ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЛИПЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 У липні до команди платформи «Тепле Місто» приєдналися нові члени команди:
- Анастасія Туманова – менеджер з розвитку партнерства;
- Тетяна Федорів – бухгалтер.
 Протягом липня, а саме 5 та 19 липня, зустріч з обміну досвідом платформи «Тепле
Місто» відвідало понад 40 представників громадських організацій та органів місцевого
самоврядування із східних міст України.

Програма «Міські Ґранти»
 У липні розпочалася реалізація проектів ІІ хвилі ґрантів. Триває контрактування
проектів.
 14 липня у приміщені галереї «Маргінеси» відбулась презентація проекту City Scouting.
Команда проекту за результатами візуального дослідження сформувала рекомендації
для виробників зовнішньої реклами Івано-Франківська. Понад 50 осіб завітали на
відкриття виставки. Усі охочі могли відвідати виставку протягом 2-х днів.
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Громадський ресторан Urban Space 100
▪ Протягом липня у ресторані відбулося 11 подій, серед яких: лекції програми «Теплий
Арт», презентації, концерти.
▪ 20 липня відбулися чергові загальні збори засновників ресторану, в результаті чого 5
нових проектів отримали фінансування:
- Велореанімація – встановлення «міні-веломайстерні» на території біля центрального
корпусу Івано-Франківського медичного університету – 12 000 грн.
- Зелена зона Опришівців. Реанімація. Етап: Встановлення питного фонтанчика створення питного фонтанчика на території Опришівців, оскільки спортивні тренування
викликають спрагу, а найближчий магазин знаходиться досить далеко від локації;
вдосконалення місця відпочинку – 26 000 грн.
- Франківський міжнародний фестиваль крафтового пива - проект має на меті вивести
культуру споживання пива на якісно вищий рівень та познайомити франківців та гостей
міста з виробниками справді якісного продукту – 20 000 грн.
- Dance with Apache - це дводенний фестиваль сучасного танцю в Івано-Фракнівську за
участі однієї з найкращих українських команд APACHECREW. В рамках проекту
планується проведення танцювальних майстер-класів, виконання танцювального
перформансу за участю танцюристів колективу та вечірній танцювальний «джем» 10 000 грн.
- «Дитяча архітектурна школа» - це дитячі заняття з архітектури із авторськими
програмами молодих архітекторів, побудовані на власних пошуках та дослідженнях
світового досвіду - 12 460 грн.
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Urban Space Radio
 У липні команда проекту Urban Space Radio завершила роботу над першим сезоном
ефірів та авторських програм. Всі подкасти можна прослухати у вільному доступі на
каналі Urban Space Radio у сервісі MixCloud https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio
 Підбірки авторських програм можна послухати за посиланнями:
- «Monday Talks» - https://goo.gl/uwki5l
- «A-Side» - https://goo.gl/q1AG7C
- «Urban Playlist» - https://goo.gl/lk7HJC
- «Urban World» - https://goo.gl/zSKm0G
 Репортери Urban Space Radio працювати над рубрикою «Urban Vox» - розмови з гостями
громадського ресторану Urban Space 100 на соціально важливі теми. Почути короткі
інтерв'ю можна чотири рази на день в будні дні.
 29-31 липня команда радіо працювала у Києві на фестивалі сучасної української музики
«Hedonism Festival». Усі записані музичні доповнення та розмови з музикантами можна
буде почути в ефірі радіо восени.
 Зараз проект працює у режимі міжсезоння. Продовжується робота з записами, які згодом
з'являться ефірі, і триває підготовка до запуску нового сезону проекту восени: співпраця
з авторами, розробка нової ефірної сітки та нарощення технічного потенціалу проекту.
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Програма «Теплий Арт»
 8 липня в Urban Space 100 відбулась лекція про французький сюрреалізм. На зустрічі
слухачі мали змогу дізнатись більше про письменників-сюрреалістів, їхні проекти та
художні практики. Лектор – Оскар Штерцер випускник університету Париж-VII,
мистецтвознавець з Росії. Живе в Парижі. Зустріч відвідали близько 30 людей.
 9 липня в громадському ресторані Urban Space 100 пройшла відкрита зустріч на тему «З
субкультурної колективної практики до візуальної індустрії для мас. Світ. Європа.
Україна». Учасники дізнались про те, як субкультурне і нелегальне ґрафіті
трансформувалось в індустрію муралів і комерційне явище. Лектор Блажей Патрик
Русин – польський митець, проживає і працює в Ужгороді. На події було близько 60
людей.
 9-10 липня у Івано-Франківську вперше відбувся всеукраїнський графіті фестиваль
«Алярм», в якому взяли участь близько 20 художників. Це - дводенний фестиваль, який
відбувався на території спортивного майданчика школи №4. Фестиваль покликаний
популяризувати графіті, постграфіті та вуличне мистецтво.
 14 липня в Urban Space 100 проведено прес-конференцію перед стартом мистецької
резиденції польського художника Zbiok’а за участі керівника проекту Романа
Малиновського та куратора Євгена Самборського.
 17-22 липня в Івано-Франківську проходила мистецька резиденція за участі польського
художника Славоміра Zbiok Чайковського, в рамках якої було створено мурал на вул.
Мазепи, 100. У своїй роботі «Свіжа фарба» митець розмірковує над українським
суспільством, яке шукає можливості втечі від важкого радянського минулого. Художник
конвертує тему декомунізації у зумисне простих, алегоричних фігурах Людини
Колишньої та Людини Нової. Славомір Чайковський – польський художник, є лауреатом
Гран-прі в IX Конкурсі імені Гепперта для живописців-дебютантів 2009 року, отримав
стипендію Міністра Культури та Національної Спадщини Республіки Польща, є
співкуратором фестивалю OUT OF STH (Вроцлав), лауреат премії WARTO в категорії
«Образотворче мистецтво» 2010 року.
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21 липня відбулася відкрита зустріч у дворику на вул. Шевченка, 3 із Zbiok’ом.
Художник презентував свої проекти, показував документальні фільми та відповідав на
запитання. Зустріч відвідало близько 30 людей.
22 липня було презентовано мурал на вул. Мазепи, 100 за участі художника,
організаторів, куратора, містян та представників ЗМІ.

Розвиток урбаністики
 З 12 по 22 липня проведено архітектурну резиденцію «Павільйон78», що зібрала під
своїм дахом 12 урбаністів і архітекторів з Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська.
Резиденція працювала в інтерактивному режимі перед друкарнею по вул. Січових
Стрільців, 78. Основними проміжними подіями були робочі сесії з різними
професіоналами з галузі партисипативних практик, історії, містопланування, малих
архітектурних форм, мистецтвознавства.
 Фінальні презентації напрацювань архітектурної резиденції відбулися 22 липня спочатку
в Urban Space 100, а потім вже у «Павільйоні78» і зібрали широкий загал різних груп
населення (представників міської адміністрації, департаментів, місцевих бізнесів, а
також активних громадян).
 Відкрито подієвий майданчик для активних містян - «Павільйон78». Він виступає як
метод залучення громадян до використання простору перед друкарнею і залишатиметься
на місці до кінця серпня 2016 року. До кінця літа на базі «Павільйону78»
відбуватимуться суспільно-корисні заходи. Вже відбулися: урбаністичний воркшоп з
безпеки руху «БезМоб», заняття з йоги, сесія команди «Garage Gang», майстер-клас з
виготовлення пряників для дітей та чимало іншого.
Кожен, хто бажає, може провести подію у «Павільйоні78» (основні вимоги – без
комерції та реклами), заповнивши анкету за посиланням - https://goo.gl/tZe19j
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-

Проект «Вивіски»
Було розроблено макети чотирьох вивісок:
Чумацький шлях, вул. Січових Стрільців, 7
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-

Акрополь, вул. Сахарова, 21
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-

Cosmo Travel, вул. Незалежності, 29
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-

Інтерфіт, вул. Станіславська, 4
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Програма «Гарячий Спорт»
 10 липня пройшов біговий лекторій, спікери – тренери київського клубу «KM Running
Club» Костянтин та Наталя Лєбєдєви. Тема лекторію – «Любительський спорт та його
розвиток в сучасній Україні». Метою лекторіїв є сприяння легшій підготовці бігунів до
Frankivsk Half Marathon, який відбудеться 25 вересня.
 23 липня відбувся «Кольоровий забіг – Color Run», учасниками якого було більше 150
бігунів. Учасники обсипалися фарбами холі. Жінки здійснили забіг на 3 км, а чоловіки –
на 6 км навколо озера.
 31 липня відбувся черговий біговий лекторій, гостями якого були засновники інтернетвидання «Ногибоги» Дмитро Коваленко та Дмитро Уваров. Тема – «Біг прикрашає
життя».
 Протягом липня відбулося 8 відкритих бігових тренувань.
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Робота з партнерами
 28 липня відбулася зустріч партнерів платформи «Тепле Місто», впродовж якої учасники
ознайомлювалися з результатами роботи та планами розвитку платформи. Також
протягом бізнес-гри було створено макет Теплого Франківська та його розвитку.
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Медіа підтримка
 У липні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 279
публікацій у ЗМІ.
1

