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     Пригадую ті часи, коли «Тепле Місто» 
було лише ідеєю. Як вона притягувала 
однодумців, заряджалася їхнім ентузіазмом, 
досягала перших успіхів. Дуже приємно 
досі бути частиною цього проекту — тепер 
вже міжнародного бренду «Тепле Місто» 
з великими амбіціями. Третій рік бути 
членом наглядової ради — це надзвичайно 
відповідально.

Хочу виділити основні, як на мене, складові 
успіху «Теплого Міста».

По-перше, це цінності, які об’єднують. Люди 
хочуть долучатися до важливих справ, 
займатися тим, що подобається і цікавить. 
Психологія називає це підходом на основі 
системи внутрішніх стимулів. Ця операційна 
система нова і для громадського сектору, і 
для бізнесу.

По-друге, це врядування в організації. Її 
структура — не формальна, а активно діюча, 
з чітким розподілом зон відповідальності 
і величезним бажанням кожного робити 
важливі речі.

По-третє, відкритість «Теплого Міста». Тут 
завжди раді гостям: покажуть, як все працює; 
розкажуть про помилки, досягнення і плани. 
Психолог Кевін Данбар дослідив, що нові 
ідеї народжуються не в лабораторіях, а під 
час спілкування й обміну думками. Коли 
люди з різним досвідом працюють спільно, 
то генерують більш творчі ідеї й досягають 
вищих результатів. Від такої відкритості 
виграють всі.

Для мене «Тепле Місто» є платформою 
громадської активності, місцем культурної 
діяльності та гуртування громади. А ще — 
рушієм видимих змін і змін «внутрішніх», 
у кожному, хто живе в Івано-Франківську. 
Коли виникає ефект «приєднання», 
«причетності» — відбувається зростання 
ідей, людей, можливостей, а відтак 
творяться зміни.

     Платформа «Тепле Місто» — це проект, який 
дав нове визначення для частини великого 
образу Івано-Франківська. Значення мають 
навіть не цілі та завдання, які ставились; не 
проекти, які реалізовувались, або які ще 
тривають, а підходи, які застосовувались, та ідеї, 
які звучали. Ми переконані, що досвід «Теплого 
Міста» буде мультиплікуватися у національному 
масштабі, що вже втілюється в окремих 
проектах.

Результати роботи команди «Теплого Міста» 
завжди прогресивні, значущі і корисні як для 

містян, так і для самого міста. Ця платформа, 
вже впевнено можна про це говорити, 
визначає напрямок руху і перспективу розвитку 
сучасного міста.

Проте, на мою думку, основні досягнення ще в 
майбутньому. «Теплому Місту» вдалося закласти 
основи абсолютно нового руху думки та ідеї, 
який буде давати результати і жити в зовсім 
різних формах, організаціях, об’єднаннях, метою 
яких буде розвиток і поступ.

     I remember those times when Teple Misto 
was only an idea. It brought together people 
holding the same views, charged with their 
enthusiasm, and reached the first success. 
I was delighted to be a part of this project 
which has now turned into an international 
brand «Teple Misto» with big ambitions. It is 
a huge responsibility to be a member of the 
Supervisory Board for the third year in a row! 

I would like to single out key factors which 
contributed to the success of Teple Misto. 

First, these are the values uniting people. 
Everyone wants to contribute to important 
causes and do what they love and what is 
interesting for them. Psychology says that 
this approach is based on the system of 
internal stimuli. It is an operating system 
– new for both the public sector, and the 
business.  

Second, it is organizational government. It 
has not a formal, but an active structure with 
a clear division of the areas of responsibility 
and enormous wish of every team member to 
do important things.  

Third, the openness of Teple Misto. Guests 
are always welcome – team members will 
eagerly show them how it works, tell about 
their mistakes, achievements, and plans. 
Psychologist Kevin Dunbar concluded that 
new ideas are born not in the laboratories, 
but in the process of communication and 
opinion exchange. People with different 
experience are working together, generating 
more creative ideas and attaining better 
results. Such openness is beneficial for 
everyone.  

For me, Teple Misto is a platform of public 
activity, a venue of cultural activities and 
community-building. It is also a driving force 
of changes – visible and “internal” ones – in 
every resident of Ivano-Frankivsk. The effect 
of “engagement” and “participation” leads 
to the development of ideas, people, and 
opportunities, and, thus, to changes.

     Teple Misto Platform is a project which 
has given a wholly new definition to a part of 
the overall image of Ivano-Frankivsk. It is the 
approaches used and the ideas voiced which 
are important, not only the goals and tasks 
set and the projects already implemented 
or in progress. We are convinced that the 
experience of Teple Misto will be scaled 
nationally, as has already been done in some 
projects. 

The results of Teple Misto are always 
progressive, meaningful, and useful for 

both the citizens, and the city itself. We 
can confidently say that this platform is 
determining the course and the prospect of 
development of a contemporary city.  

However, I think that key achievements of 
this initiative are still ahead. Teple Misto 
has successfully laid the foundation of an 
innovative movement of thinking and ideas 
which will yield results and live in different 
forms, organizations, and associations aimed 
at development and progress.   
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     Ціную цей рік, він був чесним. Ми 
прокинулися. Все більше людей виходить 
з пострадянського летаргічного сну, 
розуміючи, що ніхто не виконає за нас нашу 
домашню роботу зі зміни країни на таку, яку 
ми хочемо бачити. І це усвідомлення хоч і 
болюче, але прекрасне, оскільки стимулює 
до реальної послідовної роботи, нехай і 
з довшим горизонтом. З іншого боку, такі 
люди відчули цінність відповідальності 
у своєму житті й розуміння того, який це 
привілей, оскільки лише така позиція 
дозволяє їм впливати на зовнішню 
ситуацію.

Ми бачимо також позитивну динаміку в 
консолідації людей та інституцій довкола 
спільних справ. Ще три роки тому про таке 
можна було лише мріяти. Також все краще 
працює взаємодія в трикутнику «бізнес — 
адміністрація — громадянське суспільство». 
Різні гравці почали бачити перспективи 
від співпраці і стали довіряти один одному. 
Більше половини проектів платформи 2016 
року відбулись із залученням всіх трьох 
сторін.

Радує також той факт, що у різні сфери 
життя країни невпинно проникають світові 
стандарти якості: у бізнес, мистецтво, 
освіту, урбаністику, управління. Люди, 
організації, бізнеси прагнуть активно 
розвиватись, ставати кращими, конкурувати 
на глобальних ринках. У нас з’являються 
правильні амбіції.

Тим не менш, ці позитивні тренди лише 
набирають обертів. Відчутні зміни завжди 
приходять із запізненням. Найчастіше це 
відбувається тоді, коли, здавалося би, сил 
вже нема і хочеться опустити руки. Проте 
не бачу жодних причин для цього. Навпаки: 
все, що нам зараз треба робити — це 
продовжувати. Застарілі системи не встоять 
проти ціннісно правильних, послідовних і 
по-хорошому впертих рухів.

     I highly appreciate the past year, as it was 
honest. We have woken up. More and more 
people emerge from the post-Soviet lethargic 
dream, understanding that no one but us 
will do our homework to change the country 
into the one we would like to see. This 
understanding is both painful, and wonderful, 
as it encourages to work consistently, even 
if for a long term. On the other hand, such 
people felt the value of responsibility in 
their life and understood what privilege it 
is, as only this stand lets them influence the 
external circumstances.

We also see positive dynamics in the 
consolidation of people and institutions 
around common causes. Three years ago 
we could only dream about it. Interaction 
within the triangle “business-administration-
civil society” is also improving. Different 
players have started to see the prospects of 
cooperation and to trust each other. More 
than half of the projects implemented by 
the platform in 2016 engaged all the three 
parties. 

I am also happy to see that world-class 
quality standards are penetrating into the 
various aspects of life in the country – 
business, arts, education, urban development, 
governance. People, organizations, and 
businesses are willing to develop, improve, 
and compete in the global markets. We are 
starting to have the right ambitions.

