ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2016 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Адміністрування платформи
 У вересні до команди платформи «Тепле Місто» приєдналися нові члени команди:
- Наталія Стецко – керівник програми «Urban Space»;
- Тетяна Василик – помічник керівника.
 9 вересня відбулась зустріч із обміну досвідом, остання цього року. До нас завітали
гості зі Львова, Києва, Бучі та Вінниці.
За шість місяців більше 130 громадських активістів, представників бізнесу та органів
місцевого самоврядування відвідали зустрічі із обміну досвідом від платформи «Тепле
Місто». Протягом спільного дня із командою «Теплого Міста» вдалося обмінятися
кейсами вирішення тематичних проблем, напрацювати спільні проекти, поділитися
корисними контактами та взаємним натхненням. Ми мали можливість організовувати ці
зустрічі завдяки ґранту від фонду «European Endowment for Democracy».
 18-23 вересня частина команди «Теплого Міста» була у Берліні. Юрій Филюк та
Олександр Шевченко відвідали форум Ukraine Lab, що відбувався в рамках фестивалю
MitOst. Вони презентували проект «Промприлад» та зустрічалися з потенційними
партнерами та стейкхолдерами. В цей ж час Анна Пашинська, активний волонтер
«Теплого Міста», керівник проекту «Парклети», ініціатор урбан-проектів в ІваноФранківську, їздила на експедицію до Берліну в рамках програми «Connect for Impact».
 Наша команда отримала ґрант від ІСАР «Єднання» на підготовку до аудиту.

Програма «Міські Ґранти»
 З 25 серпня до 25 вересня тривав третій конкурс програми «Міські Ґранти». 25 вересня
завершився прийом заявок. Всього було подано 17 проектів. Перед подачею 5 команд
скористалися можливістю індивідуальної консультації щодо композиції проекту.
 Сформовано конкурсне журі програми. У першій половині жовтня відбудеться
оцінювання проектів та співбесіді з учасниками, які пройшли перший тур відбору.
 У вересні під час конкурсу «Міських Ґрантів» відбулася лекція соціального інноватора,
співзасновника фундації «З країни в Україну», громадського активіста, музиканта,
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фронтмена гурту NESPROSTA та співзасновника «Alfa Jazz Fest» - Дениса
Блощинського. Він розповідав про те, як власні навики, зацікавлення та досвід
перетворити в унікальні проекти.

Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом вересня у ресторані відбулося 15 подій, серед яких: декілька кінопоказів,
вечірка-закриття літнього сезону, розповіді про подорожі, зустрічі зі спортсменами та
організаторами спортивних подій - все в тематиці Frankivsk Half Marathon.
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Urban Space Radio
 У вересні команда проекту Urban Space Radio працювала над виробництвом нового
контенту. В ефір повернулися авторські програми: «Monday Talks» (Тарас Малий) щопонеділка о 16:00, «A-Side» (Костянтин Почтар) - щовівторка о 20:00, «Urban World»
(Павло Нечитайло) - щосереди о 20:00. Подкасти можна прослухати у вільному доступі
на каналі радіо у MixCloud за посиланням https://www.mixcloud.com/UrbanSpaceRadio.
 Було приготовано декілька нових ефірних позицій, першу з яких вже встигли
презентували слухачам. Це «Радіорепортаж: на шляху дослідження звуків урбаністики»
Наталки Патрікєєвої. Щотижня у четвер о 20:00 вони будуть дивувати слухачів тим, як
можна передати настрій, характер людини чи атмосферу місця за допомогою лише
звуків. Це будуть не просто включення із подій, а справжнє перенесення слухача у живі
точки міст країни.
 Також у вересні поповнилася музична база: було опрацювано 47 запитів на ротацію від
музикантів, представників нової української сцени. Частину їх творчого доробку, вже
можна слухати в ефірах Urban Space Radio - http://urbanspaceradio.com/.

