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Вступне слово Introduction 

Мені часто доводиться брати участь у різних дискусійних панелях на кон-
ференціях — як в Україні, так і за її межами. Зовнішній інтерес до діяль-
ності «Теплого Міста» очевидний. Але цього року на одній із таких подій 
я вперше відчув велику підтримку залу і навіть гордість за своє саме в 
Івано-Франківську. Цей епізод, мабуть, став найціннішим індикатором у 
2017 році. Він демонструє та доводить, що системний послідовний підхід, 
заснований на прозорих цінностях, вже на четвертий рік роботи може 
давати видимий зсув у бік зростання довіри в суспільстві. Довіра ж, на 
моє велике переконання, зараз є найважливішим і найбільш недооціне-
ним капіталом у країні. Саме довіра створює потенціали для об’єднання, 
обміну досвідами, залучення інвестицій та загального сталого розвитку.

Зрозуміло, що в країні продовжують відбуватись складні трансформацій-
ні процеси, очевидно, — вони не закінчаться найближчим часом. У таких 
умовах особливо важливим стає не спринтерський, а марафонський спо-
кійний послідовний і професійний підхід. У такому режимі ми намагалися 
пройти 2017 рік, таким ми бачимо стиль роботи «Теплого Міста» і в подаль-
ші роки. 

Як волонтерка Корпусу Миру США в Україні я маю задоволення працюва-
ти у «Теплому Місті» впродовж двох років.

Корпус Миру — це незалежна агенція Уряду США, яка відправляє во-
лонтерів у більш ніж 100 країн світу. Я є частиною платформи розвитку 
спільноти Корпусу Миру. Центральною складовою роботи з громадою, 
яку проводить наша організація в Україні, є сприяння розвитку громадян-
ського суспільства та організаційної спроможності.

За сім місяців моєї співпраці з «Теплим Містом» мене постійно вражають і 
надихають талант, ефективність і креативний підхід організації до роботи 
з громадою та активації її членів.

«Тепле Місто» використовує партисипативний підхід для налагодження 
комунікації і взаємодії, що дає змогу звичайним городянам робити зміни у 
спільноті. Як волонтер «Теплого Міста» я мала можливість спостерігати за 
подіями та брати участь у дивовижних заходах, які об’єднували спільноту 
і збирали людей із різних частин України та Європи. Всі ці люди були за-
лучені до «теплих» бесід, дії та обміну ідеями завдяки баченню і діяльності 
платформи.

Одна річ, яку я дійсно ціную і якою захоплююся у «Теплому Місті», — це 
вміння адаптуватися і креативно трансформуватися у відповідь на по-
треби громади. В  Івано-Франківську громадянське суспільство росте і 
змінюється — і «Тепле Місто» зростає та змінюється разом з ним, щоб 
постійно розширювати межі для розвитку та можливостей. 

I often participate in various panel discussions at conferences — both in 
Ukraine and abroad. The external interest in Teple Misto activity is evident. 
But this year during one of these events, it is in Ivano-Frankivsk where, for the 
first time, I felt a great support and even pride of the audience. This episode, 
apparently, has become the most valuable indicator in 2017. It demonstrates 
and proves that a systematic, consistent approach based on transparent 
values, even when working for 4 years only, may give a visible shift towards the 
growth of confidence in a society. Confidence, in my opinion, is now the most 
important and the most underestimated value in the country. It is confidence 
that creates the potential for consolidation, experience exchange, attracting 
investment and general sustainable development.  

It is clear that complicated transformation processes continue to take place in 
the country, and obviously, they will not stop taking place in the near future. 
In such circumstances, a marathon — calm, consistent and professional — ap-
proach, and not a sprint one, is becoming especially important. In this mode 
we were trying to go through 2017, and the same way we see the style of Teple 
Misto work in the years to come.

As a United States Peace Corps Volunteer, it is my pleasure to work with Teple 
Misto for a two-year assignment.

Peace Corps is an independent agency of the United States government which 
sends Volunteers to works in over 100 countries around the world. I am part 
of Peace Corps’s Community Development platform. The central component of 
Peace Corps’ community development work in Ukraine is building civil society 
and organizational capacity.

Over the seven months of my cooperation with Teple Misto, I’ve been continu-
ally impressed and inspired by the organization’s talent, effectiveness, and cre-
ative approach to community-based, grassroots civic activism.

Teple Misto uses a collaborative approach to facilitate conversations and actions 
that empower normal citizens to help create change for their community. As 
Teple Misto’s Volunteer, I have been able to watch and participate in some amaz-
ing events that both drew together the community and brought people in from 
many parts of Ukraine and Europe. All of these people were drawn together for 
“warm” conversations, actions, and exchange of ideas because of the vision and 
work of Teple Misto.

One thing I really value and admire about Teple Misto is its ability to adapt and 
creatively transform to meet the needs of the community. In Ivano-Frankivsk, civil 
society is growing and changing — and Teple Misto is growing and changing 
right alongside it to continually push the boundaries for growth and opportunity.

Юрко Филюк, 
керівник платформи 
«Тепле Місто»

Yurko Fylyuk, 
CEO of Teple Misto Platform

Ешлі Ґрейвс-Рослер, 
волонтерка Корпусу Миру 
США в Україні

Ashleigh Graves-Roesler, 
Peace Corps Ukraine Volunteer
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Вступне слово Introduction 

Уперше про платформу «Тепле Місто» почула три роки тому. Сказати, що 
я була в захваті, — нічого не сказати. Відразу знала — я буду там. Всі ті 
принципи, які сповідує «Тепле Місто», завжди були й моїми, і усвідомлен-
ня, що є люди, які думають так само та вже роблять конкретні кроки для 
втілення своїх (а також і моїх) ідей, — мотивує. 

Поставила собі за ціль приєднатися. У платформі мені подобається все, 
але найбільше — ідея про витіснення «недопроектів». Адже ми справді 
звикли розмінюватися на посередність. Тим часом кожен проект «Тепло-
го Міста» відповідає світовим стандартам якості — і це надихає. Саме такий 
підхід змусив мене по-іншому подивитися на розвиток власної справи. Це 
чудово, коли ти ставиш собі за мету не просто бути, а бути найкращим, 
попереду, досягати високої якості та постійно розвиватися. 

Друга ідея «Теплого Міста», яка відображає й мій світогляд, — те, що будь-
які зміни починаються з тебе. Ти можеш все — варто лише захотіти. Люди, 
які є частиною платформи, розуміють це: чудово бути в колі однодумців і 
разом змінювати на краще наше місто (і всю країну).

«Тепле Місто» — це приклад оживання людей, спільнот і громад після 
травматичного мороку колоніальних і тоталітарних потрясінь. Ми, спадко-
ємці СРСР, схильні недооцінювати особливість нашого досвіду. Сповнене 
недовіри життя, невіра у власну спроможність, страх ініціативи і споку-
са патерналістської пасивності, а після зрілого віку — безвідповідальний 
стан навченої безпорадності — це звичність, яку ми часто ставимо на 
місце нормальності. Багатьох, хто дивиться на «Тепле Місто» зі сторони, 
сміливість ідей і проектів насторожує, часом навіть лякає — біль зневіри 
настільки сильний, що краще не сподіватися, щоб потім не мати справи з 
пусткою розчарування.

Саме тому кожен наступний рік існування «Теплого Міста» настільки важ-
ливий. Повторюваність успіхів — доказ їхньої невипадковості, ця пов-
торюваність примножує прагнення і посилює мрії. Для нас, дванадцяти 
людей, кому платформа «Тепле Місто» довірила відповідальність бути 
наглядовою радою, це відповідальність за сталість намагань, за сталість 
змін, за сталість трансформацій. Зі зростанням успішності ростуть також 
очікування, ціна помилки чи неуспіху росте, на кону натхнення десятків, 
сотень і тисяч лідерів, які можуть взяти досвід «Теплого Міста» і зробити 
щось своє.

«Тепле Місто» вчить цінувати творчість. Це приклад того, як багато мож-
на досягти, якщо не розучитися мріяти. Але «Тепле Місто» також вчить 
цінувати випробування. Чому інструменти фондового ринку у врядуванні 
громадських ініціатив як Urban Space 100, Urban Space 500 чи Промпри-
лад виникли не десь у Лондоні, Франкфурті, Сінгапурі чи Нью-Йорку, а в 
окутаному горами і донедавна шенгенською завісою Івано-Франківську? 
Середовище існування примушує нас бути більш винахідливими, сміливи-
ми, відчайдушними. Ми намагаємося сприймати наші успадковані травми 
не тільки як біль, але й як загартованість, витривалість, затятість і — праг-
нення до інновацій такої сили, яка тільки буває, коли від цього залежить 
твоє життя. Ми вважаємо наші мрії досяжними. Це неймовірна місія.

It was three years ago when I heard about Teple Misto Platform for the first 
time. To say that I was blown away is to say nothing. I immediately knew — I 
will be there. All the principles that Teple Misto adheres to, have always been 
mine, and realizing that there are people who think the same way and are 
already taking some definite steps to implement their (as well as my) ideas, — 
really motivates.

I made it my goal to join them. In the platform, I like everything, but most of 
all — the idea of squeezing out “underprojects”. Since we really got used to 
mediocrity. Meanwhile, every project of Teple Misto meets the world standards 
of quality — and it is inspiring. It was this approach that made me have a look 
at the development of my own business in a different way. It is great when you 
are determined not just to be, but to be the best, to be ahead, to achieve high 
quality and to evolve continually.

Another idea of Teple Misto, also reflecting my outlook, is that any changes 
begin with you. You can do everything — if only you want. People who are part 
of the platform understand this: it’s great to be among like-minded people and 
together change for the better our city (and the whole country).

“Teple Misto” is a case of revival for people and communities after the trauma of 
colonial and totalitarian shocks. We, the successors of the USSR, tend to under-
estimate the uniqueness of our experience. A life full of mistrust, lack of faith in 
our own capabilities, fear of the initiative and temptation of paternalist inactivity, 
and, in older age, an irresponsible state of learned helplessness — are the usual 
things we tend to treat normal. Many of those following Teple Misto from the 
outside get extra cautious, extra vigilant fearing the pain of disappointment so 
strong, that better there was no hope to begin with.

This is exactly why every year that Teple Misto is around is so important. Repeat-
ed successes prove their consistency, these recurrences grow aspirations and 
amplify dreams. For us, the twelve people, whom Teple Misto Platform entrusted 
to serve on the supervisory board, this is responsibility for sustainability of ambi-
tions, for sustainability of changes achieved, for sustainability of transformations. 
As we progress in our successes so do the expectations, the costs of errors or 
failures grow as well, the inspiration of tens, hundreds and thousands of leaders 
with their own agendas is at stake.

Оксана Тимків, 
засновник та керівник мережі 
центрів раннього розвитку 
«Мудрик» — партнера 
платформи «Тепле Місто»

Oksana Tymkiv, 
founder and leader of the 
network of centers for early 
development «Mudryk» — 
partner of Teple Misto Platform

Євген Глібовицький, 
засновник компанії pro.mova, 
стратегічний радник, член 
Наглядової ради платформи 
«Тепле Місто»

Yevhen Hlibovytsky, 
founder of pro.mova, strategy 
adviser, member of the Teple 
Misto Supervisory Board
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Місія, цінності, 
стратегічні напрямки
Mission, Values, Strategic Directions 

«Тепле Місто» — це платформа для ініціатив та 
синергії між ними.

Місія

Бути інноваційною платформою для створення 
можливостей і суспільних трансформацій. Спону-
кати прикладом Івано-Франківська зміни в Україні 
та поза її межами.

Цінності 
 ͽ Відкритість 

Повна прозорість мотивів і дій
 ͽ Проактивність 

Готовність брати відповідальність та ініціативу 
на себе, не очікуючи, поки це зроблять інші

 ͽ Гідність 
Безумовна повага до думки іншого, навіть 
якщо вона не збігається з власним баченням 

 ͽ Теплота 
Пошук безконфліктних рішень через діалог, 
навіть якщо він складний 

Стратегічні напрямки
 ͽ Активація мешканців
 ͽ Підсилення спроможності ініціатив 
 ͽ Розвиток «теплого бізнесу»
 ͽ Організаційний розвиток платформи

Організаційно-правова форма діяльності 
 ͽ Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Тепле Місто»
 ͽ Громадська організація «Тепле Місто»

Teple Misto is a platform for initiatives and synergy 
between them.