Still, these positive trends are only getting 
pace. Tangible changes always come with a 
delay. Most often they happen when there is 
seemingly no strength left and one is ready 
to sink into despair. However, I see no reason 
for that. It is the other way round: all we have 
to do now is to keep on. Outdated systems 
will not withstand positively persistent, 
consistent movements with the right values.

Вступне слово Introduction

Юрій Филюк 
керівник платформи 
«Тепле Місто»

Yuriy Fylyuk 
CEO of Teple Misto 
Platform

Тетяна Василькевич 
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Tetiana Vasylkevych 
project manager, 
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     Я — живий приклад того, як переїхати 
до незнайомого міста і за рік «обрости» 
чудовими друзями, цікавою роботою, 
корисними справами волонтерства.

Існують в Івано-Франківську люди, 
які створюють і щосили розвивають 
середовище, де кожен відчуває здатність 
щось змінити на краще. У «Теплому Місті» — 
як вдома. Великий дім, де панує вічно 
святкова метушня — готуються до приїзду 
гостей і до наступних проектів. «Тепле 
Місто» нагадує епіцентр, від якого хвилями 
лине по місту тепло і шалена ініціативність.

Я вважаю, що ця платформа є добрим 
прикладом містам України. А це означає, 
що «Тепле Місто» рухає Україну вперед. 
Завдяки часто нелегкому, але вкрай 
необхідному діалогу між думкою 
громади, баченням бізнесу і органами 
влади, відбуваються неймовірні речі. Я є 
свідком того, як звичайні люди об’єднують 
свої вміння з бажанням бачити місто 
прогресивним та реалізують у спільному 
баченні круті проекти. Народжуються 
радіостанції, нові громадські простори, 
спортивні змагання, фестивалі, мистецькі 
резиденції, хакатони тощо. Тут шанують 
історичну пам’ять, використовують сучасні 
технології і стратегічно планують майбутнє. 
Унікальність «Теплого Міста» робить 
байдужих мешканців свідомими. А свідомі 
мешканці отримують практичні інструменти 
задля якісного формування простору свого 
міста, а ще — впевненість, що їхні ідеї 
почують, підтримають та втілять у життя.

     I am a living example of how to move 
to another city and find wonderful friends, 
an interesting job, and useful volunteering 
projects in the course of just one year.  

There are people in Ivano-Frankivsk 
who do their best to create and develop 
an environment where everyone feels 
empowered to change something for the 
better. Teple Misto feels like home. Like a big 
home with never-ending holiday bustle — the 
team is getting ready to welcome guests 
and start new projects. Teple Misto reminds 
an epicenter of waves of warmth and wild 
creativity rolling all over the city.    

In my opinion, this platform is a good 
example for other Ukrainian cities, which 
means that Teple Misto is driving Ukraine 
forward. Often complicated, yet essential 
dialogue between the public opinion and 
the visions of the businesses and authorities 
make unbelievable things happen. I have 
seen with my own eyes how ordinary people 
pool their skills to make their city progressive 
and to implement cool projects on line with a 
common vision. There emerge radio stations, 
new public spaces, sports competitions, 
festivals, art residences, hackathons, and 
other projects. They commemorate the past, 
use cutting-edge technologies, and make 
strategic plans for the future. The uniqueness 
of Teple Misto makes indifferent citizens care. 
While the conscious citizens get practical 
tools to share the space of their home city 
and … confidence that their ideas will be 
heard, supported, and implemented. 

Адміністрація

Бізнес

Громадянське суспільство
Administration

Business

Civil Society
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Місія
Створення нових можливостей 
самореалізації мешканців Івано-
Франківська задля досягнення високого 
рівня якості життя в місті через більшу 
спроможність, довіру та амбітність.

Організаційно-правова форма
 ■ Благодійна організація «Благодійний 

фонд “Тепле місто”»
 ■ Громадська організація «Тепле місто»

Цінності
 ■ Відкритість
 ■ Проактивність 

 
 

 ■ Гідність
 ■ Теплота

Стратегічні напрямки
 ■ Активізація мешканців
 ■ Підсилення спроможності ініціатив
 ■ Розвиток «теплого» бізнесу
 ■ Організаційний розвиток платформи

Mission
To create new possibilities for self-fulfillment 
of Ivano-Frankivsk citizens in order to attain 
a high quality of life in the city through 
added capability, confidence, and ambition. 

Legal form of organization
 ■ Charitable organization “Charitable 

foundation “Teple Misto”
 ■ Non-governmental organization 

“Teple Misto”

Values
 ■ Openness
 ■ Proactivity 

 
 

 ■ Dignity
 ■ Warmth 

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

Місія, цінності, 
стратегічні напрямки
 Mission, values,  strategic directions

    «Тепле Місто» —  
платформа для ініціатив 

та синергії між ними

Teple Misto is a platform for 
initiatives and the synergy 

between them
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«Тепле Місто», Івано-Франківськ
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Оксана Руда 
К.і.н., директор програм ІСАР «Єднання», 
керівник Експертного центру 
«АСК реформ», Київ

Oksana Ruda 
Program director at ISAR “Ednannia”, 
manager of ASK Reforms Expert Center, Kyiv

Наталія Найда 
Керівник ТМ «Буквиця», 
Івано-Франківськ

Natalia Naida 
Manager of Bukvica TM, 
Ivano-Frankivsk

Володимир Костюк 
Адвокат, керівник юридичної компанії 
Lex Consulting, Івано-Франківськ

Volodymyr Kostyuk 
Attorney, manager of the legal company 
Lex Consulting, Ivano-Frankivsk

Ярослав Повх 
Співвласник ТОВ «Корона Захід», 
Івано-Франківськ

Yaroslav Povkh 
Co-owner of Korona Zakhid LLC, 
Ivano-Frankivsk

Тарас Павлусь 
Керівник медичної компанії 
mz-clinic.ru, Москва

Taras Pavlus 
Manager of medical company 
mz-clinic.ru, Moscow

Олег Заріцький  
Ресторатор, співвласник 
ТзОВ «Вікторія-Гал», Івано-Франківськ

Oleg Zaritskyi 
Restaurateur, co-owner 
of Viktoriia-Hal LLC, Ivano-Frankivsk

Євген Глібовицький 
Засновник компанії pro.mova, 
стратегічний радник, Київ

Yevhen Hlibovytsky 
Founder of pro.mova agency, 
strategy adviser, Kyiv

Ярема Стецик 
Художник, дизайнер, музикант, 
Івано-Франківськ

Yarema Stetsyk 
Artist, designer, musician, 
Ivano-Frankivsk

Олександр Бубен 
Голова Правління регіональної енергетичної 
компанії, Президент НФК «Ураган», 
Івано-Франківськ

Oleksandr Buben 
Сhairman of the board of the regional 
energy company, president of FC “Urahan”, 
Ivano-Frankivsk

Юлія Тичківська 
Віце-президент 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

Володимир Воробей 
Директор агенції економічного розвитку 
PPV Knowledge Networks, Львів

Volodymyr Vorobei 
Director of PPV Knowledge 
Networks Agency, Lviv
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Warm Art Coordinator
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Помічниця керівника

Tetiana Vasylyk  
Assistant Director

Галина Гривнак 
Фінансовий керівник

Halyna Hryvnak 
Finance Manager

Тарас Малий 
Координатор Urban Space Radio

Taras Malyi 
Urban Space Radio Coordinator
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Alexander Shevchenko 
Urban Projects Coordinator
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Ганна Бурлака 
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Володимир Радевич 
Координатор програми 
«Тепле Веломісто»

Volodymyr Radevych 
Warm Bike Friendly City Coordinator

Ігор Крицак 
Керівник програми «Гарячий Спорт»

Igor Krytsak 
Hot Sports Coordinator

Анастасія Кушнаренко 
Маркетолог

Anastasiia Kushnarenko  
Marketer

Анастасія Туманова 
Керівник відділу роботи з партнерами

Anastasiia Tumanova 
Partners Network Manager

Василь Гошовський 
Координатор програми «Вивіски», 
відеооператор

Vasyl Hoshovskyi  
Signboards Coordinator, 
Videographer

Віталій Грех 
Дизайнер

Vitalii Hrekh 
Designer

Ольга Стецевич 
Координатор роботи з партнерами

Olga Stetsevich  
Partners Network Coordinator

Наталя Стецко 
Координатор програми Urban Space

Nataliya Stetsko 
Urban Space Coordinator

Антон Куба 
Фотограф

Anton Kuba  
Photographer
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     Програма «Міські Ґранти» створена для активізації 
та посилення ініціатив, громадських організацій і 
середовищ, які ставлять за мету прогресивний розвиток 
міста; втілення практичних проектів, що покращують 
якість життя в місті; та залучення громади міста до 
активної участі в процесах розвитку Івано-Франківська.

