що матиме назву «Павільйон
78».
▪ 4 червня відбувся воркшоп зі створення вуличних меблів, що проходив на території перед
Друкарнею.
▪ Складено програму архітектурної резиденції, що відбудеться 12-22 липня з метою
розробки архітектурного скверу перед Друкарнею і стане основною подією «Павільйону 78».
▪ До команди залучено архітектора та урбаніста Ярослава Яковлева, що куруватиме
архітектурну резиденцію її учасників, лекторів та динаміку школи.
▪ Отримано розпорядження про фінансову підтримку «Павільйону 78» від міського голови
у розмірі 50 000 грн.
▪ Отримано ухвалення від комісії з безпеки руху про встановлення обмежуючих стовпчиків
навколо ділянки з метою врегулювання стихійного паркування.

Проект «Вивіски»
▪ Було розроблено макет однієї вивіски:
- Fashion Lab, вул. Мазепи, 20

Програма «Тепле Веломісто»
▪ Протягом червня було організовано 2 заняття з проекту «Велошкола», які проводилися 5
та 12 червня.
▪ 19 червня спільно з веломагазином «МТБ-байк» було організовано тренінг з
обслуговування та ремонту велосипеда.
▪ В рамках проекту «Велопарковка»:
- здійснено монтаж однієї 5-секційної велопарковки для НФК «Ураган»;
- від спонсора веломагазину «МТБ-байк» було передано 2 велопарковки для ДНЗ №11.
▪ Відбулося 2 заїзди та заняття «Літньої Велойоги», що організовується спільно з йогастудією «Намаскар».
▪ В рамках спільного проекту з газетою «Репортер» опубліковано 2 статті про
популяризацію велосипеда:
- Крутимо педалі. Про користь двоколісного розповів франківський роверист і медик
Андрій Глущук: http://report.if.ua/gazeta/sport-1/krutymo-pedali-pro-koryst-dvokolisnogo-rozpovivfrankivskyj-roveryst-i-medyk-andrij-glushchuk/. Варто зазначити, що опублікована стаття отримала
спеціальну відзнаку та приз у всеукраїнському конкурсі від Асоціації Велосипедистів Києва «За
натхнення крутити педалі".
- Велосипед зміцнює сім’ю. У родині франківців Романа Ганжі та Наталі Найди всі – на
колесах:
http://report.if.ua/gazeta/socium/velosyped-zmicnyuye-simyu-u-rodyni-frankivciv-romanaganzhi-ta-natali-najdy-vsi-na-kolesah/

Програма «Гарячий Спорт»
▪ Відкрито реєстрацію на Франківський Півмарафон 2016. На кінець місяця зареєстровано
113 учасників та 16 дітей. Зареєструватися можна за посиланням: http://run.if.ua/
▪ 15 червня пройшла прес-конференція щодо відкриття реєстрації на Франківський
Півмарафон 2016 з командою організаторів.
▪ У червні в рамках підготовки до Франківського Півмарафону 2016 проведено 4 відкритих
бігових тренувань Open Run Day.
▪ 26 червня відбулася лекція з відомим спортсменом і власником титулу Ironman
Олександром Горганом.
▪ Відкрито реєстрацію на «Кольоровий забіг» - біг на коротку дистанцію зі спеціальними
фарбами. Ця подія відбуватиметься для промо Франківського Півмарафону. Зареєструватися
можна за посиланням: http://run.if.ua/

Медіа підтримка
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▪ У червні про платформу «Тепле Місто» та її проекти було зроблено 77 публікацій у ЗМІ.
Інтернет-видання
04.06.2016Активні франківці створюють в середмісті вуличні меблі
"Типовий ІваноФранківськ"
http://typical.if.ua/aktyvni-frankivtsi-stvoryuyut-v-seredmisti-vulychni-mebli-foto/
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"Фіртка"
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Інтернет-видання
"Галка"