2

Газета "Репортер"

Інтернет-видання
"Фіртка"

01.07.2016

У Франківську стартує нова хвиля ґрантів від «Urban Space 100»

01.07.2016

http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-startuye-nova-hvylya-%D2%91rantivvid-urban-space-100/
Стартує нова хвиля ґрантів від «Urban Space 100»
http://firtka.if.ua/?action=show&id=110227

3

Інтернет-видання
"Галка"

01.07.2016

4

Інтернет-видання
"Галка"

01.07.2016

Проекти з розвитку Франківська можуть поборотися за нові ґранти від
ресторану «Urban Space 100»
http://www.galka.if.ua/proekti-z-rozvitku-frankivska-mozhut-poborotisyaza-novi-granti-vid-restoranu-urban-space-100/
Франківців кличуть на відкрите тренування до Frankivsk Half Marathon

01.07.2016

http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-klichut-na-vidkrite-trenuvannya-dofrankivsk-half-marathon/
В Івано-Франківську стартує нова хвиля "Міських Ґрантів"

5

ОДТРК "Карпати"

http://goo.gl/NdXLBV
6

7

Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

01.07.2016

У Івано-Франківську стартує нова хвиля ґрантів від “Urban Space 100″

Інтернет-видання "Курс" 01.07.2016

http://stanislavske.tv/u-ivano-frankivsku-startuje-nova-hvylya-grantiv-vidurban-space-100/
У Франківську стартує нова хвиля ґрантів від "Urban Space 100"

8

Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

01.07.2016

9

Газета "Репортер"

03.07.2016

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_startuie_nova_hvylya_grantiv_vid_urba
n_space_100_40918.html
Франківців кличуть подавати цікаві проекти на ґранти від «Urban Space
100»
http://www.blitz.if.ua/news/frankivciv-klychut-podavaty-cikavi-proekty-nagranty-vid-urban-space-100.html
Франківці вже готуються до осіннього напівмарафону

04.07.2016

http://report.if.ua/sport/frankivci-vzhe-gotuyutsya-do-osinnogonapivmarafonu-video/
Как ресторан в Ивано-Франковске финансирует городские проекты

10 REED

http://reed.media/urbanspace/
11 Газета "Репортер"

05.07.2016

12 Газета "Репортер"

05.07.2016

13 Інтернет-видання
"Галка"

05.07.2016

14 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

05.07.2016

У Франківську 20 вуличних художників розмалюють територію школи
№4
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-20-hudozhnykiv-rozmalyuyutterytoriyu-shkoly-4-video/
Стартувала реєстрація на кольоровий забіг на міському озері у
Франківську
http://report.if.ua/sport/startuvala-reyestraciya-na-kolorovyj-zabig-namiskomu-ozeri-u-frankivsku/
До Франківська з’їдуться 20 майстрів графіті: в місті пройде фестиваль
“Алярм”
http://www.galka.if.ua/do-frankivska-z-yidutsya-20-maystriv-grafiti-vmisti-proyde-festival-alyarm/
В Івано-Франківську відбудеться кольоровий забіг із фарбами холі
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15 Газета "Репортер"

16 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

06.07.2016

http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-kolorovyj-zabih-izfarbamy-holi/
У Франківську стартує нова хвиля ґрантів від «Urban Space 100»

06.07.2016

http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-startuye-nova-hvylya-%D2%91rantivvid-urban-space-100/
В Івано-Франківську відбудеться кольоровий забіг із фарбами холі
http://pravda.if.ua/news-100983.html

17 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

06.07.2016

18 Інтернет-видання "Курс" 07.07.2016

19 Газета "Репортер"

07.07.2016

20 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

07.07.2016

21 Інтернет-видання
"Фіртка"

07.07.2016

22 Газета "Репортер"

07.07.2016

23 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

07.07.2016

24 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

07.07.2016

25 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

07.07.2016

У Франківську 20 художників розмалюють 90-метрову стіну
http://www.blitz.if.ua/news/u-frankivsku-20-hudozhnykiv-rozmalyuyut-90metrovu-stinu.html
До Франківська з'їдуться художники з усієї України, щоб розмалювати
90-метрову стіну
http://kurs.if.ua/news/alternatyva_muralam_u_frankivsku_na_grafitifestyval
_viddaly_stinu_u_shkoli_41220.html
“Алярм”: 9-10 липня у Франківську – всеукраїнський графітіфестиваль
http://report.if.ua/afisha/alyarm-9-10-lypnya-u-frankivsku-vseukrayinskyjgrafiti-festyval/
У Франківську 20 художників розмалюють 90-метрову стіну

http://typical.if.ua/u-frankivsku-20-hudozhnykiv-rozmalyuyut-90-metrovustinu-video/
В Івано-Франківську відбудеться всеукраїнський графіті-фестиваль
"Алярм"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=110736
“Алярм”: 9-10 липня у Франківську – всеукраїнський графітіфестиваль
http://report.if.ua/afisha/alyarm-9-10-lypnya-u-frankivsku-vseukrayinskyjgrafiti-festyval/
Графіті-художники зі всієї України з’їзджаються на фестиваль до
Івано-Франківська
http://stanislavske.tv/hrafiti-hudozhnyky-zi-vsijeji-ukrajiny-zjizdzhayutsyana-festyval-do-ivano-frankivska/
В Івано-Франківську кілька десятків художників розмалюють 90метрову стіну
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-kilka-desyatkiv-hudozhnykivrozmalyuyut-90-metrovu-stinu-video/
У Франківську 20 художників розмалюють 90-метрову стіну
http://pravda.if.ua/news-101077.html

26 ТБ "ZIK"

08.07.2016

27 ОДТРК "Карпати"

08.07.2016

В Івано-Франківську відбудеться всеукраїнський фестиваль графіті
«Алярм»
http://zik.ua/news/2016/07/08/v_ivanofrankivsku_vidbudetsya_vseukrainsk
yy_festyval_grafiti_alyarm_714687
9-10 липня Івано-Франківськ вперше прийматиме "Алярм"
http://goo.gl/ivkabZ

28 ОДТРК "Карпати"

08.07.2016

Лекція про французький сюрреалізм в Івано-Франківську

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

http://goo.gl/FdQjMo
29 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

08.07.2016

Цими вихідними в Івано-Франківську пройде фестиваль графіті
http://pravda.if.ua/news-101198.html

30 Газета "Репортер"

09.07.2016

31 Газета "Галицький
Кореспондент"

09.07.2016

32 Інтернет-видання "Курс" 10.07.2016

33 Інтернет-видання "Курс" 10.07.2016

34 Інтернет-видання "Курс" 10.07.2016

35 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

10.07.2016

У Франківську біля друкарні запрацює Павільйон78 та архітектурна
резиденція
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-bilya-drukarni-zapracyuye-paviljon78ta-arhitekturna-rezydenciya/
У Франківську 20 графітників розмальовують 90-метрову стіну
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-20-grafitnykiv-rozmalyuyut-90-metrovustinu/
Ситуація буде вирішуватися по-білоруськи чи буде такою, як у Литві,
Італії та Польщі? – польський митець про скандальні мурали у
Франківську
http://kurs.if.ua/news/sytuatsiya_u_franiku_bude_vyrishuvatysya_pobilorus
ky_chy_tse_bude_vsetaky_bilshe_shozhe_na_vilnyus_italiyu_chy_polshu__
polskyy_mytets_pro_skandalni_muraly_41348.html
Алярмовий стріт-арт: у Івано-Франківську райтери розписали графіті
90-метрову стіну
http://kurs.if.ua/news/alyarmovyy_stritart_u_frankivsku_raytery_rozpysaly_
grafiti_90metrovu_stinu_41372.html
У Франківську стартує архітектурна резиденція "Павільйон-78"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_startuie_arhitekturna_rezydentsiya_pavi
lyon78_41364.html
В Івано-Франківську 20 графітників розмальовують 90-метрову стіну

36 Інтернет-видання
"Фіртка"

10.07.2016

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-20-hrafitnykiv-rozmalovuyut-90metrovu-stinu-foto-video/
"Алярм" в Івано-Франківську: 20 графітників розмальовують 90метрову стіну
http://firtka.if.ua/?action=show&id=110942

37 Інтернет-видання
"Фіртка"

10.07.2016

В Івано-Франківську з'явилось масштабне графіті
http://firtka.if.ua/?action=show&id=110956

38 Інтернет-видання
"Фіртка"

10.07.2016

В центрі Івано-Франківська запрацює Павільйон78 та архітектурна
резиденція
http://firtka.if.ua/?action=show&id=110959

39 Інтернет-видання
"Галка"

10.07.2016

40 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

10.07.2016

Дев’яносто метрів сірої стіни отримали нове яскраве життя в
обласному центрі
http://www.galka.if.ua/dev-yanosto-metriv-siroyi-stini-otrimali-noveyaskrave-zhittya-v-oblasnomu-tsentri-foto/
В Івано-Франківську проходить всеукраїнський графіті-фестиваль
http://stanislavske.tv/109702/