У межах цієї програми «Тепле Місто» на конкурсній 
основі надає організаційне сприяння та фінансову 
підтримку (ґранти) на реалізацію ідей, які спрямовані на 
сталий розвиток Івано-Франківська та створюють цінність 
для його громадян.

     Тематичні напрямки «Міських Ґрантів»

Прогресивна освіта: неформальна, 
альтернативна, практична, а також ініціативи, 
пов’язані зі змінами традиційної системи освіти

Сучасне мистецтво: події, перформанси, 
просвітницькі проекти

Міський простір: зелені зони, вуличні меблі, 
дружність міста для всіх груп мешканців

Розвиток прогресивного підприємництва: 
проекти, спрямовані на активізацію в бізнес-
середовищі міста інтелекту, спроможності, 
сталості та взаємодії з іншими

Стала мобільність: пішохідний рух, велосипедний 
рух, громадський транспорт

Екологія та енергоефективність міста, його 
будинків та мешканців

Гарячий спорт: вуличний спорт, масовий спорт, 
рекреаційні активності в місті

     Spheres covered by the City Grants Program

Progressive education: informal, alternative, 
practical, as well as initiatives aimed at changing 
the traditional system of education   

Contemporary art: events, performances, 
educational campaigns 

Urban space: green areas, street furniture, a city 
friendly to all groups of residents

Development of progressive entrepreneurship: 
projects aimed at boosting intelligence, capacity, 
sustainability, and interaction in the local business 
community   

Sustainable mobility: pedestrian movement, 
cycling, public transport

Environmental protection and energy efficiency of 
the city, its buildings, and residents 

Hot sports: street sports, mass sports, recreational 
activities in the city  

     City Grants Program has been created to boost and 
support the initiatives, NGOs, and communities aimed at 
progressive urban development, implementation of prac-
tical projects raising quality of life in the city, and en-
gagement of the local community in the development of 
Ivano-Frankivsk. 

Within this program, Teple Misto provides organizational 
support and financial assistance (grants) on a competitive 
basis to implement the ideas aiming at sustainable deve- 
lopment of Ivano-Frankivsk and generating value for its 
citizens.

Програма «Міські Ґранти»
       City Grants Program
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     TEDxIvanoFrankivskWomen — міжнародна освітня 
мультидисциплінарна конференція. Метою формату 
TEDxWomen є віднайти нову роль жінки в суспільстві й 
зрозуміти, як жінки можуть створювати нове майбутнє. 
Історії спікерок конференції сприяли зменшенню 
стереотипів і допомогли по-новому побачити феномен 
сучасної активної жінки в суспільстві.

     TEDxIvanoFrankivskWomen is a world-class education-
al multi-disciplinary conference. The goal of TEDxWomen 
format is to rediscover the role of woman in the society and 
to understand how women can create the new future. The 
stories of the conference speakers helped to break stereo-
types and reimagine the phenomenon of a contemporary 
active women in the society. 

Команда проекту 
TEDxIvanoFrankivsk
TEDxIvanoFrankivsk team

Реалізовано
Implemented

15 000 грн
15 000 UAH

Прогресивна освіта
Progressive education

     Портрет місця і часу. Невідомий світ Параски 
Плитки-Горицвіт — виставка світлин гуцульської 
художниці, письменниці, фольклористки, народного 
філософа Параски Плитки-Горицвіт з метою привернути 
увагу до фотографічного спадку мисткині та спонукати 
громадськість впорядковувати сімейні фотоархіви. 
Параска Плитка-Горицвіт (1927-1998) — представниця 
наївного мистецтва. Як етнограф вона займалася 
фотодокументацією гуцульського побуту та звичаїв.

     Portrait of Place and Time. Unknown World of Paraska 
Plytka-Horytsvit: exhibition of photographs of Hutsul paint-
er, author, folklore specialist, and philosopher Paraska Plyt-
ka-Horytsvit to draw attention to the photographic legacy 
of the artist and to encourage the public to create family 
albums. Paraska Plytka-Horytsvit (1927-1998) represents 
the naive art. As an ethnographer, she documented Hutsul 
life and traditions in her photographs.

Команда проекту «Портрет 
місця і часу. Невідомий світ 
Параски Плитки-Горицвіт»
Team of the project “Portrait of 
Place and Time. Unknown World 
of Paraska Plytka-Horytsvit”

Реалізовано
Implemented

15 000 грн
15 000 UAH

Сучасне мистецтво
Contemporary art     Вулична зарядка Uppy — проект розробки та 

встановлення екстреної підзарядки для мобільних 
пристроїв у громадському просторі. Зарядка на 2 USB 
вмонтована у лавку та генерує енергію від сонячної 
панелі. Розташована вулична зарядка за адресою вул. 
Незалежності, 3.

     Street Charger Uppy: a project of development and 
installation of an emergency charging station for mobile 
gadgets in public space. A charger for two USB ports, 
installed into a bench, generates energy from a solar panel. 
The street charger is located at 3 Nezalezhnosti St.

Команда проекту 
«Вулична зарядка Uppy»
“Street Charger Uppy” 
project team

Реалізовано
Implemented

9 000 грн
9 000 UAH

Міський простір та 
енергоефективність
Urban space and energy efficiency

Результати програми «Міські Ґранти» 2016 року — 10 проектів
Results of the City Grants Program 2016 — 10 projects

     Облаштування спортивно-відпочинкової зони у 
мікрорайоні Пасічна — проект створення спортивного і 
відпочинкового громадського простору з метою зробити 
спорт більш доступним для мешканців міста, а особливо — 
для дітей та юнаків. Проект став частиною комплексної 
ідеї впорядкування простору, що доповнюється іншими 
ігровими та спортивними елементами, включаючи 
унікальну дизайнерську лавку довжиною 82 м та вуличні 
тренажери.

     Organization of a sports and recreation area in Pasichna 
district: a project aimed at creating a sports and recreation 
public space to make sports more accessible to the local 
residents, especially children and youth. The project has 
become part of a complex idea of area improvement 
including other play and sports elements such as a unique 
originally designed bench 82 meters long and street 
workout equipment.

ГО «Народний футбольний 
клуб “Ураган”»
NGO “Public Football Club 
Urahan”

Реалізовано
Implemented

12 500 грн
12 500 UAH

Міський простір і спорт
Urban space and sports

     Design Village — освітня конференція і серія 
воркшопів у сфері дизайну. Мета події — створити дружнє 
середовище для діалогу та обміну досвідом між творчими 
особистостями, а також розвиток локальної спільноти 
дизайнерів. Доповідачі конференції та учасники 
воркшопів представили на події проекти, які отримали 
престижні міжнародні нагороди у сфері дизайну.

     Design Village: educational conference and a series of 
workshops in the sphere of design. The goal of the event 
was to create a friendly environment for the dialogue and 
exchange of experience between the creative personalities, 
as well as to develop the local community of designers. 
Conference speakers and workshop participants have pre-
sented their award-winning design projects.