Mission

To be an innovative platform for creating possibilities 
and social transformations. On the example of Iva-
no-Frankivsk to encourage changes in Ukraine and 
beyond.

Values
 – Openness 

Absolute transparency of motives and actions 
 – Proactivity 

Readiness to take the responsibility and initiative 
without waiting for others to do this

 – Dignity 
Unconditional respect for another person’s 
opinion, even if it does not coincide with one’s 
own point of view

 – Warmth 
Search for conflict-free solutions by means of a 
dialogue, even if it is complicated

Strategic Directions
 – Activation of citizens
 – Initiatives capacity-building
 – Development of “warm” business
 – Organizational development of the platform

Organizational and Legal Form of Activity
 – Charitable organization “Charitable foundation 

“Teple Misto”
 – Non-governmental organization “Teple Misto”

Бізнес
Business

Громадянське 
суспільство
Civil Society

Адміністрація
Administration
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Наглядова рада
Supervisory Board

Сергій Фіцак
Керівник ІТ-компанії 
Softjourn, голова 
Наглядової ради 
платформи «Тепле Місто» 
(Івано-Франківськ)

Sergiy Fitsak 
Managing Partner at 
Softjourn IT company, 
Chairman of Teple Misto 
Platform Supervisory Board 
(Ivano-Frankivsk)

Ярема Стецик
Художник, дизайнер, 
музикант (Івано-Франківськ)

Yarema Stetsyk 
Artist, designer, musician 
(Ivano-Frankivsk)

Оксана Руда
К.і.н., керівниця 
Експертного центру 
«АСК реформ» (Київ)

Oksana Ruda 
Candidate of Historical 
Science, Manager of ASK 
Reforms Expert Center 
(Kyiv)

Володимир Воробей
Директор агенції 
економічного розвитку PPV 
Knowledge Networks (Львів)

Volodymyr Vorobei 
Director of PPV Knowledge 
Networks Agency (Lviv)

Галина Титиш
Засновник «Українська 
правда. Життя», 
співзасновник ГО 
«Батьківський контроль» 
(Київ / Івано-Франківськ)

Halyna Tytysh 
Editor and founder of 
«Ukrainska pravda. Zhyttia», 
co-founder of Batkivskyi 
kontrol NGO (Kyiv / Ivano-
Frankivsk)

Наталія Найда
Керівник ТМ «Буквиця» 
(Івано-Франківськ)

Natalia Naida 
Manager of Bukvica TM 
(Ivano-Frankivsk)

Максим Саваневський
Керуючий партнер 
агентства цифрових 
комунікацій PlusOne DA 
(Київ)

Maksym Savanevskyi 
Managing partner in PlusOne 
DA agency of digital 
communications (Kyiv)

Андрій Романчук
Керуючий партнер у 
юридичній компанії Moris 
Group (Івано-Франківськ / 
Київ)

Andriy Romanchuk 
Managing partner of Moris 
Group law company 
(Ivano-Frankivsk / Kyiv)

Олександр Бубен
Голова правління 
регіональної 
енергетичної компанії, 
Президент НФК 
«Ураган» (Івано-
Франківськ)

Oleksandr Buben 
Chairman of the Board 
of the regional energy 
company, President of FC 
Urahan (Ivano-Frankivsk)

Юлія Тичківська
Віце-президентка Київської 
школи економіки, 
співзасновниця ВУМ, 
співзасновниця Bendukidze 
Free Market Center (Київ)

Yuliia Tychkivska 
Vice-President of Kyiv School 
of Economics, co-founder of 
Maidan Public University, co-
founder of Bendukidze Free 
Market Center (Kyiv)

Марк Зархін
Підприємець, 
співзасновник ресторанної 
групи Fast Food Systems та 
Kumpel Group (Львів)

Mark Zarkhin 
Entrepreneur, co-founder of 
the group of restaurants Fast 
Food Systems and Kumpel 
Group (Lviv)

Євген Глібовицький
Засновник компанії 
pro.mova, стратегічний 
радник (Київ / Львів)

Yevhen Hlibovytsky 
Founder of pro.mova, 
Strategy Adviser (Kyiv / Lviv)
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Юрій Филюк
Керівник

Yuriy Fylyuk 
CEO

Ярина Мельник
Операційний керівник

Yaryna Melnyk 
Operations Manager

Марта Гладка
Координатор програми 
Urban Space

Marta Hladka 
Urban Space Coordinator

Лілія Гоголь
Кураторка програми 
«Наступний Проект»

Liliia Gogol 
Next Project Curator

Тетяна Василик
Помічниця керівника

Tetiana Vasylyk 
Assistant Director

Галина Гривнак
Фінансовий керівник

Halyna Hryvnak 
Finance Manager

Тарас Малий
Координатор проекту 
Urban Space Radio

Taras Malyi 
Urban Space Radio 
Coordinator

Юлія Кушнір
Менеджер з комунікацій 
Urban Space Radio

Julia Kushnir 
Urban Space Radio 
Communications Manager

Тетяна Федорів
Бухгалтер

Tetiana Fedoriv 
Accountant

Марія Мелінишин
Керівник з комунікації

Mariya Melinyshyn 
Communications 
Head Manager

Олександр Шевченко
Координатор урбан-
проектів

Alexander Shevchenko 
Urban Projects Coordinator

Аліна Букіна
Координатор програми 
«Вивіски»

Alina Bukina 
Business Signboards 
Coordinator

Анастасія Кушнаренко
Менеджер з комунікації

Anastasiia Kushnarenko 
Communications Manager

Ірина Шутка
Менеджер з комунікації

Iryna Shutka 
Communications Manager

Володимир Радевич
Координатор програми 
«Стала Мобільність»

Volodymyr Radevych 
Sustainable Mobility 
Coordinator

Ігор Крицак
Координатор програми 
«Гарячий Спорт»

Igor Krytsak 
Hot Sport Coordinator

Ольга Стецевич
Координатор роботи 
з партнерами

Olga Stetsevich 
Partners Network 
Coordinator

Назарій Максимів
Координатор програми
«Міські Ґранти»

Nazarii Maksymiv 
City Grants Coordinator

Антон Куба
Фотограф

Anton Kuba 
Photographer

Команда Team
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Програма «Міські Ґранти» створена для активіза-
ції та посилення ініціатив, громадських організа-
цій і середовищ, які ставлять за мету втілювати 
практичні проекти, що покращують якість життя 
в місті, та залучати громаду до активної участі в 
процесах розвитку Івано-Франківська. 

У рамках цієї програми «Тепле Місто» на конкурс-
ній основі надає організаційне сприяння та фі-
нансову підтримку (ґранти) на реалізацію ідей, які 
спрямовані на розвиток Івано-Франківська.

Всі проекти, які подаються на ґранти від платфор-
ми «Тепле Місто», мають бути реалізовані в місті 
Івано-Франківську.

City Grants Program has been created to boost 
and support the initiatives, NGOs, and communities 
aimed at implementation of practical projects raising 
quality of life in the city, and involving the local com-
munity in the development of Ivano-Frankivsk.

Within this program, Teple Misto provides organiza-
tional support and financial assistance (grants) on a 
competitive basis to implement the ideas aiming at 
the development of Ivano-Frankivsk.

All projects submitted for grants from Teple Misto 
Platform have to be implemented in Ivano-Frankivsk.

Програма 
«Міські Ґранти»
City Grants 
Program
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15 000     20 000грн 
зростання ґрантової підтримки на проект 

the growth of grant support for the project

12 
реалізованих проектів

projects implemented

15 
проектів підтримано  

projects supported

3 
хвилі впродовж року

waves throughout the year

Міський простір

Urban space

Екологія та енергоефективність

Environmental protection 
and energy efficiency

Сучасне мистецтво

Contemporary art

Прогресивна освіта

Progressive education

Гарячий спорт

Hot sports

Розвиток прогресивного 
підприємництва

Development of progressive 
entrepreneurship

Стала мобільність

Sustainable mobility

7 
відкритих подій у рамках 
програми 

public events within 
the program

45 
поданих заявок  

applications submitted

6 
команд-переможців 
почали співпрацю 

winning teams began 
to collaborate

3 
проекти реалізовується

projects in progress

18 
незалежних експертів 
взяли участь в оцінюванні 
заявок

independent experts 
participated in the 
evaluation of applications

1 
навчальне відео

educational video

Тематичні напрямки програми:
Spheres Covered by the Program:

200 000 грн

загальний 
бюджет

total budget

Результати за 2017 рік
Results for 2017
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Завдяки проекту в Івано-Франківську створена ко-
манда «Strong in Spirit» (укр. «Сильні духом») з бочі — 
унікальної гри, в яку можуть грати люди з різни-
ми фізичними можливостями. Команда регулярно 
тренується, бере участь у змаганнях різних рівнів. 
За 2017 рік спортсмени здобули 14 нагород у ко-
мандному та індивідуальному заліках.

Thanks to the project, “Strong in Spirit” team was 
created in Ivano-Frankivsk, playing a unique game — 
boccia — which can be played by people with 
different physical abilities. The team regularly trains 
and takes part in competitions of different levels. In 
2017, the players gained 14 awards in the team and 
individual events.

Команда проекту
Ініціативна група 
«Боча в Станіславі», 
ГО «СЛІД»

Сума ґранту
15 000 грн

Budget
15 000 UAH

Project team
Initiative group “Boccia in 
Stanislav”, NGO “SLID”

Боча на колесах
Boccia on Wheels

Мета проекту — популяризація активного відпо-
чинку та здорового способу життя, привернення 
уваги до велосипеда як альтернативного, еколо-
гічного та безпечного виду міського транспорту, 
а також поширення культури керування велоси-
педом. До заходу долучилось 1418 учасників і 13 
партнерів.

The project is aimed at promoting active recreation 
and healthy lifestyle, attracting attention to bicycle 
as an alternative, ecological and safe type of public 
transport as well as bicycle riding culture extension.

1418 participants and 13 partners joined the event.

Команда проекту
Велоклуб 
«Велосталкер»

Сума ґранту
4 730 грн

Budget
4 730 UAH

Project team
Bicycle Club 
“Velostalker”

Велодень 2017
The Bicycle Day 2017

Сума ґранту
14 810 грн

Віртуальна реальність у бібліотеці
Virtual Reality in the Library

Мета проекту — запровадження сучасного, аль-
тернативного методу навчання з допомогою вір-
туальної та доповненої реальності, привернення 
уваги, виховання у дітей цікавості до бібліотеки та 
читання. У рамках проекту проведено 6 заходів, 
більше 150 дітей змогли здобути нові знання за 
допомогою окулярів віртуальної реальності. По-
над 70% дітей-учасників стали читачами 19 бібліо-
тек Івано-Франківська. До занять долучилися діти 
з інших міст Івано-Франківської області.

The goal of this project is the introduction of a mo-
dern, alternative method of teaching with the help 
of virtual and augmented reality, drawing attention, 
raising children’s interest in the library and reading. 
Within the project, 6 events were held, more than 
150 children were able to acquire new knowledge 
through the use of virtual reality glasses. Over 70% of 
participating children became readers of 19 libraries 
in Ivano-Frankivsk. Children from other cities of Iva-
no-Frankivsk region joined the lessons.

Команда проекту
Івано-Франківська 
міська централізована 
бібліотечна система

Budget
14 810 UAH

Project team
Ivano-Frankivsk city 
centralized library system

Мета проекту — організація навчання комп’ютер-
ної грамотності для незрячих людей і людей зі 
слабким зором з допомогою спеціального звуко-
вого програмного   забезпечення. Незрячі та люди 
з порушеннями зору, навчившись роботі на пер-
сональному комп’ютері за допомогою спеціальних 
голосових синтезаторів, зможуть самостійно чита-
ти, писати тексти, сканувати документи, спілкува-
тися через Інтернет, обмінюватись інформацією і 
бути конкурентними на ринку праці. Завдяки реа-
лізації ініціативи 17 людей освоїли комп’ютер.

The goal of the project is to organize computer litera-
cy training for blind people and people with poor eye-
sight through the use of special audio software. Blind 
people and people with visual impairments, by learn-
ing to work on a PC using special voice synthesizers, 
will be able to read, write texts, scan documents on 
their own, as well as communicate via the Internet, 
exchange information and be competitive on the la-
bor market. Thanks to the initiative implementation, 17 
people mastered the computer.