Програма «Теплий Арт»
 12 вересня відбулась презентація проекту «Вікна», що є продовженням мистецької
інтервенції у простір на вул. Шпитальна, 9, де знаходиться мурал луцького художника
Дмитра Микитенка, створений під час «Porto Franko Gogol Fest». Проект «Вікна» – це
спроба вступити в естетичну комунікацію з роботою та художником. Відтепер кожне
вікно на фасаді будинку, на якому створено мурал, закрито ролетом, який відповідає
одному з кольорів малюнку: жовтий, зелений, персиковий, білий. Таким чином, весь
фасад тепер перегукується з настінним малюнком на торці, доповнює і увиразнює його
композицію. У проекті взяли участь всі мешканці будинку, які надали дозвіл на
встановлення у своїх вікнах ролетів відповідних кольорів. Партнером проекту виступила
фірма «Роліс», яка допомагала встановлювати ролети.
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14 вересня відбулася лекція Євгенії Моляр на тему «Трансформація публічного
мистецтва: радянське та сучасне», яку відвідали 40 людей. Євгенія Моляр –
мистецтвознавиця, закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та
архітектури, досліджує мистецтво в публічному просторі другої половини ХХ століття
та початку ХХІ століття в Україні. Також Євгенія є кураторкою проекту «Soviet Mosaics
in Ukraine» фонду «Ізоляція», учасниця самоорганізованого мистецького руху «ДЕ НЕ
ДЕ».
Було записано інтерв’ю Жені Моляр на Urban Space Radio, яке можна послухати за
посиланням - https://goo.gl/RcfBMt.
Керівник проекту Роман Малиновський брав участь у панельній дискусії «Про
співпрацю бізнесу і міської влади у створенні інструментів, що підтримують розвиток
культурної дипломатії» на V Конгресі ініціатив Східної Європи, що відбувався 29
вересня – 1 жовтня в м. Люблін, Польща.

Розвиток урбаністики
 Команда проекту «Промприлад», окрім вже наявних організацій платформи «Тепле
Місто», ГО «Інша Освіта», Garage Gand та CANactions, отримала нового рівноправного
учасника, який представляє Німеччину – MitOst. Таким чином, проект отримає ще
більше поширення і збільшить свої технічні можливості з операційної та фінансової
складовими.
 Здійснено робочий візит до Берліна в рамках конференції «Ukraine Lab», де було
проведено ряд стратегічних зустрічей із можливими партнерами проекту для подальшої
співпраці на об’єкті.
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Проект «Вивіски»
Було розроблено макет однієї вивіски:
Краєзнавчий музей та оглядовий майданчик (вул. Галицька, 4А) – вивіски виконані на
скляних табличках.
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Програма «Тепле Веломісто»
 В рамках проекту «Велопарковка» було змонтовано 2 велопарковки на вул.
Незалежності, 36Б (біля входу в агенцію іноземних мов «Руна»).
 «Тепле Веломісто» в рамках Європейського тижня мобільності в партнерстві з іншими
міськими велоініціативами, веломагазинами та бізнесами, організувало:
16 вересня:
- флешмоб «Велосипедом на роботу»;
- вуличний лекторій з практиками велосипедного активізму міста;
- історична велоекскурсія центральною частиною Івано-Франківська (відвідало 30
людей);
- вечірка «Всі свої» на вул. Грушевського.
17 вересня:
- «День ПАРКУвання» - подія, де розповідають як альтернативно та з користю можна
використовувати автомобільні паркомісця;
- в рамках «Дня ПАРКУвання» спільно з «Maasai Dance School» організовано
танцювальний майтер-клас та флешмоб на проїзній частині на пл. Міцкевича, проїзна
частина була попередньо перекрита для проведення подій;
- безкоштовний велопрокат протягом всього дня спільно з кав’ярнею «Говорить ІваноФранківськ»;
- підтримано ініціативу велокав'ярні «Кофі Ко» про благодійний збір коштів для
важкохворої інспекторки поліції;
- велошкола на тему безпеки дорожнього руху (теоретична частина).
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Програма «Гарячий Спорт»
 Для учасників Frankivsk Half Marathon команда організаторів в співпраці з Тарасом
Прохаськом, сучасним українським прозаїком, випустила туристичний гід «Краса від
Тараса». В цьому гіді розповідається про місця в Івано-Франківську, які варті того, щоб
їх відвідати.
 У вересні відбулися два бігові кіноперегляди.
 Протягом місяця тричі на тиждень проводилися відкриті бігові тренування для кращої
підготовки бігунів до Frankivsk Half Marathon.
 23 вересня відбувся підготовчий лекторій «Про гірські марафони у світі та в Україні».
Спікери - Олександр Олівсон – фінішер Туру Гігантів (330 км), Олексій Прокопенко –
ультрамарафонець, який увійшов до топ-100 найсильніших скайраннерів планети за
версією UTMB2016, та Ярослав Медведь – триатлет, який фінішував у змаганнях
Ironman.
 25 вересня відбувся Frankivsk Half Marathon, в якому взяли участь понад 600 людей.
Результати забігу можна знайти за посиланням http://sportevent.com.ua/events/frankivskhalf-marathon2016/
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Робота з партнерами
 У вересні до спільноти бізнес-партнерів платформи «Тепле Місто» приєдналась
компанія Zaza Print – технічний партнер.
 30 вересня та 1 жовтня відбувся навчальний модуль «Modern Lean Production» та
«Школа Сервісу» Анастасії Владчинської у м. Луцьк на території заводу «Modern
Expo» разом зі Smart People та KMBS. У навчанні взяли участь 30 людей.
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Медіа підтримка
 У вересні про проекти та програми платформи «Тепле Місто» було зроблено 111
публікацій у ЗМІ.
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Інтернет-видання
"Фіртка"