41 Газета "Галицький
Кореспондент"

10.07.2016

Графітники зі всієї України розмалювали у Франківську 90-метрову
стіну
http://gk-press.if.ua/grafitnyky-zi-vsiyeyi-ukrayiny-rozmalyuvaly-ufrankivsku-90-metrovu-stinu/
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42 Газета "Галицький
Кореспондент"

10.07.2016

43 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

10.07.2016

44 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

10.07.2016

Наступного тижня біля франківської друкарні стартує архітектурна
резиденція “Павільйон 78″
http://gk-press.if.ua/nastupnogo-tyzhnya-bilya-frankivskoyi-drukarnistartuye-arhitekturna-rezydentsiya-paviljon78/
"Алярм" в Івано-Франківську: 20 "графітників" розмальовують 90метрову стіну
http://pravda.if.ua/news-101269.html
В середмісті Франківська запрацює "Павільйон 78"
http://www.blitz.if.ua/news/56471

45 Інтернет-видання "Курс" 11.07.2016

46 Інтернет-видання "Курс" 11.07.2016

47 Інтернет-видання "Курс" 11.07.2016

48 ТБ "402 канал"

11.07.2016

Франківців запрошують на масштабний кольоровий забіг
http://kurs.if.ua/news/frankivtsiv_zaproshuyut_na_masshtabnyy_kolorovyy_
zabig_41409.html
Запрошені художники запропонують новий імідж для ІваноФранківська
http://kurs.if.ua/news/zaprosheni_hudozhnyky_zaproponuyut_novyy_imidz
h_dlya_ivanofrankivska_41386.html
Паркінг, дитсадок чи громадський простір: територію "Промприладу" у
Франківську відвели під забудову
http://kurs.if.ua/news/parking_dytsadok_chy_gromadskyy_prostir_terytoriy
u_prompryladu_u_frankivsku_gotuyut_pid_zabudovu_41425.html
В Івано-Франківську відбувся 2-денний графіті-фестиваль "Алярм"
https://www.youtube.com/watch?v=e2tyxPwVrqU

49 Інтернет-видання
"Фіртка"

11.07.2016

У Франківську проведуть соціальний флеш-моб "Портрет міста"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111044

50 Інтернет-видання
"Фіртка"

11.07.2016

Завтра у Франківську відкриється архітектруна резиденція
"Павільйон78"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111055

51 Інтернет-видання
"Версії"

11.07.2016

Франківців запрошують на кольоровий забіг
http://www.versii.if.ua/novunu/frankivtsiv-zaproshuyut-na-koloroviy-zabig/

52 Газета "Репортер"

11.07.2016

53 Інтернет-видання
"Галка"

11.07.2016

54 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

11.07.2016

55 Інтернет-видання
"Вікна"

11.07.2016

56 ТРК "Вежа"

12.07.2016

12 липня у Франківську відкриють архітектурну резиденцію “Павільйон78”

http://report.if.ua/lyudy/12-lypnya-u-frankivsku-vidkryyut-arhitekturnurezydenciyu-paviljon78/
Архітектурна резиденція “Павільйон 78″ з відродження скверу поблизу
друкарні шукає партнерів
http://www.galka.if.ua/arhitekturna-rezidentsiya-pavilyon-78-zvidrodzhennya-skveru-poblizu-drukarni-shukaye-partneriv/
В Івано-Франківську відбудеться соціальний флеш-моб “Портрет
міста”
http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-sotsialnyj-flesh-mobportret-mista/
12 архітекторів та урбаністів запропонують Івано-Франківську сквер у
рамках проекту “Павільйон78”
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/07/11/56882/view
Фестиваль графіті «Алярм» у Івано-Франківську
http://www.vezha.org/news/festyval-grafiti-alyarm-u-ivano-frankivskuvideo/
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57 Інтернет-видання "Курс" 12.07.2016

58 Інтернет-видання "Стик" 12.07.2016

59 Інтернет-видання
"Фіртка"

12.07.2016

Метаморфози: у Франківську стартувала архітектурна резиденція
"Павільйон-78"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_startuvala_arhitekturna_rezydentsiya_pa
vilyon78_41478.html
У Франківську відкриється архітектурна резиденція "Павільйон78", яка
покликана створити проект скверу перед друкарнею
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/12/u-frankivsku-vidkryietsiaarkhitekturna-rezydentsiia-pavilion78-iaka-pokly
У Франківську з'явиться унікальний сквер
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111155

60 Газета "Галицький
Кореспондент"

12.07.2016

61 Газета "Галицький
Кореспондент"

12.07.2016

62 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

12.07.2016

63 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

12.07.2016

64 Інтернет-видання "Курс" 13.07.2016

65 Інтернет-видання "Стик" 13.07.2016

Резиденція “Павільйон 78″: на карті Франківська з’явиться унікальний
сквер
http://gk-press.if.ua/rezydentsiya-paviljon78-na-karti-frankivska-z-yavytsyaunikalnyj-skver/
Сьогодні в Івано-Франківську відбудеться відкриття архітектурної
резиденції “Павільйон78″
http://gk-press.if.ua/sogodni-v-ivano-frankivsku-vidbudetsya-vidkryttyaarhitekturnoyi-rezydentsiyi-paviljon78/
Резиденція “Павільйон 78": на карті Франківська з’явиться унікальний
сквер
http://pravda.if.ua/news-101436.html
Резиденція “Павільйон 78″: на карті Франківська з’явиться унікальний
сквер
http://www.blitz.if.ua/news/rezydenciya-pavilyon-78-na-karti-frankivska-zyavytsya-unikalnyy-skver.html
Польський художник ZBIOK створить величезний мурал у
Франківську
http://kurs.if.ua/news/polskyy_hudozhnyk_zbiok_stvoryt_velycheznyy_mur
al_u_frankivsku_41502.html
Польський художник створить мурал на фасаді будинку на вулиці
Мазепи
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/13/polskyi-khudozhnykstvoryt-mural-na-fasadi-budynku-na-vulytsi-mazepy
В Івано-Франківську перед старою друкарнею стартувала архітектурна
резиденція
https://www.youtube.com/watch?v=hL7gbCPEnQ0

66 ТБ "402 канал"

13.07.2016

67 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

13.07.2016

Відомий польський художник створить гігантський мурал на фасаді
будинку на Мазепи, 100

68 Інтернет-видання
"Фіртка"

13.07.2016

http://typical.if.ua/vidomyj-polskyj-hudozhnyk-stvoryt-hihantskyj-mural-nafasadi-budynku-na-mazepy-100/
Відомий польський художник створить гігантський мурал на фасаді
будинку на Мазепи, 100
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111212

69 Інтернет-видання
"Фіртка"

13.07.2016

У Франківську радяться, як створити перед старою друкарнею
унікальний сквер
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111237

70 Інтернет-видання
"Версії"

13.07.2016

У Франківську буде новий мурал від польського митця
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-bude-noviy-mural-vid-
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polskogo-mittsya/
71 Інтернет-видання
"Версії"

72 Газета "Репортер"

13.07.2016

Від нуля до марафону: у Франківську проведуть біговий лекторій

13.07.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/vid-nulya-do-marafonu-u-frankivskuprovedut-bigoviy-lektoriy/
«Графіті для художника – це медитація», – франківець Віталій Грех

73 Інтернет-видання
"Галка"

13.07.2016

74 Інтернет-видання
"Галка"

13.07.2016

75 Інтернет-видання
"Галка"

13.07.2016

76 ТРК "РАІ"

13.07.2016

http://report.if.ua/rozvagy/grafiti-dlya-hudozhnyka-ce-medytaciyafrankivec-vitalij-greh/
Мистецька резиденція Івано-Франківська прийме ще одного митця з
Польщі
http://www.galka.if.ua/mistetska-rezidentsiya-ivano-frankivska-priymeshhe-odnogo-mittsya-z-polshhi/
Франківців кличуть на дискусію-обговорення, щоб знайти “нове
життя” для скверу біля друкарні
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-klichut-na-diskusiyu-obgovorennyashhob-znayti-nove-zhittya-dlya-skveru-bilya-drukarni/
Перетворення скверу перед друкарнею триває: стартувала архітектурна
резиденція “Павільйон 78″
http://www.galka.if.ua/peretvorennya-skveru-pered-drukarneyu-trivayestartuvala-arhitekturna-rezidentsiya-pavilyon-78-foto/
У Франківську відкрили архітектурну резиденцію “Павільйон-78”
http://www.trkrai.com/?m0prm=2&showItem=20629

77 ОДТРК "Карпати"

13.07.2016

В Івано-Франківську по вулиці Мазепи з’явиться ще один мурал
http://goo.gl/BNHjee

78 ОДТРК "Карпати"

13.07.2016

На карті Івано-Франківська з’явиться унікальний сквер - проект
архітектурної резиденції “Павільйон 78"
http://goo.gl/0FXycP

79 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

13.07.2016

В Івано-Франківську графіті-художники розмалювали 90-метрову стіну

13.07.2016

http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-hrafiti-hudozhnyky-rozmalyuvaly90-metrovu-stinu-foto/
Франківців закликають взяти участь у Кольоровому забігу