04.06.2016У Франківську роблять меблі для нового скверу перед друкарнею в центрі
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/06/04/u-frankivsku-robliat-mebli-dlianovogo-skveru-pered-drukarneiu-v-tsentri-f
04.06.2016Безкоштовна Велошкола в Івано-Франківську збирає учнів
http://kurs.if.ua/news/bezkoshtovna_veloshkola_v_ivanofrankivsku_zbyraie_uchniv
_39742.html
04.06.2016В Івано-Франківську активісти майструють вуличні меблі
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsku_aktyvisty_maystruyut_vulychni_mebli_fot
o_39725.html
04.06.2016У Франківську перед старою друкарнею активісти взялись облаштовувати
вуличні меблі
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-pered-staroyu-drukarneyu-aktivistivzyalis-oblashtovuvati-vulichni-mebli-foto/
04.06.2016В центрі Івано-Франківська активісти майструватимуть вуличні меблі
http://firtka.if.ua/?action=show&id=108217
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Інтернет-видання
"Бліц Інфо"
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Газета "Галицький
Кореспондент"

04.06.2016Іванофранківці нині майстрували вуличні меблі в центрі міста
http://www.galka.if.ua/ivanofrankivtsi-nini-maystruvali-vulichni-mebli-v-tsentrimista-foto/
04.06.2016Активні франківці створюють в середмісті вуличні меблі
http://www.blitz.if.ua/news/54647
04.06.2016В Івано-Франківську активісти змайструють вуличні меблі
http://gk-press.if.ua/124713/
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Інтернет-видання
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04.06.2016У Франківську простір перед старою друкарнею доповнили вуличними
меблями
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-prostir-pered-staroyu-drukarneyu-dopovnylyvulychnymy-meblyamy/
04.06.2016У Франківську відкрили сезон велойоги
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_vidkryly_sezon_veloyogy_foto_39740.html
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Інтернет-видання
"Паралелі"

06.06.2016Франківські активісти виготовили вуличні меблі для нового скверу
http://paralleli.if.ua/news/65147.html

Інтернет-видання
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Інтернет-видання
"Версії"

08.06.2016Відкрита реєстрація на Івано-Франківський півмарафон
http://kurs.if.ua/news/vidkryta_reiestratsiya_na_ivanofrankivskyy_pivmarafon_3991
3.html
08.06.2016Стартувала реєстрація на Франківський півмарафон
http://www.versii.if.ua/novunu/startuvala-reyestratsiya-na-frankivskiy-pivmarafon/

Інтернет-видання
15
"Стик"

08.06.2016Розпочалась реєстрація на "Франківський півмарафон 2016"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/06/08/rozpochalas-reiestratsiia-na-

frankivskyi-pivmarafon-2016
16

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

08.06.2016Сьогодні стартувала реєстрація на Франківський Півмарафон
http://stanislavske.tv/sohodni-startuvala-rejestratsiya-na-frankivskyj-pivmarafon/
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Інтернет-видання
"Галка"

08.06.2016В Івано-Франківську стартувала реєстрація на “Frankivsk Half Marathon”
http://www.galka.if.ua/v-ivano-frankivsku-startuvala-reyestratsiya-na-frankivskhalf-marathon/
09.06.2016Організатори Франківського Півмарафону запрошують усіх на відкриті
тренування
http://firtka.if.ua/?action=show&id=108615
09.06.2016Організатори Франківського півмарафону запрошують усіх на відкриті
тренування
http://www.versii.if.ua/novunu/organizatori-frankivskogo-pivmarafonuzaproshuyut-usih-na-vidkriti-trenuvannya/
10.06.2016“Тепле місто” оголосило переможців конкурсу програми “Міські Ґранти”
http://stanislavske.tv/teple-misto-oholosylo-peremozhtsiv-konkursu-prohramymiski-granty-foto/
10.06.2016На міському озері розпочинають тренування до «Франківського Півмарафону
2016»
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-rozpochynayut-trenuvannya-do-frankivskogopivmarafonu-2016/
10.06.2016“Міські гранти” назвали переможців другої хвилі відбору
http://www.galka.if.ua/miski-granti-nazvali-peremozhtsiv-drugoyi-hvili-vidboru/
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24 Газета "Репортер"

25

Інтернет-видання
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Інтернет-видання
"Стик"
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Інтернет-видання
"Фіртка"