Команда проекту
ГО жінок-інвалідів 
«Біла Тростина»

Сума ґранту
15 000 грн

Budget
15 000 UAH

Project team
Women with Disabilities 
NGO “Bila Trostyna”

Вікно у світ
Window to the World

Весняна хвиля
Spring Wave

19 
проектів подано  

projects submitted

4 
команди-переможці

winning teams
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Мета проекту — збереження історичної спадщини 
Івано-Франківська на прикладі реставрації ста-
ровинних дверей за адресою Шопена, 1 (корпус 
Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу). Команда проекту від-
реставрувала автентичні двері та повернула їх на 
початкове місце.

The project is aimed at preserving the historical 
heritage of Ivano-Frankivsk through the example of 
the old door restoration at 1 Chopin Str. (building of 
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil 
and Gas). The project team has restored the authentic 
door and returned it to the historical place where they 
belong.

Команда проекту
Ініціатива 
«Франківськ Який 
Треба Берегти»

Сума ґранту
15 000 грн

Budget 
15 000 UAH

Project team
Initiative “Frankivsk 
Which Is to Be 
Preserved”

Реставрація старовинних 
дверей у пам’ятці архітектури 
на вул. Шопена, 1
Restoration of the Old Door 
in the Monument of Architecture at 1 Chopin Str.

Соціальний центр 
для учасників АТО та їхніх родин
The Social Center for the ATO Participants 
and Their Families

Сума ґранту
15 000 грн

Проект має на меті створення центру фізичної та 
психологічної реабілітації для воїнів АТО та членів 
їхніх родин. Завдяки ґрантовій підтримці було за-
куплено масажні столи у масажний кабінет і спор-
тивне обладнання — шведську стінку та дошку 
Євмінова для залу фізичної реабілітації.

The project aims at creating a center for physical and 
psychological rehabilitation for the ATO soldiers and 
members of their families. Thanks to the grant sup-
port, massage tables for a massage room and sports 
equipment — a wall-mounted ladder and Yevminov’s 
board — for a physical rehabilitation hall were bought.

Команда проекту
Центр для учасників 
АТО та їхніх сімей 
«Бандерівський 
схрон»

Budget
15 000 UAH

Project team
Center for the ATO 
Participants and Their 
Families “Banderivskyi 
Skhron”

Метою проекту є популяризація здорового спосо-
бу життя серед мешканців мікрорайону Опришівці 
шляхом створення умов для занять спортом, зо-
крема  волейболом і настільним тенісом на місце-
вому стадіоні. 

The aim of the project is to promote a healthy lifestyle 
among the residents of Opryshivtsi microdistrict by 
providing people with opportunities for doing sports, 
including volleyball and table tennis at the local sta-
dium.

Облаштування майданчика 
для волейболу та тенісного 
стола на стадіоні в мікрорайоні 
Опришівці
The Arrangement of a Volleyball Ground 
and a Tennis Table at the Stadium 
in Opryshivtsi Microdistrict

Команда проекту
ГО «Один за всіх»

Сума ґранту
4 000 грн

Budget
4 000 UAH

Project team
NGO “One for all”

Створення та облаштування спеціального спорт-
майданчика у мікрорайоні Пасічна для активного 
дозвілля осіб різних вікових груп та для людей з 
вадами руху, інвалідів-учасників АТО. Спортивний 
майданчик призначений для таких ігор, як боча, 
волейбол, бадмінтон, баскетбол, сепак такро й ін.

Arrangement and outfitting of a special sports ground 
in Pasichna microdistrict for active leisure of people 
of different age groups, as well as for persons with 
disabilities and disabled ATO participants. The sports 
ground is intended for such games as boccia, volley-
ball, badminton, basketball, sepak takraw, etc.

Команда проекту
Жителі будинку 
на вул. Пасічна, 21

Сума ґранту
11 000 грн

Budget
11 000 UAH

Project team
Residents of the house 
at 21 Pasichna Str.

Будівництво універсального 
спортивного майданчика 
з синтетичним покриттям 
у мікрорайоні Пасічна
Construction of an All-purpose Sports Ground With 
a Synthetic Surface in Pasichna Microdistrict

Літня хвиля
Summer Wave

10 
проектів подано  

projects submitted

5 
команди-переможці

winning teams
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Просвіта душі і серця
Enlightenment of Soul and Heart

Сума ґранту
16 630 грн

Команда проекту має на меті сформувати стале 
об’єднання волонтерів шляхом навчання, тренін-
гів та семінарів. Волонтери працюють у медичних 
закладах, щоб покращити там атмосферу, рівень 
обслуговування, підвищити ефективність роботи 
медичного персоналу та допомогти пацієнтам і лю-
дям, які залишились без догляду рідних.

The project team aims to form a reliable team of 
volunteers through training, seminars and workshops. 
Volunteers work in medical institutions in order to im-
prove the atmosphere, level of service, performance 
of medical staff, and help patients and people left un-
attended by their relatives.

Команда проекту
БО «Просвіта душі 
і серця»

Budget
16 630 UAH

Project team
Charitable organization 
“Enlightenment of Soul 
and Heart”

Свято згуртування для мешканців чотирьох бу-
динків різних районів міста, зорієнтоване на тісні-
ше знайомство жителів, спілкування та вирішення 
спільних проблем. 

Фестиваль проходив у форматі трьох окремих за-
ходів та зібрав близько 350 учасників різного віку. 
До його проведення долучилися мешканці будин-
ків, партнери — сусідні з ОСББ бізнеси, а також 
близько 30 волонтерів. Окрім розважальних захо-
дів, в рамках свята було впорядковано три прибу-
динкові території та висаджено 56 дерев і кущів. 

A celebration of reunion for the residents of four 
houses in different districts of the city aimed at 
closer acquaintance of the residents, communication 
and solving common problems.

The festival was held in the form of three separate 
events and gathered about 350 participants of all 
ages. Local residents, partners — businesses neigh-
boring the condominiums, as well as about 30 volun-
teers, joined it. In addition to entertainment activities, 
three territories adjacent to houses were arranged 
and 56 trees and bushes were planted within the fes-
tivities.  

Команда проекту
ГО «Молодіжне 
телебачення»

Сума ґранту
15 000 грн

Budget
15 000 UAH

Project team
NGO “Youth Television”

Реставрація трьох старовинних 
вікон в Обласній дитячій бібліотеці
Restoration of Three Old Windows 
in the Regional Children’s Library

Фестиваль
франківських дворів
Frankivsk Yards Festival

Мета проекту — збереження історичної спадщи-
ни міста Івано-Франківськ на прикладі реставрації 
трьох старовинних вікон у вежі дитячої бібліотеки 
в центральній частині міста на площі Міцкевича, 2.

The purpose of the project was to preserve the 
historical heritage of Ivano-Frankivsk through the 
example of the restoration of three old windows in the 
Tower of the Children’s Library in the central part of 
the city at 2 Mitskevych Square.

Команда проекту
Ініціатива 
«Франківськ Який 
Треба Берегти»

Сума ґранту
20 000 грн

Budget
20 000 UAH

Project team
Initiative “Frankivsk 
Which Is to Be 
Preserved”

Зимова хвиля
Winter Wave

16 
проектів подано  

projects submitted

6 
команди-переможці

winning teams
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Проект передбачав організацію та проведення 
відкритого турніру з гри боча серед спортсменів 
із захворюванням опорно-рухового апарату із за-
хідних областей України. Його мета — започатку-
вання Кубка Західної Ліги в місті Івано-Франківськ. 
Участь у турнірі взяли 24 учасники з 8 областей 
України.

The project envisaged the organization and holding 
of an open boccia tournament for athletes from the 
western regions of Ukraine who have locomotor sys-
tem disease. Its purpose was to launch West League 
Cup in Ivano-Frankivsk. 24 participants from 8 regions 
of Ukraine took part in the tournament.

Кубок Західної Ліги з гри боча
West League Boccia Cup

Сума ґранту
20 000 грн

Команда проекту
ГO «СЛІД»

Budget
20 000 UAH

Project team
NGO “SLID”

Мистецько-просвітницька виставка сучасної фото-
графії та інсталяцій фотохудожниці Ольги Кукуш, 
покликана привернути увагу громади до екологіч-
них проблем та ознайомити відвідувачів із сучас-
ним мистецтвом. 

Виставка тривала протягом 15 днів. На ній було 
представлено більше 30 авторських робіт.

The artistic and educational exhibition of contempo-
rary photography and installations by photographer 
Olha Kukush designed to attract the community’s at-
tention to environmental problems and familiarize the 
visitors with contemporary art.

The exhibition lasted for 15 days. Over 30 author’s 
works were represented.

Команда проекту
Ольга Кукуш, 
Роксолана Угринюк

Сума ґранту
7 200 грн

Budget
7 200 UAH

Project team

Olha Kukush, 
Roksolana Uhryniuk

Ековиставка сучасного мистецтва 
«Експансія»
Ecological Exhibition 
of Contemporary Art “Expansion”

Мультимедійний лекторій 
у студентському просторі 
Paragraph
Multimedia Lecture Room 
in Paragraph Student Space

Проект передбачає облаштування професійного 
мультимедійного лекторію на базі студентського 
простору Paragraph з усім необхідним обладнан-
ням для розвитку молоді, неформальної освіти, 
формування стартап-середовища, зростання кіль-
кості та якості освітніх заходів у місті. 

Завдяки отриманому ґранту було придбано радіо- 
мікрофонну систему, мікрофони, фліпчарти та 
маркерні дошки для майбутнього лекторію.

The project envisages the arrangement of a profes-
sional multimedia lecture room on the basis of Para-
graph student space with all the necessary equipment 
for the development of youth, informal education, the 
formation of a start-up environment, the growth of the 
number and quality of educational events in the city. 
Due to the received grant, a radio-microphone sys-
tem, microphones, flipcharts and marker boards for a 
lecture room were purchased.

Команда проекту
ГО «Середовище 
реновацій»

Сума ґранту
19 970 грн

Budget
19 970 UAH

Project team
NGO “Renovation 
Surroundings”

15-35-65

Сума ґранту
6 700 грн

Проект передбачає встановлення спортивного 
обладнання у дворі ОСББ «Пасічнянське» (вул. 
Галицька, 145б). Це дасть змогу згуртувати людей 
різного віку через неформальну комунікацію та 
спільний активний відпочинок.

The project provides for the installation of sports faci- 
lities in the courtyard of Pasichnianske condominium 
(145b Halytska Str.). This will enable people of all ages 
to gather together due to informal communication 
and common active leisure.

Команда проекту
ОСББ 
«Пасічнянське»

Budget
6 700 UAH

Project team
Pasichnianske 
Condominium
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Urban Space 100 — це приклад соціального 
підприємства у форматі громадського ресто-
рану в Івано-Франківську. 

Заклад був відкритий 27 грудня 2014 року. 

Засновниками ресторану є 100 соціально ак-
тивних людей, які об’єднались навколо ідеї 
розвитку свого міста.

80% прибутку ресторану направляється ви-
нятково на реалізацію громадських проектів 
у Івано-Франківську. 

Із моменту відкриття ресторану профінансо-
вано 59 проектів.

Urban Space 100 is an example of a social en-
terprise in the format of a public restaurant in 
Ivano-Frankivsk.

The restaurant was opened on December 27, 
2014.

The restaurant was founded by 100 socially ac-
tive people who united around the idea of de-
veloping their city.

80% of net profit of the restaurant goes exclu-
sively for the implementation of public projects 
in Ivano-Frankivsk.

Since its launch, Urban Space 100 has financed 
59 projects.

Urban 
Space 100
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За три роки діяльності команда Urban Space 100 
набула досвіду реалізації та управління проектом, 
тому готова ділитися своїми знаннями. Платформа 
«Тепле Місто» працює над розвитком програми, 
що передбачає відкриття закладів мережі Urban 
Space в інших містах на умовах соціальної фран-
шизи.  

Першим таким закладом буде Urban Space 500 
у Києві. 

15 березня 2017 року розпочалася кампанія для 
пошуку інвесторів громадського ресторану Urban 
Space 500 в Києві. Проект реалізовується громад-
ською організацією «Інша Освіта».

After the three-year period of work, Urban Space 100 
team gained experience in the project implemen-
tation and management and is ready to share their 
knowledge. Teple Misto Platform is currently work-
ing on the program expansion to allow for opening 
restaurants of Urban Space social franchise chain in 
other cities.