80 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

81 Інтернет-видання
"Вікна"

13.07.2016

http://stanislavske.tv/frankivtsiv-zaklykayut-vzyaty-uchast-u-kolorovomuzabihu-video/
Польський художник за сім днів планує створити мурал на фасаді
будинку в Івано-Франківську
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/07/13/56993/view

82 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

13.07.2016

Віталій Грех: Графіті для художника - це медитація

13.07.2016

http://www.blitz.if.ua/news/vitaliy-greh-grafiti-dlya-hudozhnyka---cemedytaciya.html
Польский художник намалює в Івано-Франківську ще один мурал

83 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

http://www.blitz.if.ua/news/56621
84 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

13.07.2016

В Івано-Франківську радяться, як створити перед старою друкарнею
унікальний сквер
http://www.blitz.if.ua/news/56646

85 Інтернет-портал

14.07.2016

В Івано-Франківську по вулиці Мазепи з’явиться ще один мурал

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

"pravda.if.ua"
http://pravda.if.ua/news-101593.html
86 Інтернет-видання "Курс" 14.07.2016

87 Інтернет-видання "Курс" 14.07.2016

88 Інтернет-видання "Стик" 14.07.2016

91 Інтернет-видання
"Фіртка"

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_shukayut_volonteriv_na_podii_frankivs
k_half_marathon_41587.html
Один з найсильніших художників Польщі створить у Франківську
мурал, який впливатиме на людей
http://kurs.if.ua/news/odyn_z_naysylnishyh_hudozhnykiv_polshchi_stvoryt
_u_frankivsku_mural_yakyy_vplyvatyme_na_lyudey_41583.html
В Івано-Франківську з'явиться новий мурал

14.07.2016

http://styknews.info/novyny/kultura/2016/07/14/v-ivano-frankivskuziavytsia-novyi-mural
Перед старою друкарнею на вулиці Січових Стрільців стартувала
архітектурна резиденція
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/14/pered-staroiu-drukarneiuna-vulytsi-sichovykh-striltsiv-startuvala-arkhite
У Франківську відкрили творчу майстерню

14.07.2016

http://www.vezha.org/news/u-frankivsku-vidkryly-tvorchu-majsternyuvideo/
"Павільйон78": лекція Гайдара та "Майстерня Спільнокошту"

89 Інтернет-видання "Стик" 14.07.2016

90 ТРК "Вежа"

У Франківську шукають волонтерів на події Frankivsk Half Marathon

http://firtka.if.ua/?action=show&id=111329
92 Інтернет-видання
"Версії"

14.07.2016

93 Газета "Репортер"

14.07.2016

94 Газета "Репортер"

14.07.2016

95 Газета "Репортер"

14.07.2016

96 Інтернет-видання
"Галка"

14.07.2016

97 ОДТРК "Карпати"

14.07.2016

У центрі Івано-Франківська з’явиться новий масштабний мурал
http://www.versii.if.ua/novunu/u-tsentri-ivano-frankivska-z-yavitsya-noviymasshtabniy-mural-foto/
У Франківську стартує дводенний освітній марафон “Великоідейне
літо” від спільнокошту Big Idea. Програма
http://report.if.ua/afisha/u-frankivsku-startuye-dvodennyj-osvitnij-marafonvelykoidejne-lito-programa/
Франківців запрошують на майстер-клас від картографів Google
http://report.if.ua/uncategorized/frankivciv-zaproshuyut-na-majster-klas-vidkartografiv-google/
Польський художник Zbiok використає 20 літрів білої фарби для
нового муралу у Франківську
http://report.if.ua/rozvagy/polskyj-hudozhnyk-zbiok-vykorystaye-20-litrivbiloyi-farby-dlya-novogo-muralu-u-frankivsku/
У Франківську в рамках мистецької резиденції польський художник
намалює мурал
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-v-ramkah-mistetskoyi-rezidentsiyipolskiy-hudozhnik-namalyuye-mural/
Павільйон 78 - архітектурна резиденція стартувала в Івано-Франківську
http://goo.gl/VhpPpk

98 ОДТРК "Карпати"

14.07.2016

В Івано-Франківську з’явиться новий му́рал
http://goo.gl/XbCXKU

99 ОДТРК "Карпати"

14.07.2016

Мистецька резиденція. Тепле місто стартує в Івано-Франківську
http://goo.gl/eFLxPX

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

100 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

14.07.2016

Польський художник намалює для франківців новий мурал

101 Газета "Галицький
Кореспондент"

14.07.2016

102 Газета "Галицький
Кореспондент"

14.07.2016

http://stanislavske.tv/polskyj-hudozhnyk-namalyuje-dlya-frankivtsiv-novyjmural/
Другий день роботи “Павільйон-78″: лекція Гайдара та “Майстерня
Спільнокошту”
http://gk-press.if.ua/drugyj-den-roboty-paviljon-78-lektsiya-gajdara-tamajsternya-spilnokoshtu/
У центрі Івано-Франківська з’явиться новий масштабний мурал

14.07.2016

http://gk-press.if.ua/u-tsentri-frankivska-z-yavytsya-novyj-masshtabnyjmural/
Від нуля до марафону: в Івано-Франківську проведуть біговий лекторій

103 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

http://pravda.if.ua/news-101598.html
104 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

14.07.2016

Німці допоможуть івано-франківцям побудувати в центрі міста новий
сквер
http://pravda.if.ua/news-101577.html

105 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

14.07.2016

Польський художник використає 20 літрів білої фарби для нового
муралу у Франківську
http://www.blitz.if.ua/news/56691

106 Інтернет-видання "Курс" 15.07.2016

107 Інтернет-видання "Курс" 15.07.2016

108 Інтернет-видання "Курс" 15.07.2016

109 Інтернет-видання "Стик" 15.07.2016

110 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

111 Інтернет-видання
"Фіртка"

15.07.2016

15.07.2016

Франківці бояться муралів: організатори "Мистецької резиденції"
розповіли, чого чекати місту цього року
http://kurs.if.ua/news/frankivtsi_boyatsya_muraliv_organizatory_mystetskoi
_rezydentsii_rozpovily_chogo_chekaty_mistu_tsogo_roku_41594.html
FRANKIVSK HALF MARATHON‘16 запрошує на лекторій з
професійними тренерами з бігу
http://kurs.if.ua/news/frankivsk_half_marathon16_zaproshuie_na_drugyy_le
ktoriy_z_profesiynymy_treneramy_41633.html
Запрошені художники дали пропозиції франківським рекламодавцям
http://kurs.if.ua/news/zaprosheni_hudozhnyky_daly_propozytsii_frankivsky
m_reklamodavtsyam_foto_41600.html
У Франківську під час лекторію розповідатимуть, як грамотно
формуватися бігуну-початківцю
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/15/u-frankivsku-pid-chaslektoriiu-rozpovidatymut-iak-gramotno-formuvatysia-b
Івано-Франківську перед старою друкарнею стартувала архітектурна
резиденція
http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-pered-staroyu-drukarneyu-startuvalaarhitekturna-rezydentsiya-video/
Frankivsk Half Marathon'16 запрошує на лекторій
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111375

112 Інтернет-видання
"Версії"

113 Газета "Репортер"

15.07.2016

У Франківську київські тренери проведуть біговий лекторій

15.07.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-kiyivski-treneri-provedutbigoviy-lektoriy/
Франківський півмарафон запрошує на лекцію про любительський
спорт
http://report.if.ua/sport/frankivskyj-pivmarafon-zaproshuye-na-lekciyu-pro-

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

lyubytelskyj-sport/
114 Інтернет-видання
"Галка"

15.07.2016

Відомі спортсмени приїдуть почитати лекцію про біг у Франківську

115 ОДТРК "Карпати"

15.07.2016

http://www.galka.if.ua/vidomi-sportsmeni-priyidut-pochitati-lektsiyu-probig-u-frankivsku/#more-192376
10 українських архітекторів створюють проект майбутнього скверу на
вулиці Січових Стрільців
http://goo.gl/DQv1fz

116 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

15.07.2016

117 Urban Space Radio

15.07.2016

В Івано-Франківську перед старою друкарнею стартувала архітектурна
резиденція
http://www.blitz.if.ua/news/v-ivano-frankivsku-pered-staroyu-drukarneyustartuvala-arhitekturna-rezydenciya.html
Iryna Solovey (Garage Gang)| 15.07.2016 | Urban Space Radio

16.07.2016

https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio/iryna-solovey-garage-gang15072016-urban-space-radio/
В Івано-Франківську з'явиться ще один мурал

16.07.2016

http://www.vezha.org/news/v-ivano-frankivsku-z-yavytsya-shhe-odynmural-video/
Сьогодні у Франківську пройде тихий арт вечір

118 ТРК "Вежа"

119 Інтернет-видання
"Версії"

120 Газета "Репортер"