02.09.2016

Івано-Франківськ і Львів обговорили використання місцевих промзон

Інтернет-видання
"Стик"

05.09.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=115046
В Івано-Франківську триває прийом заявок на участь у третьому
конкурсі програми «Міські Ґранти»
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/05/v-ivano-frankivsku-tryvaiepryiom-zaiavok-na-uchast-u-tretomu-konkursi-pro

3

ТРК "Вежа"

06.09.2016

Ігор Крицак: «Біг зараз в тренді, сьогодні вже не модно ходити у паби»
http://www.vezha.org/igor-krytsak-big-zaraz-v-trendi-sogodni-vzhe-nemodno-hodyty-u-paby/
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Elen Baben Blog

06.09.2016

Мой Мир. Мой Space

2

https://elenbaben.blogspot.com/2016/09/space.html
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Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

06.09.2016

Інтернет-видання
"Галка"

06.09.2016

Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

07.09.2016

Інтернет-видання
"Галка"

Франківський магазин потішив скромною сучасною вивіскою
http://typical.if.ua/frankivskyj-mahazyn-potishyv-skromnoyu-tavyshukanoyu-vyviskoyu-foto/
“Хочемо, щоб у нас було гарно, як у Європі”. Магазин на Січових
Стрільців змінив вивіску на більш стильну
http://www.galka.if.ua/hochemo-shhob-u-nas-bulo-garno-yak-u-yevropimagazin-na-sichovih-striltsiv-zminiv-vivisku-na-bilsh-stilnu-foto/
Центр Івано-Франківська поступово європеїзується
http://pravda.if.ua/news-105367.html
У місті шукають волонтерів для Франківського півмарафону

07.09.2016
http://www.galka.if.ua/u-misti-shukayut-volonteriv-dlya-frankivskogopivmarafonu/
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Газета "Репортер"

07.09.2016

Франківський Півмарафон шукає волонтерів
http://report.if.ua/sport/frankivskyj-pivmarafon-shukaye-volonteriv/
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Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

07.09.2016

Інтернет-видання
"Стик"

07.09.2016

Інтернет-видання
"Стик"

07.09.2016

Інтернет-видання
"Версії"

07.09.2016

Франківський Півмарафон розшукує волонтерів!
http://www.blitz.if.ua/news/frankivskyy-pivmarafon-rozshukuevolonteriv1.html
Організатор Франківського півмарафону: Біг зараз в тренді, сьогодні вже
не модно ходити у паби
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/07/organizator-frankivskogopivmarafonu-big-zaraz-v-trendi-sogodni-vzhe-ne-mo
Тепле Місто та Frankivsk Half Marathon розшукують волонтерів
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/07/teple-misto-ta-frankivskhalf-marathon-rozshukuiut-volonteriv
Спорт у тренді: організатор Франківського півмарафону розповів про
бігову культуру в Івано-Франківську
http://www.versii.if.ua/novunu/sport-u-trendi-organizator-frankivskogopivmarafonu-rozpoviv-pro-bigovu-kulturu-v-ivano-frankivsku/
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Інтернет-видання
"Версії"

07.09.2016

Організатори Франківського півмарафону розшукують волонтерів
http://www.versii.if.ua/novunu/organizatori-frankivskogo-pivmarafonurozshukuyut-volonteriv/

Інтернет-видання
"Фіртка"

08.09.2016

Тепле Місто та Frankivsk Half Marathon розшукують волонтерів
http://firtka.if.ua/?action=show&id=115393
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Газета "Галицький
Кореспондент"

08.09.2016

Організатори Франківського Півмарафону шукають волонтерів
http://gk-press.if.ua/organizatory-frankivskogo-pivmarafonu-shukayutvolonteriv/

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

09.09.2016

Ігор Крицак: «Біг зараз в тренді, сьогодні вже не модно ходити у паби»
http://typical.if.ua/ihor-krytsak-bih-zaraz-v-trendi-sohodni-vzhe-ne-modnohodyty-u-paby/

Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

09.09.2016

Організатори Франківського Півмарафону шукають волонтерів
http://pravda.if.ua/news-105477.html

19

Інтернет-видання
"Фіртка"

10.09.2016

Топ-5 муралів Івано-Франківська

Газета "Репортер"

12.09.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=115630
У Франківську мешканці будинку підтримали мурал оригінальним
флешмобом “Вікна”
http://report.if.ua/rozvagy/u-frankivsku-meshkanci-budynku-pidtrymalymural-oryginalnym-fleshmobom-vikna/

Інтернет-видання
"Фіртка"

12.09.2016

У Франківську презентують новий "муральний проект"

Інтернет-видання
"Версії"

12.09.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=115719
Проект “Вікна”: у франківському будинку мешканці повісили в домівках
штори в колір до муралу на стіні
http://www.versii.if.ua/novunu/proekt-vikna-u-frankivskomu-budinkumeshkantsi-povisili-v-domivkah-shtori-v-kolir-do-muralu-na-stini/

Інтернет-портал
"franyk.com"

12.09.2016

У Івано-Франківську презентували проект "Вікна"
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Інтернет-видання
"Версії"

12.09.2016

Інтернет-видання
"Вікна"

12.09.2016

http://franyk.com/ua/fullnews/219273
Франківський «Промприлад» стане громадським розважальним
простором
http://www.versii.if.ua/novunu/hromadski-sluhannia-shho-planuyut-sporuditiu-rayoni-zavodu-promprilad-foto/
Франківців запрошують на презентацію проекту «Вікна» від платформи
«Тепле Місто»
http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/09/12/60431/view
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Газета "Галицький
Кореспондент"
Інтернет-видання
"Курс"

12.09.2016

У Франківську презентували новий “муральний проект”

12.09.2016

http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-prezentuvaly-novyj-muralnyj-proekt/
Проект забудови території "Промприладу" успішно пройшов громадські
слухання
http://kurs.if.ua/news/proekt_zabudovy_terytorrii_prompryladu_proyshov_gr
omadski_sluhannya_44021.html

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

28

29

Інтернет-видання
"Версії"

12.09.2016

Інтернет-видання
"Фіртка"

12.09.2016

Франківський «Промприлад» стане громадським розважальним
простором
http://www.versii.if.ua/novunu/hromadski-sluhannia-shho-planuyut-sporuditiu-rayoni-zavodu-promprilad-foto/
В середмісті Івано-Франківська занедбані приміщення трансформують у
сучасний європейський простір
http://firtka.if.ua/?action=show&id=115755

30

Інтернет-видання
"Фіртка"

13.09.2016

Проект "Вікна": нове бачення муралів Івано-Франківська
http://firtka.if.ua/?action=show&id=115783

31

32

Медіапортал
"Побудовано у
Франківську"

13.09.2016

Інтернет-видання
"Галка"

13.09.2016

Проект «Вікна»: нове бачення муралів Івано-Франківська
http://pobudovano.com.ua/news/proekt-vikna-nove-bachennya-muraliv-ivanofrankivska
Різнокольорові вікна у Франківську: мурали надихають
http://www.galka.if.ua/riznokolorovi-vikna-u-frankivsku-murali-nadihayut/

33

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

13.09.2016

Газета "Репортер"

14.09.2016

Інтернет-видання
"Курс"

14.09.2016

У мережі з'явилося відеозапрошення на Франківський Півмарафон
http://kurs.if.ua/news/u_merezhi_zyavylosya_videozaproshennya_na_frankivs
kyy_pivmarafon_video_44154.html

Інтернет-видання
"Стик"

14.09.2016

Інтернет-видання
"Стик"

14.09.2016

Інтернет-видання
"Фіртка"

14.09.2016

Проект «Вікна»: нове бачення муралів Івано-Франківська
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/14/proekt%C2%ABvikna%C2%BB-nove-bachennia-muraliv-ivano-frankivska-foto
Бігові супергерої у Франківську: проморолик до «Frankivsk Half
Marathon’16»
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/14/bigovi-supergeroi-ufrankivsku-promorolyk-do-%C2%ABfrankivsk-halfmarathon%E2%80%9916%C2%BB
Супербігуни. В мережі з'явилось відеозапрошення на Frankivsk Half
Marathon
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38