The first of them will be Urban Space 500 in Kyiv.

On March 15, 2017 fundraising campaign for public 
restaurant Urban Space 500 in Kyiv began. The proj-
ect is implemented by NGO «Insha Osvita».

Social FranchiseСоціальна франшиза

форум

forum

лекцій, 
дискусій, 
зустрічей

 lectures, 
discussions, 

meetings

концертів

concerts

прес- 
конференції

 press 
conferences

майстер-класів

 master classes

презентацій

presentations

презентації 
книг

book 
presentations

кінопоказів

movie shows

ІТ-подій

ІТ-events

261 
подій проведено   

events held

Із них:   

Including:

109 484 гостей

guests

464 
книг продано 
у крамниці ресторану

books sold in the 
restaurant shop

29 
проектів підтримано 
в рамках ґрантової програми 
Urban Space 100 

projects supported within 
the Urban Space 100 grant 
program

33 
запити на франчайзинг 
проекту

franchising requests

631 663 грн 
сума фінансування проектів  

total amount of projects financing

4 
сезонні зміни меню  

season menu changes

75

92

4

21

6

24 21

8
1

Результати за 2017 рік
Results for 2017
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Urban Space Radio — медіа, яке змінює наші 
міста. Проект платформи «Тепле Місто», інте-
грований у простори громадських рестора-
нів Urban Space. Це новий і унікальний досвід 
в українській медіасфері — онлайн-радіо, що 
об’єднує цікаві та корисні ініціативи, сприяє 
змінам міських середовищ.

На Urban Space Radio програми виключно 
власного виробництва, а також 24/7 звучить 
українська сучасна музика у стилях indie та 
alternative, яка добре відображає ритм життя 
і зміни в сучасних міських середовищах.

Urban Space Radio is a media changing our 
cities. It is a project of Teple Misto Platform in-
tegrated into the spaces of public restau rants 
Urban Space. It is a new and unique experience 
in the Ukrainian media sphere — an online radio 
that brings together interesting and useful initia-
tives and facilitates changes in urban environ-
ments.

Urban Space Radio broadcasts exclusively self-
produced programmes, and also Ukrainian in-
die and alternative music is rotated 24/7 which 
perfectly reflects the rhythm of life and changes 
in modern urban environments.

Urban 
Space Radio

29 
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Подкасти авторських програм можна прослухати в 
архіві, у вільному доступі на платформі MixCloud — 
Urban Space Radio.

Podcasts of author’s programs can be listened 
to in the archive, freely available on MixCloud 
platform — Urban Space Radio.

Теми програм Topics of the Programs

розвиток 
міської 
культури

візуальне 
мистецтво

креативний 
бізнес

альтернативна 
українська музика

прогресивна 
освіта

урбаністичні 
процеси

urban culture 
development

visual art

creative 
business

alternative 
Ukrainian 
music

progressive 
education

urban 
processes

Восени 2017 року команда проекту підготувала та 
реалізувала Вечірній сезон на Urban Space Radio. 

Його головними характеристиками стали:
 ͽ повернення до прямих ефірів
 ͽ виключно вечірній розмовний формат
 ͽ абсолютно нові авторські програми. 

Упродовж 9 тижнів в ефірі були програми: 
 ͽ «Обережно, Мох!» з Олегом Гнатівим (Мохом)
 ͽ «Анатомія світогляду» з Анною Шийчук
 ͽ «Архітектура вибору» з Галиною Герасим
 ͽ «Slow Time» із Тарасом Малим.

In the autumn of 2017, the project team prepared and 
implemented the Evening Season on Urban Space 
Radio.

Its main characteristics are as follows:
 – returning to live broadcast
 – exclusively evening conversation format
 – absolutely new author’s programs.

During 9 weeks the following programs were broadcast:
 – “Caution, Mokh!” with Oleh Hnativ (Mokh)
 – “Anatomy of the Worldview” with Anna Shyichuk
 – “Architecture of Choice” with Halyna Herasym
 – “Slow Time” with Taras Malyi.

Вечірній сезон на Urban Space Radio Evening Season on Urban Space Radio
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Україна

Закордон

Ukraine

Abroad

Київ

ЛьвівІвано-Франківськ

Харків

Тернопіль

Інші міста країни

Kyiv

LvivIvano-Frankivsk

Kharkiv

Ternopil

Other cities of the country
31%

24%19%

6%

3%

17%

У період зимових свят радіо працює у форматі 
Urban Хmas Radio. 

Мета полягає у тому, щоб через музику, авторські 
програми і радіорепортажі передати багатогран-
ність і мультикультурність різдвяних святкувань в 
сучасних українських містах.

Urban Хmas Radio

During the winter holidays the radio is working in the 
format of Urban Xmas Radio.

The goal is to convey the versatility and multiculture 
of Christmas celebrations in modern Ukrainian cities 
through music, author’s programs and radio reports.

Urban Хmas Radio

Де нас слухають?

18–24

25–34

55–64

45–54

35–44

28%

34%

11%

12%

15%

Слухачі за віком
Listeners, by age group

Urban Space Radio 
is most popular in:

88

12

71%

22%

7%

З яких пристроїв 
нас слухають:
Devices used to listen to the radio:

Настільні 
комп’ютери

Мобільні 
пристрої 

Планшети

Computers

Mobile devices

Tablets 9 854 
унікальних ID за місяць 

unique ID per month

45 172 
слухачів на місяць

listeners per month

5 
місяців із найбільшою 
активністю прослуховувань

months with the most 
active audiences

9 
авторських програм  

author’s programs

110 
епізодів  

episodes

18% 
нових унікальних ID, що 
долучилися цього року  

new unique ID that joined 
this year

228 
середня кількість 
прослуховувань 
подкасту

average number 
of podcast plays

25 120 
прослуховувань 
подкастів за рік

podcast plays for the year

160 000
унікальних 
ID за рік

unique ID 
per year

Результати за 2017 рік
Results for 2017



34 

Програма урбаністичного напряму платфор-
ми «Тепле Місто» має на меті налагодження 
діалогу між мешканцями Івано-Франківська 
у процесі оновлення і змін міського середо-
вища. 

Вона включає такі формати та рівні роботи, 
як дослідження, комунікація, залучення екс-
пертів і пошук ефективних інфраструктурних 
рішень для Івано-Франківська через взаємо-
дію мешканців, адміністрації міста й локаль-
ного бізнесу.

Пріоритети програми: 
 ͽ робота з активними городянами та з 

потенційними учасниками урбаністично-
го процесу

 ͽ дослідницькі та практичні резиденції в 
міському просторі

 ͽ продукт-дизайн (міська інфраструктура).

The urban program of Teple Misto Platform aims 
at establishing the dialogue between the resi-
dents of Ivano-Frankivsk in the course of renew-
al and transformation of urban spaces.

It includes such formats and levels of work as 
research, communication, involving experts and 
the search for effective infrastructure solutions 
for Ivano-Frankivsk through the interaction of 
the residents, city administration and local busi-
ness.

Priorities of the program:
 – work with active city residents and poten-

tial participants of the urban process
 – research and practical residences in the 

urban space
 – product-design (urban infrastructure).

Урбаністичний 
напрям
Urban Program

35 



37 

І етап (дослідницький) — травень; 
ІІ етап — 12-20 серпня 

Це міжнародний мультидисциплінарний фестиваль 
про місто і для міста. Тема фестивалю — «Рольові 
моделі». Він складався із практичних майстерень 
та освітньо-розважальної програми. Учасники з 
Івано-Франківська та інших міст (Київ, Харків, За-
поріжжя, Одеса, Львів, Ужгород, Калуш, Долина, 
Кременчук, Нетішин), а також зі США, Німеччини, 
Туреччини, Росії, Китаю під куруванням митців, ар-
хітекторів й урбаністів досліджували різні локації 
(Німецьке озеро, Івано-Франківський міжнарод-
ний аеропорт, залізнична станція «Бистриця», за-
вод «Промприлад», дворики у центрі міста та ін.) та 
проблеми у місті (вплив метеоявищ на життя меш-
канців, значення ринків, збереження цінних об’єк-
тів, колективне створення міського саду тощо). 

Серед результатів фестивалю — мобільний дода-
ток, 3D-моделі міських будівель та інших об’єктів, 
брошури, музичні перформанси, екскурсійна про-
грама, арт-роботи, насадження рослин, об’єкти ву-
личного дизайну тощо. 

Фестиваль є проектом платформи «Тепле Місто», 
проводився за підтримки проекту DREAMactions 
(створений CANactions та WNISEF для сприяння 
реалізації практичних міських проектів на терито-
рії України), Фонду ім. Г. Бьолля, EVZ Stiftung (про-
ект MeetUp), Швейцарської агенції розвитку та 
співробітництва й громадського ресторану Urban 
Space 100.

Stage I (Research Stage) — May; 
Stage II — August 12-20

It is an international multidisciplinary festival for and 
about the city. The theme of the festival was “Role 
Models”. It included practical workshops and educa-
tional and entertainment programs. The participants 
from Ivano-Frankivsk and other cities (Kyiv, Kharkiv, 
Zaporizhia, Odesa, Lviv, Uzhhorod, Kalush, Dolyna, 
Kremenchuk, Netishyn), as well as from the USA, 
Germany, Turkey, Russia, China, guided by artists, 
architects and urbanists surveyed various locations 
(Nimetske Lake, Ivano-Frankivsk International Airport, 
Bystrytsia Railway Station, Promprylad Plant, court-
yards in the city center, etc.) and problems in the city 
(the impact of meteorological phenomena on the lives 
of the city’s residents, the importance of markets, the 
preservation of valuable objects, the collective cre-
ation of a city garden, etc.).

Among the festival results are a mobile application, 
3D models of city buildings and other objects, bro-
chures, musical performances, excursion program, art 
works, planting, objects of street design, etc.

The festival is a project of Teple Misto Platform, and 
was supported by DREAMactions project (created by 
CANactions and WNISEF to facilitate the implementa-
tion of practical urban projects in Ukraine), the Hein-
rich Böll Foundation, EVZ Stiftung (MeetUp Project), 
Swiss Agency for Development and Cooperation and 
Urban Space 100 public restaurant.

City Scanning Session 
Urban Festival

Урбаністичний фестиваль 
«Сеанс Міського Сканування»

Реалізовані проекти у 2017 році
Projects Implemented in 2017
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20+ 
кураторів

curators

4                 65 вік учасників

the age of participants

150 
зареєстрованих учасників 
воркшопів  

registered workshop 
participants

12 
воркшопів  

workshops

1600+ 
відвідувачів фестивалю  

visitors of the festival

11 
країн  

countries

18 
відкритих подій у рамках 
фестивалю  

public events within the 
festival

Результати фестивалю
Festival results
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MetaLab — це урбаністична лабораторія, що роз-
почала діяльність у 2017 році та є майданчиком 
для досліджень і пошуку нових, альтернативних 
моделей розвитку міських просторів.

MetaLab є проектом платформи «Тепле Місто». Він 
діє за підримки програми Urban Action, організова-
ної СANactions спільно з British Council та Goethe-
Institut Ukraine.

Цілі MetaLab
 ͽ Підтримка міських проектів та мережування. 

Платформа об’єднує людей навколо спіль-
них цінностей, ідей, проектів, є простором 
для спільної роботи, дискусії, мережування. 
Як фізичний простір MetaLab буде частиною 
пілотного проекту ревіталізації заводу «Пром-
прилад».

 ͽ Формування кураторської лінії досліджень. 
Це спосіб по-новому подивитися на пробле-
ми міста, віднайти потенціали для їхнього 
вирішення і розширити межі та спроможність 
міської спільноти завдяки залученню експер-
тів-урбаністів, проведенню комплексних до-
сліджень та реалізації партнерських проектів.

Експериментальна майстерня промислового ди-
зайну, реалізована в рамках проекту ревіталізації 
заводу «Промприлад».

An experimental workshop of industrial design 
implemented within Promprylad Plant revitalization 
project.

СУП — це платформа для обміну навичками, 
знаннями і досвідом, для мережування, пошуку 
наставників та формування команд майбутніх ур-
бан-проектів. Учасниками є містяни, які ініціюють 
урбаністичні проекти різної проблематики, й ті, хто 
цікавиться розвитком міста та готовий долучатись 
до спільних проектів. Участь у подіях СУП є безко-
штовною. 