16.07.2016

121 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

16.07.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/sogodni-u-frankivsku-proyde-tihiy-artvechir/
Франківців запрошують на тихий арт-вечір з виставкою картин,
акустичними гуртами і віджеїнгом
http://report.if.ua/rozvagy/frankivciv-zaproshuyut-na-tyhyj-art-vechir-zvystavkoyu-kartyn-akustychnymy-gurtamy-i-vidzheyingom/
У Івано-Франківську намалюють новий мурал
http://pravda.if.ua/news-101715.html

122 Український Простір
Прикарпаття

17.07.2016

У Івано-Франківську намалюють новий мурал
http://ukr-space.com/news/31747#page

123 ТРК "РАІ"

18.07.2016

У Франківську провели соціальний флешмоб "Портрет міста"
https://www.youtube.com/watch?v=PfcaH61x3yA

124 Інтернет-видання
"Фіртка"

18.07.2016

Організатори Frankivsk Half Marathon’16 запрошують на Третій
Кольоровий забіг – Color Run
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111626

125 Газета "Репортер"

18.07.2016

126 ТРК "РАІ"

18.07.2016

У Франківську триває архітектурна резиденція “Павільйон78”.
Детальна програма
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-tryvaye-arhitekturna-rezydenciyapaviljon78-detalna-programa/
Урбаністи з інших міст досліджували проблеми Івано-Франківської
реклами
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=20684

127 ОДТРК "Карпати"

18.07.2016

Відомий польський художник створить гігантський мурал на фасаді
будинку на Мазепи, 100
http://goo.gl/8iqPXy

128 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

18.07.2016

Франківців запрошують на кольоровий забіг

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

http://pravda.if.ua/news-101834.html
129 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

130 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

18.07.2016

У Франківську з'явиться мурал від польського художника

18.07.2016

http://www.blitz.if.ua/news/u-frankivsku-z-yavytsya-mural-vid-polskogohudozhnyka.html
Франківців запрошують на кольоровий забіг

131 Інтернет-видання "Курс" 19.07.2016

132 Інтернет-видання "Курс" 19.07.2016

133 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

134 Інтернет-видання
"Фіртка"

19.07.2016

19.07.2016

http://www.blitz.if.ua/news/frankivciv-zaproshuyut-na-kolorovyyzabig1.html
У Франківську провели соціальний флешмоб "Портрет міста"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_provely_sotsialnyy_fleshmob__portret_
mista_video_41770.html
В Івано-Франківському центрі соціально-психологічної реабілітації для
дітей відкриється "Лабораторія Друзів"
http://kurs.if.ua/news/v_ivanofrankivskomu_tsentri_sotsialnopsyhologichnoi
_reabilitatsii_dlya_ditey_vidkryietsya_laboratoriya_druziv_41803.html
Організатори Frankivsk Half Marathon’16 запрошують на третій
кольоровий забіг – Color Run
http://typical.if.ua/orhanizatory-frankivsk-half-marathon16-zaproshuyut-natretij-kolorovyj-zabih-color-run/
У Франківську презентують проект "Лабораторія Друзів"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111688

135 Інтернет-видання
"Версії"

19.07.2016

136 Інтернет-видання
"Версії"

19.07.2016

У Франківську шукають волонтерів для допомоги у створенні нового
муралу
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-shukayut-volonteriv-dlyadopomogi-u-stvorenni-novogo-muralu/
У Франківську презентуватимуть проект “Лабораторія Друзів”

19.07.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-prezentuvatimut-proektlaboratoriya-druziv/
22 липня франківцям представлять результати архітектурної резиденції

137 Газета "Репортер"

138 Інтернет-видання
"Галка"

19.07.2016

139 Інтернет-видання
"Галка"

19.07.2016

140 Інтернет-видання
"Галка"

19.07.2016

http://report.if.ua/lyudy/22-lypnya-frankivcyam-predstavlyat-rezultatyarhitekturnoyi-rezydenciyi/
Франківців кличуть побігати навколо Німецького озера, щоб
підготуватись до півмарафону
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-klichut-pobigati-navkolo-nimetskogoozera-shhob-pidgotuvatis-do-pivmarafonu/
Франківців кличуть стати волонтерами та допомогти польському
художнику створити в місті новий мурал
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-klichut-stati-volonterami-ta-dopomogtipolskomu-hudozhniku-stvoriti-v-misti-noviy-mural/
Іванофранківців запрошують на яскравий кольоровий забіг

19.07.2016

www.galka.if.ua/ivanofrankivtsiv-zaproshuyut-na-yaskraviy-koloroviyzabig-foto/
У Франківську провели соціальний флешмоб " Портрет міста"

141 ТРК "РАІ"

http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=20694
142 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

19.07.2016

У Франківську провели соціальний флешмоб "Портрет міста"

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

143 Інтернет-видання "Курс" 20.07.2016

144 Інтернет-видання "Курс" 20.07.2016

145 Інтернет-видання "Курс" 20.07.2016

146 Інтернет-видання "Курс" 20.07.2016

147 ТБ "402 канал"

20.07.2016

http://www.blitz.if.ua/news/u-frankivsku-provely-socialnyy-fleshmobportret-mista.html
На вулиці Вітовського у Франківську хочуть облаштувати громадський
простір
http://kurs.if.ua/news/na_vulytsi_vitovskogo_u_frankivsku_hochut_oblasht
uvaty_gromadskyy_prostir_41865.html
Людина минулого та Людина майбутнього: що за мурал створює
польський художник Zbiok у Франківську
http://kurs.if.ua/news/lyudyna_mynulogo_ta_lyudyna_maybutnogo_yakyy_
mural_stvoryuie_polskyy_hudozhnyk_zbiok_u_frankivsku_41842.html
По вулиці Мазепи у Франківську польський художник створює мурал
http://kurs.if.ua/news/po_vulytsi_mazepy_u_frankivsku_polskyy_hudozhny
k_stvoryuie_mural_foto_41859.html
"Тепле місто" пояснило новий мурал – концептуальну роботу
польського художника Славоміра ZBIOK Чайковського
http://kurs.if.ua/news/teple_misto_rozshyfruvalo_novyy_mural__kontseptua
lnu_robotu_polskogo_hudozhnyka_slavomira_zbiok_chaykovskogo_41967.
html
До Івано-Франківська прибув польський художник ZBIOK
https://www.youtube.com/watch?v=gCnoyEm8sIM

148 Інтернет-видання
"Фіртка"

20.07.2016

"Лабораторія Друзів": художники та дітки франківського центру
реабілітації зробили виставку
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111802

149 Інтернет-видання
"Фіртка"

20.07.2016

В Івано-Франківську польський художник створює мурал
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111776

150 Інтернет-видання
"Фіртка"

20.07.2016

До Івано-Франківська прибув польський художник ZBIOK
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111808

151 Інтернет-видання
"Фіртка"

20.07.2016

У Франківську біля скверу Міцкевича хочуть облаштований
громадський простір
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111786

152 Інтернет-видання
"Версії"

20.07.2016

У Франківську польський художник приступив до створення муралу

153 ТРК "Вежа"

20.07.2016

154 Газета "Репортер"

20.07.2016

155 Інтернет-видання
"Галка"

20.07.2016

156 Інтернет-видання
"Галка"

20.07.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-polskiy-hudozhnik-pristupivdo-stvorennya-muralu-foto/
“ІНІЦІАТИВА”. Активісти ініціативи “Сквер перед друкарнею” та
“Павільйон 78”
http://www.vezha.org/initsiatyva-aktyvisty-initsiatyvy-skver-pereddrukarneyu-ta-paviljon-78-audio/
Стало відомо, який мурал створить Славомір Zbiok Чайковський на
вулиці Мазепи у Франківську
http://report.if.ua/lyudy/stalo-vidomo-yakyj-mural-stvoryt-slavomir-zbiokchajkovskyj-na-vulyci-mazepy-u-frankivsku/
Франківців кличуть на зустріч з польським художником, який гостює у
місті
http://www.galka.if.ua/frankivtsiv-klichut-na-zustrich-z-polskimhudozhnikom-yakiy-gostyuye/
Польський художник почав створювати мурал на стіні в ІваноФранківську

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

157 Інтернет-видання
"Галка"

20.07.2016

158 ОДТРК "Карпати"

20.07.2016

http://www.galka.if.ua/polskiy-hudozhnik-vzhe-pochav-stvoryuvati-muralna-stini-v-ivano-frankivsku-foto/
“Лабораторія Друзів”: художники та дітки франківського центру
реабілітації зробили цікаву та яскраву виставку
http://www.galka.if.ua/laboratoriya-druziv-hudozhniki-ta-ditkifrankivskogo-tsentru-reabilitatsiyi-zrobili-tsikavu-ta-yaskravu-vistavku-foto/
В Івано-Франківську презентують "Лабораторію друзів"
http://goo.gl/d8xpwD

159 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

20.07.2016

160 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

20.07.2016

У Франківську на вулиці Мазепи польський художник створює новий
мурал
http://stanislavske.tv/u-frankivsku-na-vulytsi-mazepy-polskyj-hudozhnykstvoryuje-novyj-mural-foto/
В Івано-Франківську вихідними пройде кольоровий забіг

20.07.2016

http://stanislavske.tv/v-ivano-frankivsku-vyhidnymy-projde-kolorovyjzabih/
Невдовзі око мешканців Франківська милуватиме новий мурал