Проект «Вікна»: нове бачення муралів Івано-Франківська
http://typical.if.ua/proekt-vikna-nove-bachennya-muraliv-ivano-frankivskafoto/
Супер бігові герої у Франківську: Frankivsk Half Marathon презентував
проморолик
http://report.if.ua/lyudy/super-bigovi-geroyi-u-frankivsku-frankivsk-halfmarathon-prezentuvav-promorolyk-video/

http://firtka.if.ua/?action=show&id=115933
39

Інтернет-видання
"Версії"

14.09.2016

Газета "Репортер"

15.09.2016

Інтернет-видання

15.09.2016

40

41

У Франківську з’явились бігові супергерої
http://www.versii.if.ua/novunu/u-frankivsku-z-yavilis-bigovi-supergeroyivideo/
У старій франківській друкарні таки буде супермаркет, хоча влада
обіцяла там простір для людей
http://report.if.ua/lyudy/u-starij-frankivskij-drukarni-taky-bude-supermarkethocha-mer-obicyav-tam-prostir-dlya-lyudej/
У франківській друкарні буде супермаркет

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

"Курс"
http://kurs.if.ua/news/u_frankivskiy_drukarni_bude_supermarket_44195.html
42

43

44

45

Інтернет-видання
"Курс"

15.09.2016

Інтернет-видання
"Стик"

15.09.2016

Інтернет-видання
"Фіртка"

15.09.2016

Франківці розкажуть у Берліні про місцеві соціальні інновації

15.09.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=115961
У Франківську замість громадського простору у старій друкарні
облаштують супермаркет

Інтернет-видання
"Фіртка"

46
Газета "Репортер"

15.09.2016

47

Газета "Репортер"

15.09.2016

48

Інтернет-видання
"Галка"

15.09.2016

Інтернет-видання
"Галка"

16.09.2016

50

ТБ "402 канал"

16.09.2016

51

Інтернет-видання
"Стик"

16.09.2016

Інтернет-видання
"Стик"

19.09.2016

Газета "Репортер"

19.09.2016

Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

19.09.2016

49

52

53

54

Франківці розкажуть у Берліні про місцеві соціальні інновації
http://kurs.if.ua/news/frankivtsi_rozkazhut_u_berlini_pro_mistsevi_sotsialni_i
nnovatsii_44163.html
У старій франківській друкарні таки буде супермаркет, хоча влада
обіцяла там простір для людей
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/15/u-starii-frankivskii-drukarnitaky-bude-supermarket-khocha-vlada-obitsiala

http://firtka.if.ua/?action=show&id=115984
У старій франківській друкарні таки буде супермаркет, хоча влада
обіцяла там простір для людей
http://report.if.ua/lyudy/u-starij-frankivskij-drukarni-taky-bude-supermarkethocha-mer-obicyav-tam-prostir-dlya-lyudej/
“Urban Space 100” оголошує початок чергової хвилі ґрантів
http://report.if.ua/lyudy/urban-space-100-ogoloshuye-pochatok-chergovoyihvyli-%D2%91rantiv/
«Час біжить»: у мережі з’явився мотиваційний ролик Франківського
півмарафону
http://www.galka.if.ua/chas-bizhit-u-merezhi-z-yavivsya-motivatsiyniy-rolikfrankivskogo-pivmarafonu-video/
Пішоходи проти автомобілів. У місті розпочався Європейський тиждень
мобільності
http://www.galka.if.ua/pishohodi-proti-avtomobiliv-u-misti-rozpochavsyayevropeyskiy-tizhden-mobilnosti-foto/
Франківців заохочують їздити на велосипедах і ходити пішки
https://www.youtube.com/watch?v=CQbS35bPSHo
Конкурс проектів на грант від Urban Space 100 у Франківську: як взяти
участь?
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/16/konkurs-proektiv-na-grantvid-urban-space-100-u-frankivsku-iak-vziaty-ucha
Перед франківською друкарнею буде громадський простір, незважаючи
на супермаркет – Филюк
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/19/pered-frankivskoiudrukarneiu-bude-gromadskyi-prostir-nezvazhaiuchy-na-sup
Перед франківською друкарнею буде громадський простір, незважаючи
на супермаркет
http://report.if.ua/lyudy/pered-frankivskoyu-drukarneyu-bude-gromadskyjprostir-nezvazhayuchy-na-supermarket-fylyuk/
В Івано-Франківську оголошено конкурс проектів на грант від Urban
Space 100
http://pravda.if.ua/news-106138.html

55

Інтернет-видання
"Курс"