SUP is a platform for sharing skills, knowledge and 
experience, for networking, search for curators and 
forming the teams for future urban projects. The 
participants are city residents who initiate urban 
projects on various issues, and those who are 
interested in the development of the city and ready 
to join common projects. Participation in SUP events 
is free of charge.

MetaLab is an urban laboratory launched in 2017, and 
a platform for analysis and search for new, alternative 
models of urban spaces development.

MetaLab is a project of Teple Misto Platform. It is func-
tioning with the support of Urban Action program or-
ganized by CANactions in cooperation with the British 
Council and Goethe-Institut Ukraine.

 Goals of MetaLab
 – Support of urban projects and networking. 

The platform unites people around common 
values, ideas, projects, and is a space for collab-
oration, discussion, networking. As a physical 
space, MetaLab will be a part of the pilot project 
of Promprylad Plant revitalization.

 – Forming a curatorial research line. 
This is a way to take a fresh look at the problems 
of the city, find the potential for their solution, 
and expand the boundaries and capacity of 
the urban community through involving urban 
experts, comprehensive research and implemen-
tation of partner projects.

MetaLabMetaLab

Майстерня продукт-дизайну PromProm СУП (Створи Урбан Проект)

У рамках MetaLab у 2017

PromProm Product-Design Workshop SUP (Create an Urban Project)

In 2017, within MetaLab

1 
відеоінсталяція

video installation

24 
зустрічі MetaLab

meetings of Metalab

25 
запрошених експертів

invited experts

3 
мистецькі інтервенції  

artistic interventions

12 
воркшопів  

workshops

1 
фестиваль 

festival

8 
урбан-подій 

urban events

15 
міст України  

cities of Ukraine

19 
країн  

countries

Результати за 2017 рік
Results for 2017
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«Промприлад. Реновація» — проект, що передбачає створення в Іва-
но-Франківську інноваційної платформи нового формату на базі за-
воду «Промприлад» на перетині таких функцій, як нова економіка, 
сучасне мистецтво, неформальна освіта й урбаністика. Як майданчик 
для апробації й поширення знань і якісного практичного досвіду між 
фахівцями, спільнотами й компаніями, «Промприлад. Реновація» має 
на меті сформувати креативний потенціал у місті з метою виведення 
регіону на шлях динамічного розвитку.

Проект втілює консорціум партнерських організацій: платформа «Теп-
ле Місто», ГО «Інша Освіта», «МітОст» і «ПАКТ Україна».

Партнери проекту: ГО «CANactions», ГО «Garage Gang», архітектурне 
бюро «Zotov & Сo», архітектурна майстерня «ФОРМА», Івано-Фран-
ківська міська рада, “МФ «Відродження»”, компанія «23 ресторани», 
дослідницький інститут SRI Іnternational, Фонд ім. Роберта Боша, BMW 
Foundation, Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, 
юридична компанія Moris Group, Агентство з питань міжнародної спів- 
праці та розвитку SIDA, компанія Ernst & Young, агенція Aimbulance, 
Impact Hub Odessa.

“Promprylad. Renovation” is a project aimed at creating in Ivano-Frankivsk 
an innovation platform in a new format on the basis of Promprylad Plant at 
the intersection of such functions as new economy, contemporary art, in-
formal education and urbanism. Being a platform for testing and spreading 
the knowledge and high-quality practical experience among the experts, 
communities and companies, “Promprylad. Renovation” aims at forming a 
creative potential in the city so as to bring the region onto the path of dy-
namic development.

The project is being implemented by a consortium of partner organizations: 
Teple Misto Platform, NGO “Insha Osvita “, “MitOst” and “PACT Ukraine”.

Project partners: NGO “CANactions”, NGO “Garage Gang”, Architectural 
Bureau “Zotov & Co”, Architectural Studio “FORMA”, Ivano-Frankivsk City 
Council, International Renaissance Foundation, 23 Restaurants, SRI Interna-
tional, Robert Bosch Stiftung, BMW Foundation, German Society for Inter-
national Cooperation GIZ, Moris Group Law Company, Swedish Internatio- 
nal Development Cooperation Agency “SIDA”, Ernst & Young, Aimbulance 
Agency, Impact Hub Odessa.

Промприлад
Promprylad
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І етап — Візія 
серпень 2015 — серпень 2016

 – Формулювання візії, цілей та загальної 
концепції проекту завдяки хакатону із 
залученням різних спеціалістів

 – Вивчення кращих світових досвідів 
ревіталізації промзон

 – Формування мережі партнерів-організаторів 
проекту

 – Створення дорожньої карти проекту

ІІІ етап — Пілот 
квітень 2017 — березень 2018

 – Запуск пілотної частини проекту (2 847,3 м²) — 
ремонт першої черги приміщень і наповнення 
їх різними функціями: коворкінгом, 
конференц-залом, кафе, баром, фаб-лабом, 
крафтовими майстернями, мистецьким 
простором, урбан-лабораторією, мультимедіа 
хабом, танцювальною школою, офісами 
інноваційних компаній та партнерських 
організацій, дитячим простором, освітніми 
програмами та ін.

ІV етап — Реалізація 
2018–2021

 – Викуп частини заводу, реконструкція та 
поступове наповнення функціями і гравцями 
решти території та приміщень. Етап проекту 
реалізовуватиметься завдяки моделі 
спільного інвестування (залучення мешканців, 
бізнесів, українських і міжнародних фондів та 
інвесторів).

ІІ етап — Дослідження 
серпень 2016 — грудень 2017

 – Дослідження економічного потенціалу 
регіону

 – Моделювання ефективної екосистеми 
проекту (функції та зацікавлені сторони)

 – Розробка базового бізнес-плану — SRI Inter-
national

 – Дослідження та розробка двох архітектурних 
концепцій — Zotov & Сo, FORMA Architects

 – Проект пілотного проекту (3-го поверху) — 
Zotov & Сo

 – Розробка юридичної моделі для імпакт-
інвестування — Moris Group, Ernst & Young

 – Розробка фінального бізнес-плану — 
Ernst & Young

 – Комлексне дослідження стейкхолдерів — 
School of System Changes

 – Маркетингове дослідження, брендинг та 
комунікаційна стратегія — Aimbulance

 – Антропологічне дослідження та дослідження 
історії «Промприладу» — Garage Gang, Kroli-
kowski Art

 – Дослідження мистецького середовища, 
концепція галереї — «Інша Освіта», Art 
Management

 – Дослідження суспільної думки — Actors of 
Urban Change, MitOst

 – Дослідження соціального впливу проекту 
у формі SROI / Social Return on Investment — 
PACT Ukraine

Stage I — Vision 
August 2015 — August 2016

 – Development of the vision, the goals, and the 
general concept of the project due to a hacka- 
thon with involving professionals in different 
spheres

 – Studying the world best practices of revitalizing 
industrial zones

 – Drawing up the list of partners — project orga-
nizers

 – Development of a project road map

Stage III — Pilot 
April 2017 — March 2018

 – Pilot project launch (2 847,3 sq. m) — renova- 
ting of the first stage premises and making it 
multi-functional: co-working, a conference hall, 
a café, a bar, a fab-lab, craft workshops, an art 
space, an urban laboratory, a multimedia hub, a 
dance school, offices of innovational companies 
and partner organizations, children’s space, edu-
cational programs, etc.

Stage ІV — Implementation 
2018–2021

 – Buying out a part of the plant, renovating it and 
gradual filling the rest of the territories and pre- 
mises with functions and players. This stage of 
the project will be implemented through a com-
mon investment model (involving local residents, 
businesses, Ukrainian and international founda-
tions and investors).

Stage II — Research 
August 2016 — December 2017

 – Research of the economic potential of the region
 – Modeling an effective eco-system of the project 

(functions and concerned parties)
 – Developing a basic — SRI International business 

plan
 – Research and development of two architectural 

concepts — Zotov & Сo, FORMA Architects
 – A draft of pilot project (of the 3rd floor) — Zotov 

& Сo
 – Developing a legal model for impact-investing —  

Moris Group, Ernst & Young
 – Developing a final business plan — 

Ernst & Young
 – Overall analysis of stakeholders — School of 

System Changes
 – Marketing research, branding and communica-

tion strategy — Aimbulance
 – Anthropological research and study of Prompry-

lad history — Garage Gang, Krolikowski Art
 – Research of the artistic environment, the concept 

of the gallery — “Insha Osvita”, Art Management
 – Research of public opinion — Actors of Urban 

Change, MitOst
 – Investigation of the social impact of the project in 

the form of SROI / Social Return on Investment — 
PACT Ukraine

Stages of Project ImplementationЕтапи реалізації проекту
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 – Позитивна зміна економічного розвитку 
та зміцнення економічної конфігурації 
транскордонного регіону через посилення 
креативного кластера та появу нових сильних 
економічних гравців

 – Балансування інституційного впливу в 
трикутнику «бізнес — адміністрація — 
громадянське суспільство»

 – Зміна негативної міграційної динаміки 
і приваблення до міста та регіону 
кваліфікованих спеціалістів

 – Створення прототипу для мультиплікації на 
інших територіях

 – A positive change in the economic growth and 
strengthening of the economic configuration of 
the trans-border region through enhancing the 
creative cluster and giving rise to new powerful 
economic players

 – Balancing of institutional impact in the triangle 
“business — administration — civil society”

 – Changing the negative migration dynamics and 
attracting highly qualified experts to the city and 
the region

 – Developing a prototype for multiplication on 
other territories

Potential impact of the project on the 
development of the city and the region:

Потенційні впливи проекту 
на розвиток міста та регіону:

1,86 га
загальна площа території заводу

gross total area of the plant

2 847 м2 
пілот (ремонт частини приміщень)

pilot project (renovation of a part 
of premises)

36 650 м2 
загальна площа приміщень 

total floor space of the plant

1 080 786 $ 
сума загальних інвестицій партнерів у проект

amount of total investments of partners in the project

19 
партнерів  

partners

13 
інвесторів   

investors

Результати за 2017 рік
Results for 2017
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Проект із розробки візуальної ідентичності 
Івано-Франківська, за результатами якого 
місто отримало новий візуальний стиль: ло-
готип та архітектурно-художню концепцію 
вигляду вулиць, що стала основою для про-
грами «Вивіски». 

Мета проекту — перетворити Івано-Фран-
ківськ на естетичне та привабливе місто, під-
креслити його ідентичність завдяки сучасно-
му візуальному стилю. 

The project of developing the visual identity 
of Ivano-Frankivsk which brought about a new 
visual style of the city: a logo and an architectu- 
ral and artistic concept of the streets which laid 
down the foundation of “Business Signboards” 
program.

The goal of the project is to turn Ivano-Frankivsk 
into an aesthetic and attractive city and to high-
light its identity through the contemporary vi- 
sual style.

Візуальний стиль 
Івано-Франківська
City Identity 
of Ivano-Frankivsk

49 



50 

11 березня 2017 року візуальному стилю Івано- 
Франківська виповнилось 3 роки. З цієї нагоди 
було проведено конкурс та флеш-моб, в рамках 
якого люди протягом двох днів фотографувалися 
із сувенірною продукцією та ділилися фото в соці-
альних мережах. 

До флеш-мобу також приєднався 21 заклад 
(кав’ярні, ресторани), які протягом двох днів про-
давали десерти і каву із зображенням візуального 
стилю.

On March 11 2017, the City Identity of Ivano-Frankivsk 
turned 3. On this occasion, a competition and a flash 
mob were held, within which during two days people 
were taking photos with souvenir products and then 
sharing the photos in social networks.

21 cafe and restaurant joined the flash mob by selling 
desserts and coffee with a visual style image for two 
days. 1974 сувеніри із символікою міста продано

souvenirs with Ivano-Frankivsk symbols 
have been sold

1036 
футболок

T-shirts

6 
бізнесів виготовляють 
продукцію із візуальним 
стилем 

businesses produce visual-
style products

542 
горнят

mugs

350 
магнітів  

magnets

46 
світшотів   

sweatshirts

10 
закладів міста продають 
сувенірну продукцію з 
візуальним стилем міста

shops and cafes of the city sell 
souvenirs with the visual style 
of the city

10 
країн — експортується 
продукція із символікою   

countries where products 
with visual style symbols are 
exported

Результати за 2017 рік
Results for 2017
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Мета програми — створення візуально при-
вабливих вивісок зі збереженням естетики 
середовища та врахуванням архітектурних 
особливостей будівель.