161 Інформаційний портал
"Press-центр"

162 Інтернет-видання
"Вікна"

20.07.2016

http://press-centr.com/ua/news/18241_Nevdovzi-oko-meshkantsivFrankivska-miluvatime-noviy-mural-FOTO
Для майбутнього муралу в Івано-Франківську вже закупили 20 літрів
білої фарби
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/07/20/57443/view

163 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

20.07.2016

Презентація проекту “Лабораторія Друзів”
http://www.blitz.if.ua/news/56943

164 Інтернет-портал
"franyk.com"

20.07.2016

На Мазепи польський художник створює новий мурал
http://franyk.com/ua/fullnews/216075

165 Інтернет-видання "Стик" 21.07.2016

На вулиці Вітовського хочуть облаштувати громадський простір

166 Інтернет-видання "Стик" 21.07.2016

http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/20/na-vulytsi-vitovskogokhochut-oblashtuvaty-gromadskyi-prostir
Тепле Місто та Frankivsk Half Marathon розшукують волонтерів

167 Інтернет-видання "Курс" 21.07.2016

http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/21/teple-misto-ta-frankivskhalf-marathon-rozshukuiut-volonteriv
Франківців запрошують на "Кольоровий забіг"

168 Інтернет-видання "Курс" 21.07.2016

http://kurs.if.ua/news/frankivtsiv_zaproshuyut_na_kolorovyy_zabig_41906.
html
У Франківську проведуть міжнародний фестиваль крафтового пива

169 ТБ "402 канал"

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_proyde_mizhnarodnyy_festyval_kraftov
ogo_pyva_41899.html
Афіша Plus. PVS. Мистецьке дослідження реклами

21.07.2016

https://www.youtube.com/watch?v=1xSoCBv4A-w
170 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

21.07.2016

Польський художник розпочав малювати мурал на Мазепи, 100

http://typical.if.ua/polskyj-hudozhnyk-rozpochav-malyuvaty-mural-namazepy-100-foto/

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

171 ТБ "ZIK"

21.07.2016

В Івано-Франківську відбудеться кольоровий забіг

172 Інтернет-видання
"Фіртка"

21.07.2016

http://zik.ua/news/2016/07/21/v_ivanofrankivsku_vidbudetsya_kolorovyy_z
abig_718388
В Івано-Франківську відбудеться міжнародний фестиваль крафтового
пива
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111850

173 Інтернет-видання
"Версії"

21.07.2016

У Франківську пройде фестиваль пива
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-proyde-festival-piva/

174 Інтернет-видання
"Версії"

175 Газета "Репортер"

21.07.2016

Франківців запрошують на кольоровий забіг

21.07.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/frankivtsiv-zaproshuyut-na-koloroviy-zabig2/
Франківський Півмарафон шукає волонтерів
http://report.if.ua/sport/frankivskyj-pivmarafon-shukaye-volonteriv/

176 Газета "Репортер"

21.07.2016

У Франківську пройде дводенний фестиваль сучасного танцю

177 Газета "Репортер"

21.07.2016

178 Інтернет-видання
"Галка"

21.07.2016

179 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

21.07.2016

http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-projde-dvodennyj-festyvalsuchasnogo-tancyu/
Славомір Zbiok Чайковський запрошує франківців на відкриту
дискусію
http://report.if.ua/rozvagy/slavomir-zbiok-chajkovskyj-zaproshuyefrankivciv-na-vidkrytu-dyskusiyu/
Фестивалі крафтового пива та сучасного танцю, дитяча архітектурна
школа та веломайстерня: “Urban Space 100” назвали переможців
грантової програми
http://www.galka.if.ua/festivali-kraftovogo-piva-ta-suchasnogo-tantsyudityacha-arhitekturna-shkola-ta-velomaysternya-urban-space-100-nazvaliperemozhtsiv-grantovoyi-programi/
Frankivsk Half Marathon та “Тепле місто” шукають волонтерів

21.07.2016

http://stanislavske.tv/frankivsk-half-marathon-ta-teple-misto-shukayutvolonteriv/
До Івано-Франківська прибув польський художник ZBIOK

180 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

http://stanislavske.tv/do-ivano-frankivska-prybuv-polskyj-hudozhnyk-zbiok/
181 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

21.07.2016

До Івано-Франківська прибув польський художник ZBIOK
http://goo.gl/sOAxNQ

182 Газета "Галицький
Кореспондент"

21.07.2016

У Франківську з’явиться велореанімація, архітектурна школа та пройде
фестиваль пива
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-z-yavytsya-veloreanimatsiya-arhitekturnashkola-ta-projde-festyval-pyva-2/
У Івано-Франківську на вулиці Мазепи польський художник створює
новий мурал
http://pravda.if.ua/news-102003.html

183 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

21.07.2016

184 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

21.07.2016

В Івано-Франківську планують провести фестиваль пива та інші цікаві
заходи
http://pravda.if.ua/news-102036.html

185 Інтернет-портал

21.07.2016

Франківський Півмарафон шукає волонтерів

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

"pravda.if.ua"
http://pravda.if.ua/news-102062.html
186 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

21.07.2016

Івано-франківців кличуть на кольоровий забіг-Color Run
http://pravda.if.ua/news-102054.html

187 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

21.07.2016

Франківський Півмарафон розшукує волонтерів
http://www.blitz.if.ua/news/57048

188 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

21.07.2016

Завтра польський художник представить франківцям новий мурал
http://www.blitz.if.ua/news/57067

189 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

21.07.2016

190 Інтернет-видання "Курс" 22.07.2016

191 Майстерня Міста

192 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

22.07.2016

22.07.2016

193 ТБ "ZIK"

22.07.2016

194 Інтернет-видання
"Фіртка"

22.07.2016

Велореанімація та дитяча архітектурна школа. Urban профінансує ще 5
проектів
http://www.blitz.if.ua/news/57061
У Франківську учасники архітектурної резиденції започаткували тренд
громадського простору
http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_uchasnyky_arhitekturnoi_rezydentsii_za
pochatkuvaly_trend_gromadskogo_prostoru_foto_41977.html
Майстерня міста вже в Івано-Франківську! (Павільйон 78)
http://maisterniamista.org.ua/2016/07/22/majsternya-mista-vzhe-v-ivanofrankivsku-paviljon-78/
На вулиці Вітовського у Франківську хочуть облаштувати громадський
простір
http://typical.if.ua/na-vulytsi-vitovskoho-u-frankivsku-hochut-oblashtuvatyhromadskyj-prostir-foto/
В Івано-Франківську польський художник створив мурал про
трансформацію України
http://zik.ua/news/2016/07/22/v_ivanofrankivsku_polskyy_hudozhnyk_stvo
ryv_mural_pro_transformatsiyu_718897
В Івано-Франківську відкрили новий мурал
http://firtka.if.ua/?action=show&id=111912

195 Інтернет-видання
"Версії"

22.07.2016

У Франківську представили новий мурал від польського митця

196 Газета "Репортер"

22.07.2016

197 Газета "Репортер"

22.07.2016

198 Газета "Репортер"

22.07.2016

http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-predstavili-noviy-mural-vidpolskogo-mittsya-foto/
Резиденти простору. У франківському «Павільйоні78» розробляють
концепцію скверу перед друкарнею
http://report.if.ua/gazeta/tyzhden/rezydenty-prostoru-u-frankivskustartuvala-arhitekturna-rezydenciya-paviljon78/
Резиденти “Павільйону78” бачать простір перед друкарнею у
Франківську як одну велику артзону
http://report.if.ua/lyudy/rezydenty-paviljonu78-bachat-prostir-pereddrukarneyu-yak-odnu-velyku-artzonu-foto/
На вулиці Мазепи у Франківську з’явився новий мурал від Zbiоkа

22.07.2016

http://report.if.ua/lyudy/slavomir-zbiok-chajkovskyj-prezentuvav-novyjmural-na-vulyci-mazepy-u-frankivsku/
Color Run: франківців кличуть на кольоровий забіг 23 липня

199 Газета "Репортер"

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

200 Інтернет-видання
"Галка"

22.07.2016

201 ОДТРК "Карпати"

22.07.2016

202 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

22.07.2016

203 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

22.07.2016

204 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

22.07.2016

http://report.if.ua/afisha/color-run-frankivciv-klychut-na-kolorovyj-zabig23-lypnya/
Польський художник, роздумуючи про Україну, намалював у
Франківську мурал
http://www.galka.if.ua/polskiy-hudozhnik-rozdumuyuchi-pro-ukrayinunamalyuvav-u-frankivsku-mural-foto/
Чи співпаде думка архітекторів та думка жителів міста про новий сквер
перед друкарнею?
http://goo.gl/S719xZ
Як іванофранківці у соцмережах відреагували на новий мурал
http://stanislavske.tv/yak-ivanofrankivtsi-u-sotsmerezhah-vidreahuvaly-nanovyj-mural-foto-video-stv/
З’явилося фото нового мурала, який мають презентувати в ІваноФранківську
http://stanislavske.tv/zyavylosya-foto-novoho-murala-yakyj-mayutprezentuvaty-v-ivano-frankivsku-foto/
Сьогодні франківцям презентують новий мурал
http://stanislavske.tv/sohodni-frankivtsyam-prezentuyut-novyj-mural/