10.06.2016Друкарня — місце відпочинку. Франківці облаштовують громадський простір
в центрі міста
http://report.if.ua/gazeta/socium/drukarnya-misce-vidpochynku-frankivcioblashtovuyut-gromadskyj-prostir-v-centri-mista/
10.06.2016Франківські урбаністи створили комікс про оновлення скверу біля друкарні
http://report.if.ua/lyudy/frankivski-urbanisty-stvoryly-komiks-pro-onovlennyaskveru-bilya-drukarni-foto/
10.06.2016Визначено п'ятьох переможців в другому конкурсі "Міські Гранти" від
платформи "Тепле Місто"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/06/10/vyznacheno-piatokh-peremozhtsivv-drugomu-konkursi-miski-granty-vid-platfo
10.06.2016Визначено п'ятьох переможців в другому конкурсі "Міські Гранти" від
платформи "Тепле Місто"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/06/10/vyznacheno-piatokh-peremozhtsivv-drugomu-konkursi-miski-granty-vid-platfo
10.06.2016Франківські урбаністи створили комікс про оновлення скверу біля друкарні
http://firtka.if.ua/?action=show&id=108698
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Інтернет-видання
"Фіртка"

10.06.2016На міському озері розпочинають тренування до «Франківського Півмарафону
2016»
http://firtka.if.ua/?action=show&id=108684
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Інтернет-видання
"Галка"

10.06.2016“Comixans” створили комікс про перетворення простору поблизу друкарні

30 Газета "Репортер"
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Інтернет-видання
"Курс"

http://www.galka.if.ua/comixans-stvorili-komiks-pro-peretvorennya-prostorupoblizu-drukarni-foto/
11.06.2016У Франківську провели перше тренування-підготовку до “Півмарафону 2016”
http://report.if.ua/sport/u-frankivsku-provely-pershe-trenuvannya-pidgotovku-dopivmarafonu-2016/
11.06.2016"Тепле місто" визначило переможців ІІ хвилі програми "Міські Ґранти"
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_vyznachylo_peremozhtsiv_ii_hvyli_programy_mi
ski_granty_40064.html
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Інтернет-видання
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Інтернет-видання
"Версії"
ТБ "402 канал"

Інтернет-видання
36 "Типовий ІваноФранківськ"

12.06.2016На міському озері пройшло відкрите бігове тренування в рамках підготовки до
Франківського півмарафону
http://www.versii.if.ua/novunu/na-miskomu-ozeri-proyshlo-vidkrite-bigovetrenuvannya-v-ramkah-pidgotovki-do-frankivskogo-pivmarafonu-foto/
13.06.2016У Франківську назвали переможців ІІ хвилі програми "Міські Ґранти"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_nazvaly_peremozhtsiv_ii_hvyli_programy_misk
i_granty_40144.html
13.06.2016Вуличні зарядки для телефонів та фестиваль культур: Тепле місто оголосило
переможців конкурсу “Міські Ґранти”
http://www.versii.if.ua/novunu/vulichni-zaryadki-dlya-telefoniv-ta-festival-kulturteple-misto-ogolosilo-peremozhtsiv-konkursu-miski-granti/
13.06.2016На міському озері стартували відкриті тренування до "Франківського
Півмарафону 2016"
https://www.youtube.com/watch?v=lYOoNAn0mUk
13.06.2016В Івано-Франківську визначили переможців міських ґрантів

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-vyznachyly-peremozhtsiv-miskyh-grantiv/
37 ТБ "402 канал"

13.06.2016"Тепле місто" оголосило переможців конкурсу грантів
https://www.youtube.com/watch?v=1WsF9MMnjLg
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Інтернет-видання
"Галка"
Газета "Репортер"

13.06.2016Вулична зарядка, дизайн фестиваль, перетворення вивісок у арт-об’єкти:
“Міські гранти” назвали переможців другої хвилі
http://www.galka.if.ua/vulichna-zaryadka-dizayn-festival-peretvorennya-vivisok-uart-ob-yekti-miski-granti-nazvali-peremozhtsiv-drugoyi-hvili/
13.06.2016У Франківську 5 проектів “Міських Ґрантів” отримають 50 тисяч на реалізацію
ідей
http://report.if.ua/groshi/u-frankivsku-5-proektiv-miskyh-%D2%91rantivotrymayut-50-tysyach-na-realizaciyu-idej/
13.06.2016Вулична зарядка та найдовша лавка. У Франківську назвали переможців
міських ґрантів
http://www.blitz.if.ua/news/55141

40

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

41

Інтернет-видання
"Вікна"

13.06.2016На вулицях Івано-Франківська облаштують місця для безкоштовної зарядки
мобільних пристроїв
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/06/13/55321/view