20.09.2016

"Тепле Місто" та "Франківський півмарафон" розшукують волонтерів

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

http://kurs.if.ua/news/teple_misto_ta_frankivskyy_pivmarafon_rozshukuyut_
volonteriv_44399.html
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57

58

Інтернет-видання
"Курс"

20.09.2016

"Frankivsk Half Marathon" шукає волонтерів
http://kurs.if.ua/news/frankivsk_half_marathon_shukaie_volonteriv_44011.ht
ml

Інтернет-видання
"Курс"

21.09.2016

"Вавилонська бібліотека" видала головний роман Олдоса Гакслі
http://kurs.if.ua/news/vavylonska_biblioteka_vydala_golovnyy_roman_oldosa
_gaksli_44456.html

Інтернет-видання
"Стик"

21.09.2016

Газета "Репортер"

21.09.2016

Гід для учасника "Франківського півмарафону"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/21/gid-dlia-uchasnykafrankivskogo-pivmarafonu
Франківці мають ще чотири дні, щоб отримати грант від “Теплого міста”
на реалізацію власної ідеї
http://report.if.ua/lyudy/frankivci-mayut-shche-chotyry-dni-shchob-otrymatygrant-vid-teplogo-mista-na-realizaciyu-vlasnoyi-ideyi/

Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

21.09.2016
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60

Цими вихідними відбудеться ІІІ Франківський півмарафон (програма)
http://pravda.if.ua/news-106311.html

61

ТБ "402 канал"

62

Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

22.09.2016

До "Франківського Півмарафону" залишилося 2 дні
https://www.youtube.com/watch?v=Zrh3h35k170

22.09.2016

Понад 600 людей візьмуть участь у Франківському Півмарафоні

Інтернет-видання
"Галка"

22.09.2016

http://pravda.if.ua/news-106385.html
Шість сотень бігунів зі всієї країни та закордону долатимуть
Франківський півмарафон
http://www.galka.if.ua/shist-soten-biguniv-zi-vsiyeyi-krayini-ta-zakordonudolatimut-frankivskiy-pivmarafon/

64

Газета "Репортер"

22.09.2016

Де перекриють дороги під час Frankivsk Half Marathon
http://report.if.ua/avto/de-perekryyut-dorogy-pid-chas-frankivskogopivmarafonu-karta/

65

Газета "Репортер"

22.09.2016

На Frankivsk Half Marathon приїдуть бігуни з США, Молдови та Польщі
http://report.if.ua/sport/na-frankivsk-half-marathon-pryyidut-biguny-z-sshamoldovy-ta-polshchi/

66

ТРК "Карпати"

22.09.2016

600 учасників бігтимуть півмарафон в Івано-Франківську

63

67

68

69

Інтернет-видання
"Версії"

22.09.2016

Інтернет-видання
"Стик"

22.09.2016

Інтернет-видання
"Курс"

22.09.2016

http://www.trk.if.ua/2016/09/22/600-uchasnikiv-bigtimut-pivmarafon-v-iva/
Переможці франківського півмарафону отримають сертифікати для
породожі у Європу
http://www.versii.if.ua/novunu/peremozhtsi-frankivskogo-pivmarafonuotrimayut-sertifikati-dlya-porodozhi-u-yevropu/
Активні вихідні: на "Франківський півмарафон" зберуться понад 600
учасників
http://styknews.info/novyny/sport/2016/09/22/aktyvni-vykhidni-nafrankivskyi-pivmarafon-zberutsia-ponad-600-uchasnykiv-vi
Понад 600 учасників: на старт третього франківського півмарафону
вийдуть команди США, Польщі та Молдови
http://kurs.if.ua/news/tretiy_frankivskyy_pivmarafon_44483.html

www.warm.if.ua | info@warm.if.ua
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73

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

22.09.2016

Інтернет-видання
"Стик"

22.09.2016

Інтернет-видання
"Фіртка"

22.09.2016

Понад 600 учасників: на старт третього франківського півмарафону
вийдуть команди США, Польщі та Молдови
http://typical.if.ua/ponad-600-uchasnykiv-na-start-tretoho-frankivskohopivmarafonu-vyjdut-komandy-ssha-polschi-ta-moldovy/
З бюджету міста виділено 62 тисячі гривень для проведення
"Франківського півмарафону"
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/22/z-biudzhetu-mista-vydileno62-tysiachi-gryven-dlia-provedennia-frankivskog
Цьогоріч у Франківському Півмарафоні візьмуть участь понад шість
сотень бігунів. На фініші - смачний борщ з хлібом та салом