Ініціативна група проекту 
Design Village
Initiative group of “Design 
Village” project

Реалізовано
Implemented

12 500 грн
12 500 UAH

Прогресивна освіта
Progressive education

Організатор
Organizer

Бюджет
Budget

Напрям проекту
Sphere

Статус реалізації
Implementation status
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     Година коду 2016 — знайомство школярів та студентів 
з азами програмування в ігровій формі, руйнування 
стереотипів про програмістів, знайомство учнів зі 
спеціальностями, які пов’язані з інформаційними 
системами. Учасниками проекту стали 300 учнів зі шкіл 
Івано-Франківська. Протягом тижня вони відвідували такі 
ІТ-компанії, як Eleks, SoftServe, Softjourn, Webmil, Lezgro, 
Sombra.

     Hour of Code 2016 — the goal of this project was to 
introduce pupils and students to the basic programming 
in the form of a game; to break the stereotypes about the 
software developers; to inform young people about IT 
education. 300+ pupils from the schools of Ivano-Frankivsk 
took part in the project. In the course of one week, they 
visited the offices of IT companies including Eleks, 
SoftServe, Softjourn, Webmil, Lezgro, and Sombra.

ГО «Івано-Франківський 
ІТ-кластер»
NGO “Ivano-Frankivsk IT Cluster”

Реалізовано
Implemented

5 001 грн
5 001 UAH

Прогресивна освіта
Progressive education

     Мінікінофестиваль — фестиваль, покликаний 
популяризувати українське кіно, мотивувати місцеве 
населення на створення своїх короткометражних та 
повнометражних кінофільмів завдяки перебуванню 
у відповідному середовищі кінотусовок та освітній 
програмі з виробництва малобюджетного кіна.

     Mini Film Festival: a festival aimed at popularizing 
Ukrainian films and encouraging local citizens to create 
their own short and full-length movies through engaging 
with the local film community and participating in low-
budget film production.

Спільнота «Кінороби»
Kinoroby community

Реалізовано
Implemented

10 546 грн
10 546 UAH

Сучасне мистецтво
Contemporary art

     Терапія мистецтвом — проект, метою якого є створення 
сприятливих умов для психічного розвитку дітей, 
формування позитивного ставлення до навколишнього 
світу за допомогою лікування творчістю. Результатом 
спільної роботи дорослих та дітей будуть предметні чи 
сюжетні малюнки на стінах у дитячих навчальних 
і лікувальних закладах.

     Art Therapy: a project aimed at creating favorable 
conditions for mental development of children by positive 
formation of their attitude towards the environment and 
other people through art therapy and common activities of 
adults and children. The outcome will be object or genre 
paintings on the walls of children educational and health-
care establishments.

БО «Благодійний фонд 
“Чисті серцем”»
Charitable organization “Chari-
table Foundation “Chysti Sertsem”

Триває
In progress

14 453 грн
14 453 UAH

Сучасне мистецтво
Contemporary art

Результати програми «Міські Ґранти» 2016 року — 10 проектів
Results of the City Grants Program 2016 — 10 projects

     Фестиваль культур 2016 — культурний фестиваль, 
що створює можливість для української молоді 
познайомитися, поспілкуватися та поділитись досвідом 
з представниками різних країн світу. За допомогою 
національних страв, звичаїв і костюмів свої культурні 
традиції продемонстрували 30 учасників з таких країн, 
як Китай, Мексика, Бразилія, Єгипет, Туніс, Туреччина, 
Марокко та інші. Протягом двох днів фестиваль відвідало 
понад 300 осіб.

     Culture Festival 2016: a cultural festival enabling the 
Ukrainian youth to meet the foreigners from all over the 
world, to communicate with them, and to share their experi-
ence. Thirty participants from China, Mexico, Brazil, Egypt, Tu-
nisia, Turkey, Morocco and other countries demonstrated their 
cultural traditions through their national cuisine, customs, 
and costumes. 300+ people have visited the two-day festival.

ГО локального комітету 
«АІЕСЕК — Івано-Франківськ»
NGO of the local committee 
“AIESEC – Ivano-Frankivsk”

Реалізовано
Implemented

8 310 грн
8 310 UAH

Сучасне мистецтво і 
неформальна освіта
Contemporary art and informal 
education

      City Scouting — проект мистецьких заходів, 
спрямований на покращення візуально-просторового 
сприйняття міста, зокрема у частині зовнішньої реклами. 
Мета проекту — привернути увагу громадськості до 
існуючих у місті проблем, до візуального оформлення 
будівель, що часто є неякісним і створює негативне 
враження про місто.

      City Scouting: a project involving artistic events aimed 
at improving visual and spatial perception of the city, espe-
cially in part of outdoor advertising. The goal of the project 
is to draw public attention to the pressing issues and visual 
decoration of the buildings which is often of poor quality 
and creates a negative impression of the city.

Команда проекту City Scouting
“City Scouting” project team

Реалізовано
Implemented

7 690 грн
7 690 UAH

Сучасне мистецтво
Contemporary art

Організатор
Organizer

Бюджет
Budget

Напрям проекту
Sphere

Статус реалізації
Implementation status
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Дані за рік 2016
Statistics for 2016

переможців: 4 неформальна освіта, 
4 сучасне мистецтво, 1 міський простір, 
1 екологія та енергоефективність

winners: 4 informal education, 4 contem-
porary art, 1 urban space, 1 environmental 
protection and energy efficiency

10

загальний бюджет

total budget

110 000 грн/uah

незалежних експертів залучено 
до оцінювання проектів

independent experts engaged 
in project assessment

12

конкурси competitions
2

заявки applications
44
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Цілі проекту
 ■ створення прозорого цільового фонду, призначеного для 

фінансування соціальних стартапів та проектів, спрямованих на 
розвиток міста

 ■ створення фізичного майданчика для активізації проактивного 
кластера міста, що дає імпульс ініціативам та зберігає динаміку 
їхнього розвитку

 ■ об’єднання ста людей практичного інтелекту, готових інвестувати 
у проект та розподіляти кошти на фінансування інших ініціатив.

     Urban Space 100 — сучасний ресторан в урбаністичному стилі, що є 
прикладом соціального підприємництва та об’єднання активних людей 
навколо ідеї розвитку свого міста. Засновниками ресторану є 100 
меценатів, а 80% чистого прибутку генерується на розвиток проектів 
Івано-Франківська.

Заклад був відкритий 27 грудня 2014 р.

З моменту відкриття Urban Space 100 було профінансовано 38 проектів.

     Urban Space 100 is a contemporary urban-style restaurant representing 
social entrepreneurship and collaboration of active people on the develop-
ment of their city. The restaurant was founded by 100 patrons, while 80% of 
net profit goes for the development of various projects in Ivano-Frankivsk.

The restaurant was opened on December 27, 2014.

Since its launch, Urban Space 100 financed 38 projects.

Project goals
 ■ to create a transparent special purpose fund to finance social start-ups 

and urban development projects

 ■ to create a physical platform to boost proactive urban cluster which 
gives impetus to the initiatives and keeps up the dynamics of their 
development

 ■ to bring together one hundred people with practical intelligence ready 
to invest into the project and distribute the money to finance other 
initiatives.

Urban Space 100
   Urban Space 100
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Urban Space 100Urban Space 100

Дані за рік 2016
Statistics for 2016

проектів отримали фінансування в рамках 
ґрантової програми Urban Space 100

projects financed within the Urban 
Space 100 grant program 

26

сума фінансування проектів

total amount of financing 

429 788,70 грн/uah

запитів на франчайзинг проекту

franchising requests

100+

гості visitors
116 173

продані книги books sold
453
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4 відзнаки
 ■ Лейпцизька 2-а премія інтегрованого розвитку України

 ■ Серед фіналістів номінації «Найкраще міське кафе» 
ресторанної премії «Сіль»

 ■ 100 найкращих ресторанів України за версією журналу 
«Новое Время»

 ■ Відзнака доступності закладу для людей з особливими потребами

4 awards
 ■ Second Leipzig Prize for Inclusive Development of Ukraine 

 ■ Shortlisted in the nomination “Best Urban Café” of the 
Sil Restaurant Award

 ■ Ranked one of 100 best restaurants of Ukraine according to 
“Novoye Vremia” magazine 

 ■ Award for accessibility for people with disabilities 

подія з можливістю 
онлайн-трансляції

events broadcast online

221

відкриті зустрічі, лекції, 
презентації

public meetings, lectures, 
presentations

125

концерти concerts
27

кінопокази movie shows
23

лекції про ІТ lectures on ІТ
7

літературні 
презентації

literary 
presentations

24

прес-
конференції

press 
conferences

15

Дані за рік 2016
Statistics for 2016
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Urban Space Radio
    Urban Space Radio

     Urban Space Radio — медіа, яке змінює наші міста. 
Радіостудія інтегрована у простір громадського ресторану 
Urban Space 100. Це новий і унікальний досвід в 
українській медіасфері — онлайн-радіо, що об’єднує цікаві 
і корисні ініціативи, сприяє змінам міських середовищ.