205 ТРК "Карпати"

22.07.2016

Інтрига дня: сьогодні презентують новий мурал по вулиці Мазепи
http://www.trk.if.ua/2016/07/22/intriga-dnya-sogodni-prezentuyut-nov/

206 Інтернет-видання
"Паралелі"

22.07.2016

В Івано-Франківську презентували мурал польського художника
http://paralleli.if.ua/news/66327.html

207 Інтернет-видання
"Вікна"

22.07.2016

В Івано-Франківську з’явився новий мурал під назвою «Свіжа фарба»
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/07/22/57567/view#ad-image-0

208 Газета "Галицький
Кореспондент"

22.07.2016

209 Газета "Галицький
Кореспондент"

22.07.2016

210 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

22.07.2016

В Івано-Франківську з’явився витвір мурального мистецтва від
польського митця
http://gk-press.if.ua/v-ivano-frankivsku-zyavyvsya-vytvir-muralnogomystetstva-vid-polskogo-myttsya/
“Павільйон78″: яким буде унікальний франківський сквер біля старої
друкарні
http://gk-press.if.ua/paviljon78-yakym-bude-unikalnyj-frankivskyj-skverbilya-staroyi-drukarni/
В Івано-Франківську з'явився ще один... мурал
http://pravda.if.ua/news-102141.html

211 Інтернет-портал
"franyk.com"

22.07.2016

У Івано-Франківську презентували новий мурал від польського митця
http://franyk.com/ua/fullnews/216222

212 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

22.07.2016

Нерозривний зв'язок минулого з майбутнім: У Франківську відкрили
новий мурал
http://www.blitz.if.ua/news/57097

213 Інтернет-видання "Курс" 23.07.2016

У Франківську відбувся Кольоровий забіг 2016

214 Інтернет-видання "Стик" 23.07.2016

http://kurs.if.ua/news/u_frankivsku_vidbuvsya_kolorovyy_zabig_2016_foto
_42012.html
У Франківську відбулася найкольоровіша бігова подія року - Color Run

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

2016

215 Інтернет-видання "Стик" 23.07.2016

216 Інтернет-видання
"Фіртка"

23.07.2016

http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/23/u-frankivsku-vidbulasianaikolorovisha-bigova-podiia-roku-color-run-2016-f
Українське сьогодення очима польського художника: у Франківську
презентували новий мурал
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/23/ukrainske-sogodenniaochyma-polskogo-khudozhnyka-u-frankivsku-prezentuvaly
В Івано-Франківську відбувся Кольоровий забіг "ColorRun 2016"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=112005

217 Інтернет-видання
"Версії"

23.07.2016

218 Інтернет-видання
"Версії"

23.07.2016

219 Газета "Репортер"

23.07.2016

220 Інтернет-видання
"Галка"

23.07.2016

221 Інтернет-видання
"Галка"

23.07.2016

Як франківці поставились до нового муралу від польського художника:
реакція у соцмережах
http://www.versii.if.ua/novunu/yak-frankivtsi-postavilis-do-novogo-muraluvid-polskogo-hudozhnika-reaktsiya-u-sotsmerezhah/
Сьогодні у Франківську пройде кольоровий забіг
http://www.versii.if.ua/novunu/sogodni-u-frankivsku-proyde-koloroviyzabig/
“Ми не вибираємо шпалери собі додому. Ми робимо те, що вразить
світ” – Малиновський про мурал Zbioka у Франківську
http://report.if.ua/lyudy/my-ne-vybyrayemo-shpalery-sobi-dodomu-myrobymo-te-shcho-vrazyt-svit-malynovskyj-pro-mural-zbioka-u-frankivsku/
“Ми не вибираємо шпалери собі додому. Ми робимо те, що вразить
світ” – Малиновський про мурал Zbioka у Франківську
http://www.galka.if.ua/mi-ne-vibirayemo-shpaleri-sobi-dodomu-mi-robimote-shho-vrazit-svit-malinovskiy-pro-mural-zbioka-u-frankivsku/
У Франківську сьогодні пройде кольоровий забіг
http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-sogodni-proyde-koloroviy-zabig/

222 Інтернет-видання
"Галка"

223 Інтернет-видання
"Галка"

224 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

225 Газета "Галицький
Кореспондент"

23.07.2016

У Франківську навколо озера влаштували “Кольоровий забіг”

23.07.2016

http://www.galka.if.ua/u-frankivsku-navkolo-ozera-vlashtuvali-koloroviyzabig-fotoreportazh/
“Павільйон 78″: як виглядатиме сквер перед друкарнею

23.07.2016

http://www.galka.if.ua/pavilyon-78-yak-viglyadatime-skver-pereddrukarneyu/
Фарби, музика та спорт: в Івано-Франківську відбувся кольоровий забіг

23.07.2016

http://stanislavske.tv/farby-muzyka-ta-sport-v-ivano-frankivsku-vidbuvsyakolorovyj-zabih-fotovideo/
У Франківську відбувся Кольоровий забіг 2016
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-vidbuvsya-kolorovyj-zabig-2016/

226 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

23.07.2016

Сьогодні в Івано-Франківську відбувся кольоровий забіг
http://pravda.if.ua/news-102189.html

227 Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

23.07.2016

“Павільйон78": яким буде унікальний франківський сквер біля старої
друкарні в центрі Івано-Франківська
http://pravda.if.ua/news-102170.html
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228 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

23.07.2016

229 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

23.07.2016

24.07.2016

http://www.blitz.if.ua/news/yaskravo-ta-emociyno-v-ivano-frankivskuproyshov-kolorovyy-zabig.html
Color run 2016: відеозвіт кольорової "репетиції" Франківського
Півмарафону
http://styknews.info/video-novyny/2016/07/24/color-run-2016-videozvitkolorovoi-repetytsii-frankivskogo-pivmarafonu
Яскраво та емоційно. В Івано-Франківську пройшов Кольоровий забіг

24.07.2016

http://typical.if.ua/yaskravo-ta-emotsijno-v-ivano-frankivsku-projshovkolorovyj-zabih-foto/
В Івано-Франківську відбувся Кольоровий забіг "ColorRun 2016"

230 Інтернет-видання "Стик" 24.07.2016

231 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

232 Інтернет-видання
"Фіртка"

“Ми не вибираємо шпалери собі додому. Ми робимо те, що вразить
світ” – Малиновський про мурал Zbioka у Франківську
http://www.blitz.if.ua/news/my-ne-vybyraemo-shpalery-sobi-dodomu-myrobymo-te-scho-vrazyt-svit-malynovskyy-pro-mural-zbioka-ufrankivsku.html
Яскраво та емоційно. В Івано-Франківську пройшов Кольоровий забіг

http://firtka.if.ua/?action=show&id=112046
233 Інтернет-видання
"Версії"

24.07.2016

У Франківську пройшла “кольорова” репетиція Півмарафону
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-proyshla-kolorova-repetitsiyapivmarafonu-foto/
"Не мурал, а муралище": поляк представил в Ивано-Франковске
странное граффити
https://www.rbc.ua/styler/zhizn/ne-mural-muralishche-polyak-predstavilivano-1469342870.html
В Івано-Франківську діти та дорослі, обсипавшись фарброю, бігали
довкола міського озера
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/07/24/57652/view#ad-image-0

234 Styler РБК-Украина

24.07.2016

235 Інтернет-видання
"Вікна"

24.07.2016

236 ОДТРК "Карпати"

25.07.2016

Мурал польського художника Zbioka наробив чимало галасу в
соцмережах
https://www.youtube.com/watch?v=DvlWaT8f2mY

237 ТБ "402 канал"

25.07.2016

Цьогорічний "Кольоровий забіг" зібрав понад 150 учасників
https://www.youtube.com/watch?v=XSSMVsdWBwY

238 ТБ "402 канал"

25.07.2016

Афіша (25.07.2016)
https://www.youtube.com/watch?v=qOkqAS2h_OQ

239 Інтернет-платформа
"Cultprostir"

25.07.2016

240 Інтернет-видання
"Версії"

25.07.2016

241 Інтернет-видання
"Версії"

25.07.2016

Поляк відмежував українців від радянського минулого дзеркалом
http://cultprostir.ua/uk/news-single/polyak-vidmezhuvav-ukrayinciv-vidradyanskogo-minulogo-dzerkalom
Франківцям представили проект оновленого простору перед старою
друкарнею
http://www.versii.if.ua/novunu/frankivtsyam-predstavili-proekt-onovlenogoprostoru-pered-staroyu-drukarneyu/
Вибух позитивних емоцій: у Франківську пройшов кольоровий забіг
http://www.versii.if.ua/novunu/vibuh-pozitivnih-emotsiy-u-frankivskuproyshov-koloroviy-zabig-div-video/
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242 Газета "Репортер"

243 Інтернет-видання
"Галка"