Послуги із виготовлення макета вивісок є 
безплатними і доступними для підприємців 
Івано-Франківська. 

Для зручності підприємців у 2017 році було 
розроблено та презентовано буклет «Ви- 
віски. Рекомендації щодо встановлення». Це 
лаконічне і зрозуміле пояснення, що таке ви-
віски і якими вони мають бути.

The goal of the program is to create visually 
attractive business signboards preserving the 
aesthetics of the environment and considering 
the architectural features of the buildings.

Designing a signboard prototype is free of 
charge and available for Ivano-Frankivsk entre-
preneurs.

In 2017 a booklet “Signboards. Installation 
Guidelines” was developed and presented for 
entrepreneurs. This is a short and clear expla-
nation of what signboards are and what they 
should look like.
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У процесі створення вивісок платформа «Тепле 
Місто» керується трьома критеріями:

 ͽ відповідність правилам візуального стилю 
Івано-Франківська у частині архітектурно-ху-
дожньої концепції зовнішнього вигляду 
вулиць. Правила були розроблені агенцією 
Aimbulance на підставі прикладів країн За-
хідної Європи та відповідають міським поло-
женням про порядок розміщення вивісок у 
Івано-Франківську

 ͽ збереження автентичного вигляду будівель, 
зважаючи на їх архітектурні особливості. 
Якщо будівля є пам’яткою архітектури, то, 
крім правил встановлення вивісок, врахову-
ються принципи Венеціанської хартії з охоро-
ни й реставрації нерухомих пам’яток і визна-
чних місць

 ͽ «UX» («досвід користувача», від англ. «user 
experience»). Під час розробки дизайну ви- 
віски беруться до уваги особливості розташу-
вання будівлі, а саме: під яким кутом зору та 
на якій відстані більшість перехожих бачить 
заклад. Аналізуючи ці дані, дизайнер проек-
тує таку візуальну пропозицію, що сприяти-
ме впізнаваності та забезпечить виконання 
основних функцій вивіски — інформування й 
навігації.

Creating signboards, Teple Misto Platform keeps to 
the following three criteria:  

 ͽ signboards should match the guidelines 
concerning visual style of Ivano-Frankivsk in 
terms of an architec tural and artistic concept 
of the exterior appearance of the streets. The 
guidelines have been developed by Aimbulance 
agency based on best practices of the Western 
European countries and in compliance with 
the municipal regulations on the installation of 
business signboards in Ivano-Frankivsk

 ͽ preserving the authentic appearance of buildings 
considering their architectural characteristics. If 
a building is a monument of architecture, then, 
in addition to the rules of business signboards 
installation, the principles of the Venice Charter 
for the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites are taken into account

 ͽ “UX” (user experience): when designing a 
signboard, the project team take into account 
the specificity of building’s location, in particular, 
at which angle and at which distance most 
passers-by see this or that business. Analyzing 
these data, a visual prototype is designed 
which will facilitate recognition and perform 
basic functions of a signboard: informing and 
navigating.

71 проект вивісок

signboard prototype

106 
звернень від 
підприємців

requests from 
entrepreneurs

19 
реалізованих вивісок   

signboards made

зустрічей з обміну 
досвідом   

experience exchange 
meetings9

1 
booklet   

буклет

Результати за 2017 рік
Results for 2017

До   Before Після   After 
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Мета програми — сприяти забезпеченню 
потреби у вільному, безпечному, екологічно 
чистому та сталому пересуванні містом для 
всіх груп населення. Актуальність програми 
пов’язана з такою проблемою сучасного мі-
ста, як нераціональне і стихійне використан-
ня приватного транспорту, що перевантажує 
міський простір, зокрема центральну частину 
міста, є причиною заторів і дорожніх аварій, 
забруднює середовище тощо.

Напрями реалізації програми:
 ͽ дослідження велосипедного руху в місті
 ͽ освітній напрям
 ͽ події
 ͽ інфраструктурні рішення.

The aim of the program is to meet the need of 
unlimited, safe, environmentally friendly, and 
sustainable travel around the city for all popu-
lation groups. This program is relevant in view 
of such a problem of a modern city as irratio-
nal and chaotic use of private transport, which 
overloads the urban space, in particular, in the 
downtown, causes traffic jams and accidents, 
pollutes the environment, etc.

Areas of the program implementation:
 – research of cycling in the city
 – educational sphere
 – events
 – infrastructural solutions.
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Проект із відкритого теоретичного і практичного 
навчання правил дорожнього руху, особливостей 
обслуговування велосипеда й надання домедич-
ної допомоги постраждалим велосипедистам. Роз-
рахований на учасників різного віку та є безплат-
ним.

Під час теоретичних занять слухачі мають можли-
вість дізнатись базові речі про велорух. 

Практична складова — це поїздки містом організо-
ваною велоколоною для закріплення знань і роз-
гляду різних ситуацій безпосередньо на дорозі. 

Започаткований влітку 2015 року проект має 
за мету сприяти розвитку мережі велопарковок 
в Івано-Франківську. 

Механізм встановлення велопраковки для підпри-
ємств/установ міста:

 ͽ зверненння до платформи «Тепле Місто»
 ͽ розробка дизайну проекту та сприяння з по-

годженням дозвільної документації
 ͽ виготовлення та встановлення готової вело-

парковки партнерами «Теплого Міста»
 ͽ оплата замовником собівартості металу, з 

якого виготовляється конструкція.

«Поставити на колеса» — це проект із ремонту віз-
ків для людей з обмеженими для руху можливос-
тями. 

Ініціював проект студент-медик Андрій Глущук, 
велоактивіст, ініціатор проектів «Ровер в МЕДі» і 
«Велореанімація».

Результатом ініціативи стало відновлення ходової 
частини 11 візків у двох лікарнях міста: її пацієнти 
отримали можливість безпечно пересуватись.

Проект реалізовано завдяки ґрантовій програмі 
Urban Space 100. 

 ͽ Старт Всеукраїнського велопробігу «Бачу! 
Можу! Допоможу!» спільно з Institute of 
Ukrainian Studies

 ͽ Зимовий день «Велосипедом на роботу»
 ͽ Велошкола для Мальтійської служби допомо-

ги в рамках Європейського тижня мобільності
 ͽ «Лекція-тренінг: як допомогти людині з інва-

лідністю»
 ͽ Майстер-клас з обслуговування велосипеда 

спільно з веломагазином «МТБ-Байк»
 ͽ Дискусія «Електротранспорт: не альтернатива, 

а рішення», організована спільно із салоном 
електромобілів «Volt».

Велошкола Велопарковки Поставити на колеса Партнерські заходи

A project dealing with public theoretical and practical 
traffic rules learning, the peculiarities of bicycle ser-
vicing and provision of pre-medical assistance to in-
jured cyclists. It is intended for participants of different 
age and is free of charge.

During theoretical classes students have the opportu-
nity to learn basic things about cycling.

Practical component is a trip around the city in an or-
ganized bicycle column to consolidate the knowledge 
and consider different situations directly on the road.

Bicycle School

Launched in the summer of 2015, the project aims to 
promote the development of bicycle parkings in Iva-
no-Frankivsk.

The mechanism of bicycle parking installation for en-
terprises/institutions of the city:

 – applying to Teple Misto Platform
 – development of project design and assistance 

with the approval of permit documentation
 – manufacturing and installing a finished bicycle 

parking by the partners of Teple Misto
 – payment by the customer of the cost price of 

metal from which the construction is made.

Bicycle Parkings

“Put on Wheels” is a wheelchair repair project for peo-
ple with limited mobility.

The project was initiated by a medical student Andrii 
Hlushchuk, a bike activist, and the initiator of “Rover in 
MED” and “Bike Reanimation” projects.

The initiative resulted in restoring the running gear of 
11 wheelchairs in two hospitals of the city: its patients 
received the opportunity to safely move.

The project has been implemented due to Urban 
Space 100 Grant Program.

Put on Wheels

 – Start of the all-Ukrainian bicycle parade “I Can 
See! I Can Do! I Can Help!” in cooperation with 
the Institute of Ukrainian Studies

 – Winter Bike to Work Day
 – Bicycle School for the Maltese Relief Service 

within the European Mobility Week
 – Lecture and Training: “How to Help a Person with 

a Disability”
 – Master class on bike servicing together with 

MTB-Bike shop
 – Discussion “Electric Transport: Not an Alterna-

tive, But a Solution”, organized together with 
showroom of electric cars “Volt”

Partner Events
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3352 велосипедисти підраховано 
в Івано-Франківську

cyclists counted in Ivano-Frankivsk

63 
учасники «Велошколи» 
віком від 4 до 65 років

participants of “Bicycle 
School” aged 4 to 65 years

6 
занять у рамках проекту 
«Велошкола» 

classes within “Bicycle School” 
project

30 
велопарковок встановлено

bicycle parkings installed

41 
волонтер залучений до 
проектів програми  

volunteer involved in the 
program projects

7 
поліцейських залучено до 
проектів програми  

policemen involved in the 
program projects

17 
зустрічей з обміну досвідом 

experience exchange 
meetings

11 
візків відремонтовано 

wheelchairs repaired

3 
зустрічі з обміну досвідом 
за кордоном 

experience exchange events 
abroad

Результати за 2017 рік
Results for 2017
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«Гарячий Спорт» — програма, спрямована 
на розбудову спортивного середовища Іва-
но-Франківська та популяризацію активного 
способу життя.

Мета — зробити спорт популярним, видо-
вищним і доступним для кожного завдяки 
проведенню освітньої роботи й організації 
спортивних заходів локального та всеукраїн-
ського масштабу. 

“Hot Sports” program is a program aimed at 
the development of sports environment of Iva-
no-Frankivsk and promotion of active lifestyle.

Its goal is to make sport popular, entertaining 
and accessible to everyone through conducting 
educational work and organizing sports events 
of local and all-Ukrainian scale.
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Коли: 24 вересня

Frankivsk Half Marathon — один із найбільших біго-
вих заходів Західної України. Мета проекту — спри-
яти популяризації ідей здорового способу життя й 
активного дозвілля. Традиційно захід проходить у 
вересні, в центральній частині Івано-Франкіська.

Франківський Півмарафон

When: September 24

Frankivsk Half Marathon is one of the largest events 
for runners in Western Ukraine. The purpose of the 
project is to promote the healthy lifestyle and active 
leisure. Traditionally, the event takes place in Septem-
ber, in the central part of Ivano-Frankivsk.

Frankivsk Half Marathon Кількість учасників-фінішерів

Вікова статистика Учасники за дистанціями 

Країни

Number of Participants-Finishers:

Age statistics Participants by distance 

Countries

60+ 1

18–29
48

65

30–39
39

30

40–49
9

3

50–59
3

2

11 
країн світу

countries of the world

38 
безплатних тренувань 
для мешканців міста

free training sessions 
for the city residents

66 
міст України 

cities of Ukraine

975 
учасників  

participants

2 
лекторії  

lectures

чоловіки     men

жінки    women

8 000 грн 
зібрано для Мальтійської 
служби допомоги на 
благодійному забігу

collected for the Maltese Relief 
Service on a charity round

Білорусь, Велика Британія, Данія, Ізраїль, 
Казахстан, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, 
США, Франція

Belarus, Great Britain, Denmark, Israel, 
Kazakhstan, Moldova, Germany, Poland, Russia, 
the USA, France

на дистанції 21 км

в естафеті

на дистанції 10 км

на дистанції 5 км

on 21-km distance

in relay-race

on 10-km distance

on 5-km distance

60%

2%

24%

14%

2015 345

2016 665

2017 975
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Коли: 5–6 серпня

Проект створений з метою популяризації різнома-
нітних видів спорту, як традиційних, так і малові-
домих.

Захід проводився протягом двох днів на території 
Німецького озера в Івано-Франківську у форматі 
фестивалю і був для учасників безплатним. 

SportFest IF 2017 відбувся за підтримки Виконав-
чого комітету Івано-Франківської міської ради та 
місцевого бізнесу. 

Проект має на меті створення в Івано-Франківську 
танцювальної платформи та розвиток сучасної 
культури танцю у місті. 

OPEN DANCE DAY 
Коли: 29 квітня

MAD Battle  
Коли: 30 квітня

Спортивний фестиваль 
SportFest IF 2017 Mad About Dance

When: August 5–6

The project created to promote various kinds of 
sports, both traditional and little-known.