Музична і програмна концепція Urban Space Radio — 
власного виробництва. Тут звучить українська музика у 
стилях indie та alternative. Вона добре відображає ритм 
життя і змін у активних міських середовищах. Для того, 
щоб розуміти, чи може робота українських музикантів 
бути конкурентоспроможною у світі, частина музичного 
контенту на радіо походить з Європи та США, а автори 
дискутують на цю тему у власних музичних програмах.

     Urban Space Radio is a media which changes our cities. 
The studio is integrated into the space of the public restau-
rant Urban Space 100. It is a new unique experience in the 
Ukrainian media sphere — an online radio uniting interest-
ing and useful initiatives and facilitating changes in the 
urban environment. 

Urban Space Radio has its own musical and program 
concept. It plays the Ukrainian indie and alternative music, 
which aptly reflects the rhythm of life and the changes in 
active urban environments. The radio also includes Euro-
pean and American music into its playlist to understand 
whether the works of Ukrainian musicians are competitive 
on the global scene. Radio hosts also discuss this in their 
own musical programs.   

розвиток міської 
культури

актуальне 
мистецтво

креативний 
бізнес

альтернативна 
українська 
музика

прогресивна 
освіта

урбаністичні 
процеси

urban culture 
development

contemporary 
art

creative 
business

alternative 
Ukrainian 
music

progressive 
education

urban 
processes
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LVIV

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
IVANO-FRANKIVSK

КИЇВ
KYIV

Інші міста 
за кордоном

Abroad

Інші міста 
країни
Other 

Ukrainian cities

25–34

35–44

18–24

55+ 

45–54

Де слухають Urban Space RadioСлухачі за віком

Теми програм

Urban Space Radio is most popular inListeners, by age group

Topics of the programs
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Urban Space RadioUrban Space Radio

Дані за рік 2016
Statistics for 2016

опитувань (1250 респондентів)

polls (1,250 respondents) 

50
авторських програм

host programs

7

епізодів episodes
120

інтерв’ю interviews
88

унікальних ID за місяць

unique ID per month

7 400

прослуховувань подкастів

podcast plays

23 270

слухачів на місяць

listeners per month 

52 000

 унікальних ID за рік

unique ID per year

165 000

середній показник прослуховувань подкасту

times a podcast was played on average 

170
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Теплий Арт
    Warm Art

     «Теплий Арт» — культурно-мистецька програма, фоку-
сом якої є сучасне візуальне мистецтво. Її мета — розви-
нути мистецьке середовище, сприяти створенню нових 
мистецьких об’єднань та активувати художні процеси в 
місті.

Проекти програми — Резиденція для художників і Відкри-
тий мистецький лекторій.

Резиденція покликана впроваджувати тенденції актуаль-
ного мистецтва та створювати можливості для відкритого 
діалогу між художниками країни і світу. Вона передбачає 
створення арт-об’єктів художниками з інших міст і країн, 
запрошеними на тимчасове перебування до Івано-Фран-
ківська.

     Графіті-фестиваль «Алярм», Івано-Франківськ 2016

Мета фестивалю — створити майданчик для співпраці 
між художниками з різних міст України, популяризувати 
графіті і вуличне мистецтво.

У фестивалі брали участь близько 20 художників з різних 
міст України: Івано-Франківськ, Ужгород, Львів, Луцьк, Рів-
не, Київ, Черкаси, Дніпро, Запоріжжя та Одеса. Художники 
працювали з 90-метровою занедбаною стіною на терито-
рії однієї з івано-франківських шкіл. Вони створили ро-
боти у різних стилях і техніках. Це дозволило мешканцям 
Івано-Франківська ознайомитися з різними напрямками 
вуличного мистецтва.

     Проект «Вікна», автор — Ярема Стецик, Україна

Проект, що є рефлексією на мурал, зображений на бічно-
му фасаді будинку на вул. Шпитальній, 9.  Акція полягала 
у доповненні малюнка художника Дмитра Микитенка 
сонцезахисними ролетами на вікнах. Ролети підібрані 
відповідно до кольорів настінного малюнка, що є його 
своєрідним продовженням і спробою взаємодіяти з меш-
канцями цього будинку.

     Відкритий мистецький лекторій — творча лабораторія 
для обміну ідеями і знаннями, майданчик для діалогу між 
художниками та публікою у форматі відкритих лекцій та 
презентацій.

     Warm Art is a cultural and artistic program focused on con-
temporary visual art. Its goal is to develop the artistic environ-
ment, facilitate establishment of the new art associations, and 
boost artistic processes in the city.

The program includes two projects: the Art Residence and the 
Open Art Lectures.

Art Residence aims to introduce contemporary art trends 
and create opportunities for an open dialogue between 
the national and foreign artists. Artists from other cities 
and countries, invited to a temporary residence in Iva-
no-Frankivsk, are working on art objects. 

     Alarm Graffiti Festival, Ivano-Frankivsk 2016

The goal of the festival is to create a platform for cooperation 
between the artists from different cities of Ukraine and to 
promote graffiti and street art.  

20+ artists from different Ukrainian cities – Ivano-Frankivsk, 
Uzhhorod, Lviv, Lutsk, Rivne, Kyiv, Cherkasy, Dnipro, Zaporizhzhia, 
and Odesa – took part in the festival. The artists worked with 
a 90-meter-long dilapidated wall on the site of one of Ivano-
Frankivsk schools. They created works in different styles and 
techniques. This allowed the residents of Ivano-Frankivsk to see 
various styles of street art. 

     “Windows” project, author – Yarema Stetsyk, Ukraine

This project is a reflection on the mural painted on the side 
of the building in 9 Shpytalna St. The action supplemented 
the painting made by Dmytro Mykytenko with roll-up window 
blinds. The blinds have been selected to match the colors of 
the mural painting in order to extend it and interact with the 
residents of the building.

     The Open Art Lectures project is a creative laboratory for 
ideas and knowledge exchange; a platform for a dialogue be-
tween the artists and the public in the form of open lectures 
and presentations.
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Warm ArtТеплий Арт

Мистецькі резиденції 2016
Art Residences 2016

     Славомір Чайковський (ZBIOK), Польща.

Його робота «Свіжа фарба» в Івано-
Франківську є прикладом концептуального 
мистецтва.

Художник апелює до теми пошуку 
ідентичності: що є жестом емансипації 
і модернізації, які віддаляють українців 
від радянського минулого. На муралі в 
алегоричних образах художник зображує 
процес переходу від старого до нового 
через певний процес ініціації.

Ідея відображена у двох постатях і дзеркалі- 
порталі. Одна з постатей має порушену 
структуру, зображуючи людину, 
деформовану важким спадком тоталітарної 
системи. Другий образ виконує функцію 
порталу, пройшовши крізь який, людина 
змінюється. З протилежного боку порталу 
розташований Модулор, образ, створений 
французьким архітектором Ле Корбюзьє. 
Модулор — символ прогресу і модернізації, 
символ відмови від старого задля нового.

Напередодні створення ескізу художник 
подорожував Україною, спостерігаючи за 
процесами декомунізації. Його робота стала 
результатом роздумів над трансформацією 
українського суспільства.

     Сергій Радкевич, Україна.

Робота «Фрагменти візуальної маніпуляції» — 
це рефлексія художника на події, які відбува-
лися довкола теми муралів у Івано-Франків-
ську 2016 року.