42

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

43

Газета "Галицький
Кореспондент"

13.06.2016В Івано-Франківську переможці другого конкурсу програми “Міські Ґранти”
розповіли про свої проекти
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-peremozhtsi-druhoho-konkursu-prohramymiski-granty-rozpovily-pro-svoji-proekty-foto/
13.06.2016У Франківську назвали переможців ІІ хвилі програми “Міські Ґранти”

44 ОДТРК "Карпати"

45

Інтернет-видання
"Бріз"

http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-nazvaly-peremozhtsiv-ii-hvyli-programy-miskigranty/
13.06.2016Другі міські гранти від "Теплого міста" обрали п’ятеро проектів-переможців
http://odtrk.if.ua/2016/06/13/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82/
14.06.2016У Франківську визначили переможців ІІ хвилі програми "Міські Ґранти"
http://briz.if.ua/36541.htm

46

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

14.06.2016На міському озері стартували відкриті тренування до “Франківського
Півмарафону 2016″
http://stanislavske.tv/na-miskomu-ozeri-startuvaly-vidkryti-trenuvannya-dofrankivskoho-pivmarafonu-2016/

47

Інтернет-видання
"Курс"

48

Інтернет-видання
"Фіртка"

14.06.2016На міському озері стартували відкриті тренування до "Франківського
Півмарафону 2016"
http://kurs.if.ua/news/na_miskomu_ozeri_startuvaly_vidkryti_trenuvannya_do_fran
kivskogo_pivmarafonu_2016_video_40204.html
14.06.2016У Франківську назвали переможців ІІ хвилі програми "Міські Ґранти"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=108929

49

Інтернет-видання
"Версії"

Інтернет-видання
50 "Типовий ІваноФранківськ"
51 Газета "Репортер"

52

53

54

Інтернет-видання
"Фіртка"

14.06.2016У Франківську стартували відкриті тренування в рамках підготовки до
півмарафону
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-startuvali-vidkriti-trenuvannya-vramkah-pidgotovki-do-pivmarafonu-div-video/
14.06.2016На міському озері стартували відкриті тренування до «Франківського
півмарафону 2016»
http://typical.if.ua/na-miskomu-ozeri-startuvaly-vidkryti-trenuvannya-dofrankivskoho-pivmarafonu-2016-video/
14.06.2016Cтартували відкриті тренування до “Франківського Півмарафону 2016”
http://report.if.ua/sport/ctartuvaly-vidkryti-trenuvannya-do-frankivskogopivmarafonu-2016-video/
14.06.2016На міському озері стартували відкриті тренування до "Франківського
Півмарафону 2016"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=108935

Третя Студія

14.06.2016У середмісці з'являться місця для підзарядки мобільних телефонів, планшетів
та інших ґаджетів.
https://www.youtube.com/watch?v=K-lzwxFK7ZY

Он-лайн довідник
"0342.ua"

15.06.2016Незабаром на вулицях Франківська містяни зможуть заряджати гаджети
http://www.0342.ua/news/1259338

55

Інтернет-видання
"Галка"

15.06.2016“Франківський півмарафон” утретє скликає учасників
http://www.galka.if.ua/frankivskiy-pivmarafon-utretye-sklikaye-uchasnikiv/

56

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

15.06.2016На "Франківський Півмарафон" планують зібрати півтори тисячі бігунів
http://www.blitz.if.ua/news/55284

57

Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

15.06.2016Івано-Франківськ розпочав підготовку до вже традиційного півмарафону
http://pravda.if.ua/news-99743.html

58

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

59

Газета "Галицький
Кореспондент"

60

ТРК "Вежа"

61 ТРК "Вежа"

62

Інтернет-видання
"Фіртка"