The event was held for two days on the territory of 
Nimetske Lake in Ivano-Frankivsk in the format of a 
festival and was free of charge.

SportFest IF 2017 was held with the support of the 
Executive Committee of Ivano-Frankivsk City Council 
and local business.

.

The project aims at creating a dance platform in Iva-
no-Frankivsk and developing contemporary dance 
culture in the city.

OPEN DANCE DAY 
When: April 29

MAD Battle 
When: April 30

.

Sport Festival 
SportFest IF 2017 Mad About Dance

10 
командних видів спорту

team sports

15 
індивідуальних видів 
спорту

individual sports

2000+ 
учасників 

participants

2 
дні   

days

10 
танцювальних 
майстер-класів  

dance master classes

26 
спортивних майстер-класів  

sports master classes

200+ 
учасників танцювальних 
батлів MAD Battle

participants of dance battles 
MAD Battle

260 
учасників

participants

200+ 
глядачів 

viewers

4 
майстер-класи

master classes

4 
танцювальні номінації 
в 10 категоріях  

dance nominations 
in 10 categories

1 
лекція 

lecture
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Програма «Наступний Проект» має на меті 
сприяти створенню нових мистецьких об’єд-
нань та активації культурно-мистецьких про-
цесів у Івано-Франківську. 

“Next Project” program aims at promoting the 
foundation of new artistic associations and ac-
tivating cultural and artistic processes in Iva-
no-Frankivsk.

69 

Наступний 
Проект
Next Project
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Відбулось 6 лекцій:
 ͽ Історія академічної музики
 ͽ Естетика взаємодії. Інтервенціонізм
 ͽ Science/Art — Мистецтво майбутнього
 ͽ Художні практики України: 1980–1990 рр.
 ͽ Художні практики України: 2000–2010 рр.
 ͽ Становлення кураторства.

6 lectures took place:
 – History of Academic Music
 – Aesthetics of Interaction. Interventionism
 – Science/Art — The Art of the Future
 – Artistic Practices of Ukraine: 1980–1990
 – Artistic Practices of Ukraine: 2000–2010
 – Coming Into Being a Curator.

Коли: 
січень – лютий

Коли: 
27 червня – 3 липня

Лектор: 
Олександр Сушинський — 
куратор, засновник Лабо-
раторії Естетичних Дослі-
джень

Lecturer:
Oleksandr Sushynskyi — 
curator, founder of the 
Laboratory of Aesthetic 
Research. 

When:
January – February

When:
June 27 – July 3

Курс з історії мистецтва 
20-го – початку 21 ст.
Course on History of Art 
of the 20th – early 21st Centuries

Під час інтенсиву присутні протягом двох днів бра-
ли участь в обговоренні теоретичного матеріалу, 
а також у створенні прототипу власного куратор-
ського проекту. 

Результатом роботи стала презентація 4 прототипів 
кураторських проектів від чотирьох кураторських 
груп. Загалом участь в інтенсиві взяло 17 осіб. 

Воркошоп з виготовлення колажів із Христиною 
Стринадюк — художником-ілюстратором, дизайне-
ром, котра працює у змішаних, експерименталь-
них техніках та створює авторські принти в техніці 
ліногравюри.

Під час воркшопу кожен із 20 учасників створив свій 
портрет, а також у групах — два колажі «Місто мрії».

During the crash course, for two days the participants 
were taking part in the discussion of theoretical ma-
terial, as well as in the creation of their own curatorial 
project prototype.

The work resulted in presentation of 4 curatorial proj-
ect prototypes by four curatorial groups. In total, 17 
people took part in the crash course.

Collage workshop with Khrystyna Strynadiuk, an 
illustrator, designer who works in mixed, experimental 
techniques and creates author’s prints in linoleum en-
graving technique. 

During the workshop, each of the 20 participants cre-
ated his or her own portrait, as well as in groups — 
two collages “A City of Dream”.

Кураторський інтенсив 
з Яніною Пруденко
Curator’s Crash Course 
with Yanina Prudenko

Воркшоп «Створи проект 
своєї мрії в техніці колажу»
Workshop “Create a Project 
of Your Dream in Collage Technique”

Бред Дауні (Brad Downey) — сучасний американ-
ський художник, народився в 1980 році в Кентуккі. 

Закінчив Pratt Institute в Нью-Йорку і Slade School 
of Art в Лондоні. Живе в Берліні.

Працює у жанрах скульптури, живопису, фотогра-
фії та стріт-арту.

Через створення «спонтанних скульптур» худож-
ник пропонує жителям міста по-новому поглянули 
на своє повсякденне оточення.

У рамках І етапу резиденції митець провів зустріч 
з арт-спільнотою міста й публічну презентацію 
Artist Talk у громадському ресторані Urban Space 
100, де була змога ознайомитись із творчістю та 
художніми практиками резидента. 

Brad Downey is a contemporary American artist, who 
was born in Kentucky in 1980.

He graduated from Pratt Institute in New York and the 
Slade School of Art in London. Lives in Berlin.

Works in the genres of sculpture, painting, photogra-
phy and street art.

Through the creation of “spontaneous sculptures”, 
the artist offers the city residents to have a new look 
at their everyday environment.

Within Stage I of the Residence, the artist held a meet-
ing with the city’s art community and Artist Talk public 
presentation at Urban Space 100 public restaurant, 
where one was able to get acquainted with the works 
and artistic practices of the resident.

Резиденція іноземних 
художників: американський 
художник Бред Дауні (І етап)
Residence of Foreign Artists: 
American Artist Brad Downey (Stage I)

Реалізовані проекти у 2017 році
Projects implemented in 2017

Коли: 
27-28 травня Коли: 

2 листопада
Лектор: 
Яніна Пруденко — кура-
торка проектів у сфері 
сучасного мистецтва.

Lecturer:
Yanina Prudenko — 
curator of projects in 
the field of contem-
porary art.

When:
May 27-28 When:

November 2



Форум — це зустріч провідних спеціалістів куль-
турної сфери країни із зацікавленою аудиторією 
Івано-Франківська та інших міст для обговорення 
й детального опрацювання теми актуального ста-
ну культури в регіонах. Це створення можливості 
осмислення, пошуку рішень і співпраці для пред-
ставників мистецького середовища, студентів 
Інституту мистецтв та культурних менеджерів.

У рамках форуму «Культурні проекти: ефективні 
практики у регіонах» відбулися:

 ͽ виступи спікерів та обговорення теми куль-
турних процесів у малих містах: виклики, 
рішення, практики

 ͽ спільна дискусія зі спікерами та учасниками 
форуму у форматі відкритого діалогу.

Cпікери: 
 ͽ Катерина Русецька — Kultura Medialna (Дніпро)
 ͽ Андрій Тужиков — Лабораторія культури 

(Чернівці)
 ͽ Христина Бойко — Центр міської історії (Львів)
 ͽ Марія Юрчак — Бункермуз (Тернопіль)
 ͽ Ксенія Чепа — ТЮ (Маріуполь)

Forum is a meeting of the leading specialists of the 
country’s cultural sphere with the interested audience 
of Ivano-Frankivsk and other cities to discuss and 
analyze the issue of the current state of culture in the 
regions. This is an opportunity for understanding, find-
ing solutions and cooperation for representatives of 
the artistic environment, students of the Institute of 
Arts and cultural managers.

Within “Cultural Projects: Effective Practices in the Re-
gions” forum, the following events took place:

 – speeches of the speakers and discussion of the 
issues on cultural processes in small cities: chal-
lenges, decisions, practices

 – a common discussion with the speakers and 
forum participants in an open dialogue format.

Speakers:
 – Kateryna Rusetska — Kultura Medialna (Dnipro)
 – Andrii Tuzhykov — Laboratory of Culture (Cher-

nivtsi)
 – Khrystyna Boiko — Center of Urban History (Lviv)
 – Mariia Yurchak — Bunkermuz (Ternopil)
 – Kseniia Chepa — TIU (Mariupol)

Коли: 11 листопада When: November 11

Форум «Культурні проекти: ефективні практики в регіонах»
Forum “Cultural Projects: Effective Practices in the Regions”

10 подій 

events

200 
учасників подій

event participants

14 
експертів

experts

10 
міст 

cities

1 
мистецька резиденція  

artistic residence

1 
всеукраїнський форум

all-Ukrainian forum

1 
кураторський інтенсив 

curator’s crash course

Результати за 2017 рік
Results for 2017

73 72 
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Це другий форум, присвячений питанням розвитку су-
часних міст, формуванню принципів спільної дії для їхньої 
трансформації.

Захід зібрав представників експертного середовища, 
бізнесу, дипломатичних установ, міських адміністрацій, 
громадських організацій із різних міст України. Основні 
питання форуму: міста як осередки змін, роль бізнесу, 
спільнот та освіти, а також цінностей, соціального капіта-
лу, лідерства й екосистемного підходу в сучасних урбаніс- 
тичних процесах. 

Подія відбулась за підтримки Європейського фонду за 
демократію (EED).

This is the second forum devoted to the issues of modern 
cities development and the formation of common actions 
principles for their transformation.

The event gathered representatives of the expert environ-
ment, business, diplomatic institutions, city administrations, 
and public organizations from different cities of Ukraine.

The main issues of the forum were as follows: cities as cen-
ters of change, the role of business, communities and educa-
tion, as well as values, social capital, leadership and ecosys-
tem approach in modern urban processes.

The event was held with the support of the European Endow-
ment for Democracy (EED).
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Форум Місто 3.0: 
принципи 
перезавантаження
Forum City 3.0: 
Principles 
of Rebooting



120 учасників із 9 міст України

participants from 9 cities of Ukraine

17 
спікерів

speakers

2 
дні 

days

5 
модераторів

moderators

9 
дискусійних 
та презентаційних блоків 

discussion 
and presentation blocks

15 
годин спілкування 

hours of communication

Результати за 2017 рік
Results for 2017

76 77 
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Creative Enterprise Ukraine — це тренінг із креатив-
ного підприємництва. Захід організований спільно 
з British Council, Nesta та PwC Україна.

Упродовж трьох днів учасники працювали під 
керівництвом Кетрін Докерті, акредитованої тре-
нерки Nesta, координаторки науково-дослідниць-
ких проектів із дизайн-мислення й креативного 
підприємництва в Каледонському університеті 
Глазго, експертки Європейської мережі креатив-
них хабів. Четвертий день учасники спільно з Оль-
гою Мельниченко та Юлією Каретою з PwC Укра-
їна розглядали юридичні та податкові аспекти 
роботи креативного підприємництва в Україні. У 
рамках програми відбулась зустріч із локальни-
ми креативними підприємцями Любцею Черніко-
вою (Chernikova) і Ярославом Шкрібляком (Umbra 
Design Studio); також учасники відвідали креатив-
не підприємство Bukvica та екскурсію від Яреми 
Стецика (майстерня «Особливі інтер’єри», школа 
«Меджікфактурен»).

Захід був мережевим: окрім Івано-Франківська, 
події відбувалися у Львові, Києві та Дніпрі. 

Creative Enterprise Ukraine is a training on creative 
entrepreneurship. The event was organized in coope- 
ration with the British Council, Nesta and PwC Ukraine.

For three days the participants were working under 
the guidance of Katherine Dokerty, Nesta accredit-
ed coach, coordinator of research projects on design 
thinking and creative entrepreneurship at Glasgow 
Caledonian University, expert of the European Cre-
ative Hub Network. On the fourth day, the participants, 
together with Olha Melnychenko and Yuliia Kareta 
from PwC Ukraine, were considering the legal and tax 
aspects of creative entrepreneurship in Ukraine. Within 
the program, a meeting was held with the local creative 
entrepreneurs Liubtsia Chernikova (Chernikova) and 
Yaroslav Shkribliak (Umbra Design Studio); the partic-
ipants also visited a creative enterprise Bukvica and 
an excursion from Yarema Stetsyk (“Special Interiors” 
workshop, “Medzhikfakturen” school).

It was a chain event, and except Ivano-Frankivsk, it 
took place in Lviv, Kyiv and Dnipro.