Зображення на муралі посилаються на твір 
Мікеланджело «Створення Адама». На малюнку 
також зображено графік, що відображає рівень 
зацікавленості роботою містянами: наскільки 
часто до художника підходили мешканці міста, 
спілкувались з ним, які запитання ставили.

У роботі використано три різні техніки: іконо-
писну, реалістичну і графічну. Художник називає 
таку комбінацію стилів певним жонглюванням, 
за допомогою якого він маніпулює контекстом 
і глядачем: використання різних технік має 
сподобатись широкому колу мешканців міста.

     Sławomir Czajkowski (ZBIOK), Poland.

His work “Fresh Paint” in Ivano-Frankivsk is an 
example of conceptual art.

The artist addresses the issue of identity 
search which is a gesture of emancipation and 
modernization separating Ukrainians from their 
Soviet past. Using allegoric images, his mural 
painting shows the process of transition from the 
old to the new through an initiation procedure.

The idea is represented by two figures and a 
mirror-turned-portal. One of the figures has a 
broken structure symbolizing a person distorted 
by a crippling heritage of the totalitarian 
system. The second image represents a portal, 
passing through which the person changes. 
On the other side of the portal is the Modulor 
– an image developed by French architect Le 
Corbusier. The Modulor is a symbol of progress 
and modernization, of abandoning the old for 
the sake of the new.  

Before creating his mural, the artist traveled 
around Ukraine watching the progress of de-
communization.  His work has become a result 
of his reflections on the transformation of the 
Ukrainian society.

     Sergii Radkevych, Ukraine.

The work “Fragments of Visual Manipulation” 
is the artist’s reflection on the developments 
around the murals in Ivano-Frankivsk in 2016.  

The mural painting alludes to the Michelangelo’s 
“Creation of Adam.” It also shows the graph 
demonstrating public interest to this work: how 
many times the residents came up to the artist to 
talk to him and ask questions.  

The artist uses three techniques: icon-pain-
ting, realistic, and graphical. He calls this 
combination of styles “juggling” which helps 
him to manipu-late the context and the 
viewer: the use of different techniques should 
appeal to the widest audience.
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Дані за рік 2016
Statistics for 2016

подій про мистецтво: лекції, дискусії, 
відкриті зустрічі

art-related events: lectures, discussions, 
public meetings

9
лекцій — Курс Олександра 
Сушинського про сучасне мистецтво

lectures - Oleksandr Sushynskyi’s 
course on contemporary art

14

мистецькі 
резиденції

art 
residences 

2
графіті-
фестиваль

graffiti 
festival

1

інтервенція 
в просторі

intervention 
in urban space

1



36 37

Урбаністика
     Urbanism

     Програма урбаністики покликана налагоджувати 
діалог між мешканцями Івано-Франківська у процесі 
оновлення і трансформації міських просторів. Це процес 
постійної внутрішньої міської комунікації, що супрово-
джується діагностикою проблематики та пошуком дієвих 
механізмів вирішення проблем міста.

Програма рівноцінно направлена на залучення до ко-
операції міської адміністрації, представників бізнесу та 
міської громади.

Сквер перед друкарнею та Архітектурна резиденція 
«Павільйон 78» — спільні проекти ініціативної групи 
мешканців міста і платформи «Тепле Місто».

     Мета архітектурної резиденції «Павільйон 78» — роз-
робка концепції сучасного та комфортного громадського 
простору перед будівлею друкарні. Це перший етап про-
екту «Сквер перед друкарнею».

Учасники резиденції — 10 архітекторів та урбаністів з 
різних міст України. Куратор — Ярослав Яковлев, архітек-
тор, урбаніст із Харкова, співзасновник проекту Comixans 
«Франек, добрий ранек!».

Резиденція об’єднала громаду, органи міської влади, 
бізнеси, експертів та учасників-архітекторів для спільного 
вирішення проблеми.

Робота була розділена на три етапи: історико-соціальне 
і просторове дослідження, та створення концепції скве-
ру. На всіх етапах дослідження були залучені мешканці 
будинків та власники бізнесів, розташованих поряд.

     «Павільйон 78» — це також майданчик для презента-
цій, обговорень, воркшопів, мистецьких пікніків, акустич-
них концертів, кінопоказів та інших подій. Як конструкція, 
він мігруватиме Івано-Франківськом за потребами меш-
канців. Його можна буде встановлювати на локаціях, які 
потребують уваги та залучення різних сторін до проблем 
міста.

     The Pavilion 78 is also an event platform for 
presentations, discussions, workshops, art picnics, acoustic 
concerts, movie shows, etc. As a construction, it will move 
around Ivano-Frankivsk servicing the needs of residents 
and will be installed in the locations demanding attention 
and engagement of different parties to the urban problem-
solving.

     Ідея створення скверу перед друкарнею виникла у 
частини громади міста як наслідок незадоволення станом 
громадського простору перед покинутою будівлею іва-
но-франківської типографії у центральній частині міста.

Проект втілюється у кілька етапів:

розробка концепції громадського простору 
(реалізовано у липні 2016 р.)

створення архітектурного проекту скверу 
(строк реалізації — лютий 2017 р.)

реалізація проекту на території перед друкарнею 
(строк реалізації — 2017-2018 рр.).

     The urban program aims to establish the dialogue between 
the residents of Ivano-Frankivsk in the course of renewal and 
transformation of public spaces. It is a process of constant 
intra-urban communication along with the problem diagnosis 
and search for effective tools to tackle the urban issues.    

The program engages municipal administration, business repre-
sentatives, and local community on equal terms.

The Printing House Public Space and the Pavilion 78 Architec-
tural Residence are collaborative projects of the initiative group 
of citizens and Teple Misto Platform.

     The goal of the Pavilion 78 Architectural Residence is to 
develop a concept of a modern and comfortable public space 
in front of the printing house. It is the first stage of the Printing 
House Public Space project.

Ten architects and urbanists from different cities of Ukraine 
were the residence members. Curator: Yaroslav Yakovlev, archi-
tect, urbanist from Kharkiv, co-founder of the Comixans project 
“Franek, wake up and run it!”

The residence pools the efforts of the local community, the mu-
nicipal authorities, the experts, and the participating architects 
to implement the project.

The work was divided into three stages: historical and social 
research, special exploration, and development of the public 
garden concept. Residents of the neighboring houses and own-
ers of businesses nearby have been engaged in all the stages of 
the research. 

     The idea of creating a public space in front of the printing 
house was born, when the community members felt dissatisfied 
with the condition of the public space in front of the abandoned 
printing house in the center of Ivano-Frankivsk.

Implementation of the projects includes several stages:

development of a public space concept 
(implemented in July 2016)

preparation of an architectural design of the space 
(deadline: February 2017)

implementation of the project in front of the printing house 
(deadline: 2017-2018).

1 1

2 2

3 3
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     [katai!] Project

[katai!] is a mobile оpen source tool: a bike trailer. Its goal 
is to energize the society, to liven up any public space, to 
emphasize the problem and talk about it, to raise public 
awareness and draw attention to the environmentally-
friendly means of transport. 

The project solves several urban issues and adapts to the 
location and the current needs. The trailer can transform 
and perform different functions: a mobile kitchen to 
organize an open-air event and draw attention to the use of 
natural resources; an info board to highlight topical social 
issues in different urban locations; a mobile shop with local 
foods. 

This instrument helps to organize events for active young 
people in the open urban space. It promotes the culture 
of common good and of sharing and taking care; brings 
attention to alternative means of transport; presents “smart 
design” to the public.  

The project was implemented by the architect Anna 
Pashynska in cooperation with Teple Misto Platform.

UrbanismУрбаністика

     Проект [катай!]

[катай!] - це мобільний оpen source інструмент — причеп 
для велосипеда. Його мета — активізувати суспільство, 
оживити будь-який простір в місті, акцентувати увагу на 
проблемі та розказати про неї, проінформувати містян 
і звернути увагу на екологічні види транспорту.