22.09.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=116485
У неділю через Франківський Півмарафон перекриють середмістя
(схема)

Інтернет-видання
"Фіртка"

http://firtka.if.ua/?action=show&id=116513
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75

76

77

Газета "Галицький
Кореспондент"

22.09.2016

У Франківську обмежать дорожній рух під час проведення Півмарафону
http://gk-press.if.ua/u-frankivsku-obmezhat-ruh-avtomobiliv-pid-chaspivmarafonu-shema/

Газета "Галицький
Кореспондент"

22.09.2016

Понад 600 людей візьмуть участь у Франківському Півмарафоні
http://gk-press.if.ua/ponad-600-lyudej-vizmut-uchast-u-frankivskomupivmarafoni/

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

23.09.2016

ТРК "Вежа"

23.09.2016

Газета "Репортер"

23.09.2016

Триває підготовка до «Франківського Півмарафону”16»
http://www.vezha.org/news/tryvaye-pidgotovka-do-frankivskogopivmarafonu-16-video/
Танці навколо друкарні. У центрі Франківська відкриють супермаркет, а
перед ним облаштують громадський простір

23.09.2016

http://report.if.ua/gazeta/akcent/tanci-navkolo-drukarni/
У Франківську буде обмежений руху під час «Франківського
півмарафону»
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79
ТРК "РАІ"

В Івано-Франківську обмежать рух під час «Франківського
півмарафону»
http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-obmezhat-ruh-pid-chas-frankivskohopivmarafonu/

http://www.trkrai.com/?m0prm=2&showItem=21590
80

ТРК "РАІ"

81

Інтернет-видання
"Стик"

24.09.2016

«Франківський півмарафон 2016» стартує вже завтра: програма забігів
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/24/%C2%ABfrankivskyipivmarafon-2016%C2%BB-startuie-vzhe-zavtra-programa-zabigiv

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

25.09.2016

Сотні учасників подолали Frankivsk Half Maraton’16

24.09.2016

В неділю стартує Frankivsk Half Marathon
http://www.trkrai.com/?m0prm=2&showItem=21596

82

http://typical.if.ua/sotni-uchasnykiv-podolaly-frankivsk-half-maraton16-foto/
83

Інтернет-видання
"Фіртка"

25.09.2016

Найменші іванофранківці взяли участь у Frankivsk Half Marathon'16
http://firtka.if.ua/?action=show&id=116694

www.warm.if.ua | info@warm.if.ua
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85

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

25.09.2016

Сотні іванофранківців розпочали забіг в рамках Frankivsk Half
Marathon'16

25.09.2016

http://firtka.if.ua/?action=show&id=116695
Міський голова Івано-Франківська подолав дистанцію в 10 кілометрів на
Frankivsk Half Marathon'16
http://firtka.if.ua/?action=show&id=116705

86
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88

Інтернет-видання
"Версії"

25.09.2016

Івано-Франківськ бігає: мер міста теж долучився до Півмарафону
http://www.versii.if.ua/novunu/ivano-frankivsk-bigaye-mer-mista-tezhdoluchivsya-do-pivmarafonu-foto/

Газета "Галицький
Кореспондент"

25.09.2016

У “Франківському Півмарафоні” переміг бігун Руслан Савчук
http://gk-press.if.ua/u-frankivskomu-pivmarafoni-peremig-bigun-ruslansavchuk/

Газета "Галицький
Кореспондент"

25.09.2016

В Івано-Франківську розпочався “Півмарафон – 2016″
http://gk-press.if.ua/v-ivano-frankivsku-rozpochavsya-pivmarafon-2016/

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

25.09.2016

Франківськ заполонили бігуни. Як стартувало спортивне дійство року
http://www.blitz.if.ua/news/frankivsk-zapolonyly-biguny-yak-startuvalosportyvne-diystvo-roku.html

90

Газета "Репортер"

25.09.2016

До забігу і після: фото бігунів франківського Півмарафону
http://report.if.ua/sport/do-zabigu-i-pislya-foto-biguniv-frankivskogopivmarafonu-foto/

91

Газета "Репортер"

25.09.2016

92

Інтернет-видання
"Галка"

Шість сотень бігунів у середмісті – у Франківську стартував Півмарафон
http://report.if.ua/sport/shist-soten-biguniv-u-seredmisti-u-frankivskustartuvav-pivmarafon-foto/
Франківський півмарафон 2016 у фотографіях

25.09.2016
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94

95

Інтернет-видання
"Галка"