Коли: 
1 липня (Івано-Франківськ)

Коли: 
27 лютого – 2 березня 
(Івано-Франківськ)

Коли: 
19–27 серпня 
(Івано-Франківськ 
— Ужгород)

7 учасників-авторів 
ідей соціального 
підприємництва

21 учасник з 4 міст: 
Івано-Франківська, 
Києва, Харкова та 
Одеси

2 експерти

4 дні роботи

When:
 July 1 (Ivano-Frankivsk)

When:
February 27 – March 
2 (Ivano-Frankivsk)

When:
August 19–27 
(Ivano-Frankivsk — 
Uzhhorod)

7 participants — 
authors of social 
entrepreneurship ideas

21 participant from 
4 cities: Ivano-
Frankivsk, Kyiv, 
Kharkiv and Odesa

2 experts

4 days of work

Creative Enterprise 
Ukraine

Платформа «Тепле Місто» разом з Impact Hub 
Odessa організувала навчання із соціального 
підприємництва у рамках SOIN School. Досвідом 
і знаннями ділились Володимир Воробей (PPV 
Knowledge Networks) та Олена Подопригора 
(Impact Hub Odessa). Крім навчальної частини у 
рамках інтенсиву, відбулася відкрита презентація 
за однойменною темою та презентація ідей учас-
ників семінару.

Крім Івано-Франківська, аналогічні події відбува-
лися в Одесі, Києві та Харкові. 

Програмою «Стала Мобільність» спільно з Institute 
of Ukrainian Studies організовано старт Всеукраїн-
ського велопробігу «Бачу! Можу! Допоможу!», під 
час якого люди з вадами зору на велосипедах-тан-
демах долали дистанцію з Івано-Франківська до 
Ужгорода (через Карпати). Велопробіг тривав з 
19 по 27 серпня. Загалом до ініціативи долучилося 
25 учасників.

Social entrepreneurship training was organized by 
Teple Misto Platform in cooperation with Impact Hub 
Odessa within SOIN School. Volodymyr Vorobei 
(PPV Knowledge Networks) and Olena Podopryhora 
(Impact Hub Odessa) shared their experience and 
knowledge. In addition to the training part, an open 
presentation on the same topic and presentation of 
ideas by the seminar participants were held within the 
crash course.

Except Ivano-Frankivsk, the same events took place 
in Odesa, Kyiv and Kharkiv.

“Sustainable Mobility” program in cooperation with 
the Institute of Ukrainian Studies launched the all-
Ukrainian bicycle parade “I Can See! I Can Do! I Can 
Help!” during which the visually impaired people were 
covering a distance from Ivano-Frankivsk to Uzhhorod 
(across the Carpathians) on tandem bikes. The bicycle 
parade lasted from August 19 to 27. In total, 25 parti- 
cipants joined the initiative.

Навчання із соціального 
підприємництва
Social Entrepreneurship Training

Велопробіг 
«Бачу! Можу! Допоможу!»
Bicycle Parade 
“I Can See! I Can Do! I Can Help!”
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У 2017 році платформа «Тепле Місто» реалізувала 
такі партнерські проекти. 

In 2017, the following partner projects have been im-
plemented by Teple Misto Platform.

Партнерські проекти
Partner Projects



Спільний проект з ГО «Інша Освіта» та німецькою 
спілкою MitOst.

Під час форуму Social Impact Days експерти з різ-
них сфер Центральної та Східної Європи працю-
вали над темою ревіталізації (пост)індустріальних 
зон, розглядали найкращі світові практики в цьо-
му напрямі й потенціал заводу «Промприлад» в 
Івано-Франківську.

Почесним гостем проекту був Чарльз Лендрі, ві-
домий британський експерт із розвитку міст, автор 
книжки «Креативне місто», який присвятив свій 
виступ концепту «Місто 3.0». Теоретики визнача-
ють Місто 3.0 як саморегулятивну систему, котру 
з допомогою культурних, соціальних, бізнесових, 
технологічних інструментів співтворять всі меш-
канці та різні інституції й організації (громадський 
сектор, бізнес, міська адміністрація).

Joint project with NGO “Insha Osvita” and German 
Union MitOst.

During Social Impact Days Forum, experts in va- 
rious spheres from Central and Eastern Europe were 
working on the issue of revitalization of (post)industri-
al zones, were analyzing the best world practices in 
this area and the potential of Promprylad Plant in Iva-
no-Frankivsk.

The special guest of the project was Charles Landry, 
a well-known British expert on urban development, 
author of the book “Creative City”, who devoted his 
speech to “City 3.0” concept. Theorists define City 
3.0 as a self-regulatory system, which, with the help 
of cultural, social, business and technological tools, 
is jointly created by all residents and different institu-
tions and organizations (public sector, business, city 
administration).

Коли: 
12–20 серпня 
(Івано-Франківськ); 
11–18 жовтня (Берлін)

Коли: 
19–22 вересня 
(Івано-Франківськ)

When:
August 12–20 
(Ivano-Frankivsk); 
October 11–18 (Berlin)

When:
September 19–22 
(Ivano-Frankivsk)

Social Impact Days 
за участю Чарльза Лендрі 
Social Impact Days with the Participation 
of Charles Landry

Кураторка в Івано-Франківську —  Марійка Семенен-
ко, куратор в Берліні — Міодраґ Куч (Miodrag Kuč).

Робоча група із 9 представників України та 9 — з 
Німеччини ставила за мету дослідити потенціал 
заводу «Промприлад». Це були дизайнери, митці, 
архітектори, урбаністи, соціологи.

У серпні учасники працювали в Івано-Франків-
ську безпосередньо на заводі. Згодом україн-
ська група відвідала Берлін, де ознайомилася з 
іноземними практиками у сфері ревіталізації бу-
дівель і просторів на прикладі ZKU (Zentrum für 
Kunst und Urbanistik), CRCLR House, ufaFabrik, 
Prinzessinnengärten, Arminius-Markthalle, Holzmarkt 
25, RAW-Gelände, exRotaPrint. 

Результатом воркшопу стало комплексне дослі-
дження історії та сьогодення заводу, а також поп-
ап виставка інсталяцій на території «Промприла-
ду». Ідеї учасників воркшопу будуть адаптовані 
для проекту «Промприлад. Ревіталізація».

Curator in Ivano-Frankivsk — Mariika Semenenko, cu-
rator in Berlin — Miodrag Kuč.

The working group of 9 representatives from Ukraine 
and 9 from Germany set a goal to explore the po-
tential of Promprylad Plant. These were designers, 
artists, architects, urbanists, sociologists.

In August, the participants were working directly at the 
plant in Ivano-Frankivsk. Subsequently, the Ukrainian 
group visited Berlin, where they got acquainted with 
foreign practices in the field of buildings and spa-
ces revitalization on the example of ZKU (Zentrum 
für Kunst und Urbanistik), CRCLR House, ufaFabrik, 
Prinzessinnengärten, Arminius-Markthalle, Holzmarkt 
25, RAW-Gelände, exRotaPrint.

The result of the workshop was a comprehensive 
study of the history and the present of the plant, as 
well as a pop-up exhibition of installations directly on 
the territory of Promprylad. The ideas of the workshop 
participants will be adapted for “Promprylad. Revital-
ization” project.

Німецько-український воркшоп 
MeetUp «Take Industrial / 
Think Cultural»
German-Ukrainian Workshop MeetUp 
«Take Industrial / Think Cultural»
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На завершення 2017 року платформу «Тепле Місто» підтримує 65 бізнес-партнерів.

Навчання для учасників бізнес-спільноти «Теплого Міста», організовані за під-
тримки European Endowment For Democracy та сприяння партнерів — Smart People:

 ͽ «Практичні фінанси», спікер Оксана Андрощук 
 ͽ «Маркетинг, яким він є насправді», спікер Олена Мальцева 
 ͽ «5 кроків до підвищення прибутковості компанії», спікер Оксана Андрощук 
 ͽ «Малобюджетний маркетинг», спікер Оксана Стець
 ͽ «Ощадливий офіс», спікер Ольга Перетятько.

At the end of 2017, Teple Misto Platform has been supported by 65 business partners.

Training for the participants of business community of Teple Misto was organized with 
the support of the European Endowment for Democracy and the assistance of part-
ners — Smart People:

 – “Practical Finance”, speaker Oksana Androshchuk
 – “Marketing As It Really Is”, speaker Olena Maltseva
 – “5 Steps to Increase in Company Profitability”, speaker Oksana Androshchuk
 – “Low-Budget Marketing”, speaker Oksana Stets
 – “Saving Office”, speaker Olha Peretiatko.
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Розвиток 
бізнес-спільноти
Business Community 
Development

20 
партнерів залучені 
до проектів платформи 

partners involved in the 
platform’s projects

4 
партнери в конкурсній комісії 
програми «Міські Ґранти» 

partners in the contest committee 
of City Grants Program

13 
нових партнерів

new partners

5 
навчань для партнерів 
проведено 

trainings for the partners
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«Зустрічі з обміну досвідом» — це програма передачі досвіду платформи 
«Тепле Місто». Вона розрахована на зацікавлені ініціативні групи та гро-
мадські організації з різних міст і регіонів України й передбачає поїздку 
їхніх представників до Івано-Франківська та зустріч із командою «Теплого 
Міста».

Це нагода дізнатися і побачити, як платформа на практиці реалізовує 
принципи сталого розвитку міста й активізує ініціативи громади «знизу 
догори».

2017 року серед учасників ЗОД були мешканці східних регіонів України.

Experience Exchange Meetings is a program of sharing the experience of 
Teple Misto Platform. It is intended for interested initiative groups and public 
organizations from different cities and regions of Ukraine and provides for a 
trip of their representatives to Ivano-Frankivsk and meeting Teple Misto team.

It is a chance to learn and see how the platform implements the principles of 
the city’s sustainable development and activates community initiatives “from 
the bottom up”.

In 2017 among the participants of experience exchange meetings were the 
residents of the Eastern Ukraine.
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Зустрічі 
з обміну досвідом
Experience Exchange 
Meetings

60+ 
годин спілкування

hours of communication

301 
учасник з усієї України 
та з-за кордону

participant from the whole 
Ukraine and from abroad

Результати за 2017 рік
Results for 2017
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Партнери Partners
Національні партнери   Генеральні партнери   General Partners Консалтингові партнери   General Partners

Партнери   Partners Технічні партнери   Technical Partners

Спонсори   Sponsors Медіа партнери   Media Partners

Фонди   Foundations

National Partners
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Фінанси Finance
Структура надходжень за звітний період
Structure of earnings for reporting period
Цільове фінансування 

Target financing

2 758 470 грн

98 517 USD

Ґрант від Європейського фонду за демократію 

Grant from European Endowment for Democracy

1 880 588 грн

67 164 USD

Внески бізнес-партнерів 

Business partners contributions

1 636 759 грн

58 456 USD

Надходження від франшизи 

Social franchise

672 750 грн

24 027 USD

Структура витрат за звітний період
Cost structure for reporting period

Програма розвитку спільноти соц. відповідальних бізнесів міста

Program of socially responsible business community development

1 007 012 грн

35 965 USD

Адміністративні витрати

Administrative cost 

736 205 грн

26 293 USD

Програма «Міські Ґранти»

City Grants Program

191 563 грн

6 841 USD

Програми та проекти, крім «Міських Ґрантів»

Programs and projects except City Grants

3 727 415 грн

133 122 USD

Програми і проекти Programs and projects грн USD

Вивіски Business Signboards 212 493 7 589

Гарячий Спорт, 
в т. ч. проект Mad About Dance

Hot Sports, inc. Mad About Dance 
project

481 984 17 214

Стала Мобільність Sustainable Mobility 92 041 3 287

Урбаністичний напрям Urban Program 1 375 891 49 139

Міські Ґранти City Grants 191 563 6 841

Зустрічі з обміну досвідом Experience Exchange Meetings 302 134 10 791

Наступний Проект Next Project 186 711 6 668

Розвиток бізнес-спільноти Business Community Development 1 007 012 35 965

Urban Space 100 Urban Space 100 283 453 10 123

Urban Space Radio Urban Space Radio 427 465 15 267

Адміністрування Administrative costs 736 205 26 293

Промприлад Promprylad 365 243 13 044

Разом, грн Total: USD 5 662 195 202 221

Звіт створено платформою “Тепле Місто” за підтримки Європейського фонду 
за демократію.

Переклад англійською мовою: 
Ірина Чумакевич

Друк: 
Друкарня “Папуга”

This report has been prepared by Teple Misto Platform with the support 
of the European Endowment for Democracy.

Translation in English: 
Iryna Chumakevych

Printing house: 
“Papuga”

5 662 195 грн

202 221 USD

6 948 567 грн

248 164 USD