Проект вирішує кілька проблем у місті водночас, адапту-
ється до місця і поточних потреб. Причеп може трансфор-
муватись і набувати різних функцій: мобільна кухня, за 
допомогою якої можна зробити подію просто неба 
і привернути увагу до використання природних ресурсів; 
інфоборд, що висвітлює актуальні суспільні питання у 
різних локаціях міста; мобільна крамничка з локальними 
продуктами.

Інструмент підходить для проведення заходів активної 
молоді у відкритому просторі міста. Він популяризує 
культуру спільного: ділитись і доглядати, звертає увагу на 
альтернативний транспорт, є прикладом «смарт-дизайну» 
для суспільства.

Проект спільно реалізовано архітектором Анною Пашин-
ською і платформою «Тепле Місто».

     «Павільйон 78»:

 ■ консолідація громади, бізнесу, 
адміністрації

 ■ 10 учасників резиденції 
(Львів, Київ, Івано-Франківськ, Харків)

 ■ 13 лекторів резиденції

 ■ 11 днів резиденції

 ■ тематика лекцій: історія, архітектура, 
практики фандрейзингу, матеріали, 
соціальне підприємництво, учасницькі 
практики, вуличне мистецтво

 ■ 4 арт-вечірки протягом резиденції — 
аудиторія 200 осіб

 ■ 10 додаткових самоорганізованих подій 
мешканцями міста — загальна кількість 
учасників 190 осіб

     The Pavilion 78:

 ■ consolidation of the local community, 
businesses, and administration  

 ■ 10 residence participants 
(Lviv, Kyiv, Ivano-Frankivsk, Kharkiv)

 ■ 13 residence lecturers 

 ■ 11 days of residence

 ■ topics of lectures: history, architecture, 
fundraising practices, materials, social 
entrepreneurship, participatory practice, 
street art

 ■ 4 art parties for 200 persons over the 
course of the residence  

 ■ 10 additional events self-organized by the 
local residents – 190 participants
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Промприлад
     Promprylad

     «Промприлад» — проект, що передбачає створення 
в Івано-Франківську інноваційної платформи нового 
формату на базі заводу «Промприлад» на перетині таких 
функцій: нова економіка, сучасне мистецтво, неформаль-
на освіта й урбаністика. Як майданчик для апробації й 
поширення знань і якісного практичного досвіду між 
фахівцями, спільнотами й компаніями, «Промприлад» має 
на меті формування креативного кластера й виведення 
регіону на шлях динамічного розвитку.

     Партнери проекту — «Тепле Місто», ГО «Інша Освіта», ГО Garage Gang, ГО СANactions і ГО MitOst.

Потенційні впливи проекту на розвиток міста і регіону:

 ■ позитивна зміна економічного розвитку та зміцнення економічної конфігурації 
транскордонного регіону через посилення креативного кластера та появу нових сильних 
економічних гравців

 ■ балансування інституціонального впливу в трикутнику «бізнес — адміністрація — 
громадянське суспільство»

 ■ зміна негативної міграційної динаміки і приваблення до міста і регіону кваліфікованих 
спеціалістів

 ■ створення прототипу для мультиплікації на інших територіях.

     Project partners – Teple Misto, NGO Insha Osvita, NGO Garage Gang, NGO СANactions, and NGO MitOst.

Potential impact of the project on local and regional development: 

 ■ positive changes in the economic growth and strengthening of the economic configuration of 
the trans-border region to enhance the creative cluster and give rise to new powerful economic 
players  

 ■ balancing 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 scalable prototype for other territories. 

 Жовтень 2015 — серпень 2016. Реалізовано.

Формулювання візії, цілей та загальної концепції про-
екту завдяки хакатону із залученням різних спеціалістів. 
Вивчення кращих світових досвідів ревіталізації промзон. 
Формування партнерів-організаторів проекту. Створення 
дорожньої карти проекту.

 Серпень 2016 — квітень 2017. Триває.

Дослідження SRI International:  
а) економічне дослідження регіону 
б) виявлення оптимальної конфігурації функцій і зацікав-
лених сторін для створення ефективної екосистеми 
в) створення бізнес-плану 
Технічні дослідження (ґрунти, конструкції, енергоаудит)

 Лютий — серпень 2017. Триває.

Запуск пілотної частини проекту (2 300 м2) — ремонт ча-
стини приміщення і наповнення його першими функціями: 
коворкінгом, конференц-залом, кафе і магазинами з крафто-
вими товарами, мистецьким простором, урбан-лабораторією, 
танцювальною школою, офісами інноваційних компаній, 
дитячим простором, освітніми програмами та ін.

 2018 — 2020

Викуп частини території заводу, реконструкція та поступо-
ве наповнення функціями та гравцями решти території та 
приміщень. Це відбудеться за допомогою моделі спільного 
інвестування: залучення мешканців, бізнесів, українських і 
міжнародних фондів та інвесторів.

 October 2015 — August 2016. Implemented.

Development of the vision, the goals, and the general 
concept of the project through organizing a hackathon 
with the engagement of professionals in different spheres. 
Studying the global best practices of revitalizing industrial 
zones. Drawing up the list of partners-project organizers. 
Development of a project road map.

 August 2016 — April 2017. In progress.

Research by SRI International: 
a) economic research of the region; 
b) identifying the best configuration of functions and 
stakeholders to create an effective eco-system;  
c) developing a business plan. 
Technical research (soil, constructions, energy audit)

 February — August 2017. In progress.

Pilot project launch (2,300 sq. m.) — renovating part of 
the plant and making it multi-functional: a co-working, 
a conference room, a café and shops with craft goods, 
an art space, an urban laboratory, a dance school, offices 
of innovational companies, children’s space, educational 
programs, etc.

 2018 — 2020

Buying out part of the plant, renovating it and gradually 
filling the rest of the territories and spaces with different 
functions and players. A common investment model will be 
used engaging local residents, businesses, Ukrainian and 
international foundations, and investors.

     Promprylad is a project aimed at creating an innovation 
platform in a new format in Ivano-Frankivsk on the basis 
of the Industrial Plant Promprylad at the intersection 
of the following functions: new economy, contemporary 
art, informal education, and urbanism. As a platform for 
testing and spreading the expertise and high-quality 
practical experience among the experts, communities, and 
businesses, Promprylad aims to form a creative cluster and 
to bring the region onto the path of dynamic development.

Етапи проекту
Project stages

I етап ІІ етап ІІ етап ІIІ етап

Stage І Stage ІI Stage ІI Stage ІII
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PrompryladПромприлад

Загальна площа 
території заводу

Gross total area 
of the plant 

1,86 га/ha

Основні 
напрями

Key 
areas

4

Загальна площа 
приміщень

Total floor space 
of the plant

36 650 м2

Пілот (ремонт 
частини приміщень)

Pilot project (renovated 
area of the plant)

2 240 м2

Кількість партнерів-
співорганізаторів

Number 
of co-founding partners

5
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Візуальний стиль
Івано-Франківська
   City Identity of Ivano-Frankivsk
     Проект розробки візуальної ідентичності Івано-Фран-
ківська, за результатами якого створено новий стиль 
міста: логотип та архітектурно-художню концепцію вигля-
ду вулиць, яка стала основою для програми «Вивіски».

Мета проекту — перетворити Івано-Франківськ на есте-
тичне та привабливе місто, підкреслити його ідентичність 
завдяки сучасному візуальному стилю.

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

The goal of the project is to turn Ivano-Frankivsk into an 
aesthetic and attractive city and to highlight its identity 
through contemporary visual style.

сувенірів з символікою міста продано в 2016

souvenirs with Ivano-Frankivsk symbols 
have been sold in 2016

980

футболок T-shirts
518

горнятко mugs
271

магнітів magnets
170

світшот sweatshirts
21

крамниць і закладів міста продають 
сувенірну продукцію з візуальним стилем

shops and cafes in the city center sell 
souvenirs with the visual style

10

країн (у 2016 році — 5 країн) відвідали 
іванофранківці у проекті «Франківські 
експедиції» — подорожі з прапором, 
на якому зображено нову символіку міста

countries (in 2016 — 5 countries) visited by 
the residents of Ivano-Frankivsk within the 
project “Frankivsk Expeditions” — trips with 
the flag showing new symbol of the city

25

Дані за рік 2016
Statistics for 2016
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Вивіски
     Business Signboards

     Мета програми — створення візуально привабливих 
вивісок зі збереженням естетики середовища та враху-
ванням архітектурних особливостей будівель.