15.06.2016“В процесі тренування, Ви й не спам’ятаєтесь як будете стояти на старті”:
організатори розповіли про “Франківський Півмарафон 2016″
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-obhovoryly-vidkryttya-rejestratsiji-nafrankivskyj-pivmarafon-2016-fotovideo-stv/
15.06.2016Через 101 день місто “побіжить”: у Франківську пройде Півмарафон 2016
http://gk-press.if.ua/cherez-101-den-misto-pobizhyt-u-frankivsku-projdepivmarafon-2016/
15.06.2016Масштабний міський забіг запланований на 25-е вересня, анонсують
організатори
http://www.vezha.org/news/masshtabnyj-miskyj-zabig-zaplanovanyj-na-25-everesnya-anonsuyut-organizatory-video/
15.06.2016Стали відомі переможці другої хвилі програми «Міськи гранти»
http://www.vezha.org/news/staly-vidomi-peremozhtsi-drugoyi-hvyli-programymisky-granty-video/
15.06.2016Франківців запрошують на третій Півмарафон
http://firtka.if.ua/?action=show&id=109081

63 ТБ "402 канал"

15.06.2016На "Франківський Півмарафон" планують зібрати півтори тисячі бігунів
https://www.youtube.com/watch?v=q93NxFlmrYg

64 Газета "Репортер"

65

Інтернет-видання
"Стик"

Інтернет-видання
66 "Типовий ІваноФранківськ"

67

Інтернет-видання
"Стик"

68

Інтернет-видання
"Курс"

69

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

70 Газета "Репортер"

71

72

Газета "Репортер"

Інтернет-видання
"Фіртка"

15.06.2016На Франківському півмарафоні проведуть дитячі та корпоративні естафети
http://report.if.ua/sport/na-frankivskomu-pivmarafoni-provedut-i-dytyachi-takorporatyvni-estafety/
16.06.2016На "Франківський Півмарафон" планують зібрати півтори тисячі бігунів
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/06/16/na-frankivskyi-pivmarafonplanuiut-zibraty-pivtory-tysiachi-biguniv
16.06.2016На «Франківський Півмарафон-2016» планують зібрати півтори тисячі бігунів

http://typical.if.ua/na-frankivskyj-pivmarafon-2016-planuyut-zibraty-pivtorytysyachi-bihuniv-video/
17.06.2016Завтра на міському озері відбудеться відкрите тренування до «Франківського
півмарафону 2016»
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/06/17/zavtra-na-miskomu-ozerividbudetsia-vidkryte-trenuvannia-do-%C2%ABfrankivskogo18.06.2016В Івано-Франківськ приїдуть художники та запропонують, як реорганізувати
публічний простір міста через мистецтво
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivsk_pryidut_hudozhnyky_ta_zaproponuyut_yak
_reorganizuvaty_publichnyy_prostir_mista_cherez_mystetstvo_40403.html
20.06.2016Франківці просто посеред вулиці зможуть заряджати планшети і телефони
http://stanislavske.tv/frankivtsi-prosto-posered-vulytsi-zmozhut-zaryadzhatyplanshety-i-telefony-video/
22.06.2016Ironman Олександр Горган готуватиме франківців до півмарафону
http://report.if.ua/afisha/ironman-oleksandr-gorgan-gotuvatyme-frankivciv-dopivmarafonu/
24.06.2016Велосипед зміцнює сім’ю. У родині франківців Романа Ганжі та Наталі Найди
всі – на колесах
http://report.if.ua/gazeta/socium/velosyped-zmicnyuye-simyu-u-rodyni-frankivcivromana-ganzhi-ta-natali-najdy-vsi-na-kolesah/
24.06.2016Іванофранківців запрошують на бігові лекторії
http://firtka.if.ua/?action=show&id=109798

73

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

74

Інтернет-портал
"Велика Ідея"

75

Інтернет-видання
"Галка"

26.06.2016Підготовка до “Франківського Півмарафону 2016″: сьогодні стартують бігові
лекторії
http://stanislavske.tv/sohodni-startuyut-bihovi-lektoriji-do-frankivskohopivmarafonu-2016/
27.06.2016Автори мему «Франек, добрий ранек!»: «У коміксі показуємо те, чого місцеві
мешканці не бачать»
https://biggggidea.com/practices/1553/
29.06.2016Frankivsk Half Marathon шукає волонтерів
http://www.galka.if.ua/frankivsk-half-marathon-shukaye-volonteriv/

76

Інтернет-видання
"Фіртка"

30.06.2016Тепле Місто та Frankivsk Half Marathon розшукують волонтерів
http://firtka.if.ua/?action=show&id=110200

77 ОТБ "Галичина"

30.06.201630 06 2016 Підготовка до пів марафонського забігу
https://www.youtube.com/watch?v=E5a9bG_UZ9o