Інтернет-видання
"Галка"
Інтернет-видання
"Галка"

http://www.galka.if.ua/frankivskiy-pivmarafon-2016-u-fotografiyah-foto/
Франківські бігуни подолали перші 10 кілометрів Півмарафону
25.09.2016
http://www.galka.if.ua/frankivski-biguni-podolali-pershi-10-kilometrivpivmarafonu/
“Франківський півмарафон” стартував
25.09.2016
http://www.galka.if.ua/frankivskiy-pivmarafon-startuvav-foto-video/
За лічені хвилини стартує Франківський півмарафон
25.09.2016
http://www.galka.if.ua/za-licheni-hvilini-startuye-frankivskiy-pivmarafonfoto-video/

96

97

Інтернет-портал
"pravda.if.ua"
Інтернет-портал
"pravda.if.ua"

25.09.2016

В Івано-Франківську стартував традиційний пів марафон

25.09.2016

http://pravda.if.ua/news-106524.html
Переможцем Франківського півмарафону став прикарпатець Руслан
Савчук
http://pravda.if.ua/news-106532.html

98

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

26.09.2016

Франківський спортсмен зробив пропозицію коханій під час
Півмарафону

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

http://typical.if.ua/frankivskyj-sportsmen-zrobyv-propozytsiyu-kohanij-pidchas-pivmarafonu-foto/
99

Buro 247

26.09.2016

Модное направление: Ивано-Франковск
http://www.buro247.ua/lifestyle/travel/ivano-frankovsk-destination.html

100 Телеканал "ZIK"

26.09.2016

101
ТРК "Вежа"

26.09.2016

102 Інтернет-видання
"Фіртка"

26.09.2016

В Івано-Франківськ на півмарафон з’їхалися любителі бігу
http://zik.ua/news/2016/09/26/v_ivanofrankivsk_na_pivmarafon_zihalysya_ly
ubyteli_bigu_896352
Близько шести сотень учасників Івано-Франківського Півмарафону
милувалися містом, долаючи дистанції
http://www.vezha.org/news/blyzko-shesty-soten-uchasnykiv-ivanofrankivskogo-pivmarafonu-myluvalysya-mistom-dolayuchy-dystantsiyivideo/
У Франківську завершився традиційний легкоатлетичний фестиваль
"Франківський Півмарафон"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=116848

103 Інтернет-видання
"Фіртка"

26.09.2016

Замість скверу перед старою друкарнею буде парковка
http://firtka.if.ua/?action=show&id=116805

104 Інтернет-видання
"Версії"

26.09.2016

Стали відомі результати Frankivsk Half Marathon’16
http://www.versii.if.ua/novunu/stali-vidomi-rezultati-frankivsk-halfmarathon-16/

105 ТБ "402 канал"

26.09.2016

"Франківський півмарафон" зібрав цими вихідними понад 400 бігунів

106 Інтернет-видання
"Стик"

27.09.2016

107
Громадське Радіо

27.09.2016

108 Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

27.09.2016

109
Urban Space Radio

28.09.2016

110
Газета "Репортер"

30.09.2016

111 Газета "Репортер"

30.09.2016

https://www.youtube.com/watch?v=8uS-veNGfqw
Люди, які змінюють Івано-Франківськ, розповіли про його особливості
та перспективи
http://styknews.info/novyny/sotsium/2016/09/27/liudy-iaki-zminiuiut-ivanofrankivsk-rozpovily-pro-iogo-osoblyvosti-ta-per
Ми робимо Франківськ комфортним для його мешканців, а не туристів
— Филюк
https://hromadskeradio.org/programs/terytoriya/my-robymo-frankivskkomfortnym-dlya-yogo-meshkanciv-a-ne-turystiv-fylyuk
"Франківський півмарафон" зібрав цими вихідними понад 400 бігунів
http://www.blitz.if.ua/news/frankivskyy-pivmarafon-zibrav-cymyvyhidnymy-ponad-400-biguniv.html
Євгенія Моляр (кураторка проекту Soviet Mosaics in Ukraine) | Monday
Talks | Urban Space Radio
https://goo.gl/RcfBMt
Біжи, Франківськ, біжи: як “Репортер” долав 10 км на Frankivsk Half
Marathon
http://report.if.ua/gazeta/sport-1/bizhy-frankivsk-bizhy-yak-reporter-dolav10km-na-frankivsk-half-marathon-foto/
У Франківську шукають чоловіка в краватці та на велосипеді
http://report.if.ua/lyudy/u-frankivsku-shukayut-cholovika-v-kravatci-ta-navelosypedi/
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