25.07.2016

25.07.2016

Тераса, водні елементи, зелені зони: Архітектори розробили проект оновленого
простору перед друкарнею у Франківську

http://report.if.ua/lyudy/terasa-vodni-elementy-zeleni-zony-arhitektoryrozrobyly-proekt-onovlenogo-prostoru-pered-drukarneyu-u-frankivsku/
Як у Франківську пройшов “Кольоровий забіг”
http://www.galka.if.ua/yak-u-frankivsku-proyshov-koloroviy-zabig-video/

244 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

25.07.2016

Кольоровий забіг 2016: як це було
http://stanislavske.tv/kolorovyj-zabih-2016-yak-tse-bulo-video-stv/

245 Інтернет-портал "We
Love UA"

25.07.2016

У Івано-Франківську з’явився новий скандальний мурал

247 Інтернет-видання "Стик" 26.07.2016

http://weloveua.com/ua/v-ivano-frankovske-poyavilsya-novyj-skandalnyjmural/
Мурал польського художника Zbioka наробив чимало галасу в
соцмережах
http://kurs.if.ua/news/mural_polskogo_hudozhnyka_zbioka_narobyv_chyma
lo_galasu_v_sotsmerezhah_42093.html
Франківці висловили свою думку щодо нового муралу

248 ТРК "Вежа"

http://styknews.info/novyny/kultura/2016/07/26/frankivtsi-vyslovyly-svoiudumku-shchodo-novogo-muralu
Чи стала розмальована стіна на Мазепи, 100 окрасою міста?

246 Інтернет-видання "Курс" 26.07.2016

26.07.2016

249 ТРК "Вежа"

26.07.2016

250 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

26.07.2016

http://www.vezha.org/news/chy-stala-rozmalovana-stina-na-mazepy-100okrasoyu-mista-video/
Іванофранківські бігуни розфарбували Центральний парк відпочинку
яскравими барвами
http://www.vezha.org/news/ivanofrankivski-biguny-rozfarbuvalytsentralnyj-park-vidpochynku-yaskravymy-barvamy-video/
Zbiok розповів про свій концептуальний мурал “Свіжа фарба” в ІваноФранківську
http://typical.if.ua/zbiok-rozpoviv-pro-svij-kontseptualnyj-mural-svizhafarba-v-ivano-frankivsku-video/
Мурал польського художника Zbioka наробив чимало галасу в
соцмережах
http://firtka.if.ua/?action=show&id=112169

251 Інтернет-видання
"Фіртка"

26.07.2016

252 Інтернет-видання
"Версії"

26.07.2016

253 Газета "Репортер"

26.07.2016

254 Інтернет-видання
"Галка"

26.07.2016

Івано-Франківськ: Мурал на Мазепи став предметом серйозного
обговорення громади
http://www.versii.if.ua/novunu/ivano-frankivsk-mural-na-mazepi-stavpredmetom-seryoznogo-obgovorennya-gromadi-div-video/
Zbiok розповів про свій концептуальний мурал “Свіжа фарба” в ІваноФранківську
http://report.if.ua/lyudy/zbiok-rozpoviv-pro-svij-konceptualnyj-muralsvizha-farba-v-ivano-frankivsku-video/
Автор нового муралу на Мазепи пояснив свою концепцію

26.07.2016

http://www.galka.if.ua/avtor-novogo-muralu-na-mazepi-poyasniv-svoyukontseptsiyu-video/
Що думають франківці про новий мурал

255 Інтернет-видання
"Галка"

http://www.galka.if.ua/shho-dumayut-frankivtsi-pro-noviy-mural-video/
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256 ТРК "РАІ"

26.07.2016

У Франківську провели "Кольоровий забіг"
http://trkrai.com/?m0prm=2&m1prm=10&entry=20&showItem=20840

257 ОДТРК "Карпати"

26.07.2016

Мурал польського художника Zbioka наробив чимало галасу в
соцмережах
http://goo.gl/AgGsBg

258 ОДТРК "Карпати"

26.07.2016

Жителі Івано-Франківська невдоволені новим му́ралом на стіні одного
з будинків міста
http://goo.gl/xkozPm

259 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

26.07.2016

У Франківську відбудеться презентація результатів архітектурної
резиденції “Павільйон78″
http://stanislavske.tv/u-frankivsku-prezentuyut-rezultaty-arhitekturnojirezydentsiji-paviljon78/

260 Куля News

26.07.2016

Мурал польського художника викликав обурення в Івано-Франківську

26.07.2016

http://coolyanews.info/mural-pol-s-kogo-hudozhnika-viklikav-oburennya-viivano-frankiivs-ku.html
Мурал польського художника викликав обурення в іванофранківців

261 Інтернет-видання
"Вікна"

http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/07/26/57778/view
262 Інтернет-видання "Бліц
Інфо"

26.07.2016

Цьогорічний "Кольоровий забіг" зібрав понад 150 учасників
http://www.blitz.if.ua/news/57257

263 Інтернет-видання "Стик" 27.07.2016

264 Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

27.07.2016

265 Інтернет-видання
"Версії"

27.07.2016

266 ОДТРК "Карпати"

27.07.2016

267 ОДТРК "Карпати"

27.07.2016

Руслан Марцінків прокоментував створення муралів в ІваноФранківську
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/27/ruslan-martsinkivprokomentuvav-stvorennia-muraliv-v-ivano-frankivsku-vide
Тераса, водні елементи, зелені зони: Архітектори розробили проект
оновленого простору перед друкарнею у Франківську
http://typical.if.ua/terasa-vodni-elementy-zeleni-zony-arhitektory-rozrobylyproekt-onovlenoho-prostoru-pered-drukarneyu-u-frankivsku/
Новий мурал у Франківську: поляк відмежував українців від
радянського минулого дзеркалом
http://www.versii.if.ua/novunu/noviy-mural-u-frankivsku-polyakvidmezhuvav-ukrayintsiv-vid-radyanskogo-minulogo-dzerkalom-foto/
На забігу "ColorRun 2016” іванофранківці припорошувались
кольоровими фарбами
http://goo.gl/04bvkm
Новостворений мурал польського художника Славоміра Чайковського
викликав хвилю критики від івано-франківців

http://goo.gl/ffJCcH
268 ОДТРК "Карпати"

27.07.2016

21 серпня в Івано-Франківську відбудеться нічний забіг
http://goo.gl/sl8uBh

269 Інтернет-видання "Стик" 28.07.2016

270 Інтернет-видання
"Фіртка"

28.07.2016

Франківцям під час лекторію розкажуть, як прикрасити своє життя за
допомогою бігу
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/07/28/frankivtsiam-pid-chaslektoriiu-rozkazhut-iak-prykrasyty-svoie-zhyttia-zaІванофранківців кличуть на відкритий біговий лекторій

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

http://firtka.if.ua/?action=show&id=112369
271 Інтернет-видання
"Версії"

28.07.2016

272 Газета "Репортер"

28.07.2016

Франківців запрошують на біговий лекторій, спікерами якого будуть
засновники бігового проекту “Ногибоги”
http://www.versii.if.ua/novunu/frankivtsiv-zaproshuyut-na-bigoviy-lektoriyspikerami-yakogo-budut-zasnovniki-bigovogo-proektu-nogibogi/
Франківців кличуть на відкритий біговий лекторій
http://report.if.ua/sport/frankivciv-klychut-na-vidkrytyj-bigovyj-lektorij/

273 ОДТРК "Карпати"

28.07.2016

Триває підтоговка учасників до Франківського Півмарафону 16
http://goo.gl/sgCAmf

274 Газета "Галицький
Кореспондент"

29.07.2016

275 ТБ "402 канал"

29.07.2016

Славомір ZBIOK Чайковський: «Люди в Польщі реагують на мурали
протилежно, як у Франківську»
http://gk-press.if.ua/slavomir-zbiok-chajkovskyj-lyudy-v-polshhi-reaguyutna-muraly-protylezhno-yak-u-frankivsku/
Афіша Plus. Павільйон 78
https://www.youtube.com/watch?v=K-xqilrUrxI

276 Газета "Репортер"

277 Інтернет-видання
"Галка"

29.07.2016

Людина тижня. Славомір Zbiok Чайковський

31.07.2016

http://report.if.ua/gazeta/tyzhden/lyudyna-tyzhnya-slavomir-zbiokchajkovskyj/
Засновники журналу про біг прочитають лекцію в Івано-Франківську

278 Інтернет-портал
"Stanislavske.tv"

31.07.2016

279 Газета "Галицький
Кореспондент"

31.07.2016

http://www.galka.if.ua/zasnovniki-zhurnalu-pro-big-prochitayut-lektsiyu-vivano-frankivsku/
Підготовка до “Frankivsk Half Marathon’16″: сьогодні у Франківську
відбудеться біговий лекторій
http://stanislavske.tv/pidhotovka-do-frankivsk-half-marathon16-sohodni-ufrankivsku-vidbudetsya-bihovyj-lektorij/
Бренди рахують гроші і бачать, що українці не ведуть здоровий спосіб
життя, – Павло Уваров
http://gk-press.if.ua/139458/
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