Для створення вивіски ми керуємося трьома вимогами:

 ■ Відповідність правилам візуального стилю Івано-
Франківська у частині архітектурно-художньої 
концепції зовнішнього вигляду вулиць. Правила 
були розроблені агенцією Aimbulance на підставі 
прикладів країн Західної Європи та відповідають 
міським положенням про порядок розміщення 
вивісок у Івано-Франківську.

 ■ Збереження автентичного вигляду будівель, 
враховуючи їхні архітектурні особливості, що 
ґрунтуються на Венеціанській хартії з охорони й 
реставрації нерухомих пам’яток і визначних місць.

 ■ UX (від англ. «досвід користувача»): під час розробки 
макету вивіски беруться до уваги особливості 
розташування будівлі, а саме: під яким кутом зору 
та на якій відстані більшість перехожих бачить 
заклад. Аналізуючи ці дані, проектується візуальна 
пропозиція, яка забезпечує основні функції вивіски — 
інформування й навігацію.

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

Creating signboards, we keep to the following three rules: 

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

 ■ Keeping the authentic appearance of the buildings 
considering their architectural characteristics based on 
the Venice Charter for the Conservation and Restoration 
of Monuments and Sites.

 ■ UX (user experience): while designing a signboard 
prototype, 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 those data, a visual prototype 
is designed performing basic functions of a signboard: 
informative and navigational ones. 

макетів вивісок розроблено

signboard prototypes designed

47
проектів вивісок втілено замовниками

signboard implemented by the customers

12

Дані за рік 2016
Statistics for 2016
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     The goal of the workshop was to improve 
visual perception of the city and to work with 
the architectural appearance of Ivano-Frankivsk 
buildings through implementing best practices 
in the design of technically proper business 
signboards. 

Business SignboardsВивіски

Воркшоп «Правильні вивіски»
Workshop “Proper Signboards”

     Метою і завданнями воркшопу були поліп-
шення візуального сприйняття міста, практич-
на робота з архітектурним виглядом будівель 
Івано-Франківська шляхом реалізації найкращих 
практик проектування технічно правильних 
вивісок.

дні days
2

учасників: 
дизайнери, архітектори, працівники рекламної 
сфери (географія: Івано-Франківськ, Черкаси, 
Чернівці, Львів, Варшава)

participants: 
designers, architects, advertising profession-
als (geography: Ivano-Frankivsk, Cherkasy, 
Chernivtsi, Lviv, Warsaw)

20
макети вивісок створені 
(працювали з вул. Січових Стрільців – частина 
вул. Гетьмана Мазепи – вул. М. Грушевського – 
частина вул. Василіянок)

signboard prototypes designed 
(worked with Sichovykh Striltsiv St. – part of 
Hetmana Mazepy St. – M. Hrushevskoho St. – 
part of Vasyliyanok St.)

43
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     Участь у всеукраїнському велопробігу 
«Бачу! Можу! Допоможу!»: мандрівка на ве-
лосипеді для людей з вадами зору.

Велопарковки: 16 велопарковок (місткістю 
36 велосипедів).

Участь у всесвітніх велоакціях:

 ■ Зимовий день «Велосипедом на роботу» 
(30 учасників)

 ■ «30 днів на велосипеді».

Участь в «Європейському тижні мобільності»: 
9 подій протягом 2 днів.

Цикл із 5-ти статей на велотематику у парт-
нерстві з газетою «Репортер».

 ■ BackMy.Bike — база крадених велосипедів
 ■ Медик про велосипед (стаття отримала 

відзнаку у всеукраїнському конкурсі 
від Асоціації Велосипедистів Києва «За 
натхнення крутити педалі»)

 ■ Велосипед зміцнює сім’ю
 ■ Ровером по світу
 ■ Про велосипедний активізм як роботу.

     Participation in the national bicycle parade 
“I Can See! I Can Do! I Can Help!”: bike trip for 
the visually impaired people.

Bicycle parkings: 16 bicycle parkings (capable 
for 36 bicycles).

Participation in global bicycle campaigns:

 ■ Winter Bike to Work Day (30 participants)
 ■ 30 Days of Biking.

Participation in the European Mobility Week: 
9 events over the course of 2 days.

A series of five articles on cycling in 
partnership with “Reporter” newspaper. 

 ■ BackMy.Bike — database of stolen bikes
 ■ “Doctor about Biking” (the article received 

an award in the national competition 
organized by Kyiv Cyclists’ Association “for 
the inspiration to spin the pedals around”) 

 ■ “Biking Knits Families Together” 
 ■ “Travel the World by Bike” 
 ■ “On Cycling Activism as a Job”. 

     The aim of the program is to meet the need of unlimited, 
safe, environmentally-friendly, and sustainable movement 
of all population groups around the city. 

This program is relevant in view of irrational and chaotic 
use of private transport which overloads the urban space, 
in particular, in the downtown; causes traffic jams and 
accidents; and pollutes the environment. 

The mission of the program is to turn Ivano-Frankivsk 
into a people-friendly city. It can be reached through 
ensuring sustainable mobility in the city and building the 
right vertical of road users: people with limited mobility, 
pedestrians, cyclists, public transport, and private transport.  

The program is being implemented through a number of 
measures:

 ■ research of cycling in the city
 ■ educational sphere
 ■ events
 ■ infrastructural solutions.

These spheres engage different stakeholders: local 
residents, businesses, NGOs, relevant authorities. 

Тепле Веломісто
     Warm Bike Friendly City

     Мета програми — сприяти забезпеченню потреб у віль-
ному, безпечному, екологічно чистому та сталому пересу-
ванні містом для всіх груп населення.

Актуальність програми пов’язана з нераціональним і 
стихійним використанням приватного транспорту, що пе-
ревантажує міський простір, зокрема центральну частину 
міста, є причиною заторів й дорожніх аварій, забруднює 
навколишнє середовище.

Візія програми — перетворити Івано-Франківськ на місто 
для людей. Це можливо через формування сталої мобіль-
ності в місті, побудову правильної вертикалі учасників 
руху: маломобільні групи населення, пішоходи, велосипе-
дисти, громадський транспорт, приватні автомобілі.

Програма реалізується через низку заходів:

 ■ дослідження велосипедного руху в місті
 ■ освітній напрям
 ■ події
 ■ інфраструктурні рішення.

Ці напрями охоплюють різні зацікавлені сторони: містян, 
бізнеси, громадські організації, профільні органи влади.

Проекти 2016 року

Projects of 2016
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Warm Bike Friendly CityТепле Веломісто

чоловіки

men

користуються 
тротуарами для проїзду

користуються 
шоломами

cycle on sidewalks use bike helmets

Дослідження велосипедного руху в місті
Research of cycling in the city

94% 64% 3%

загальна кількість велосипедистів протягом вимірюваного часу, з них:

a total number of cyclists over the period under review, of which:

3079

Найпопулярніші вулиці для велосипедного руху: 
Набережна ім. Стефаника, Галицька, Незалежності.

Most popular streets for cycling: Stefanyka Naberezhna St., 
Halytska St., Nezalezhnosti St. 

     Велопрогулянки:

 ■ 2 велотури на природу (48 учасників)

 ■ Велотур муралами Франківська (41 учасник)

 ■ Історична велоекскурсія (30 учасників)

 ■ Перегляд фільму на екотему (20 учасників)

 ■ Ековечірка (45 учасників)

     Cycle rides:

 ■ 2 nature biking tours (48 participants)

 ■ Frankivsk murals biking tour (41 participants)

 ■ Historical biking tour (30 participants)

 ■ Environmental movie show (20 participants)

 ■ Environmentally-friendly party 
(45 participants)

подій events
5

учасники participants
52

тренери coaches
2

тренінги з ремонту велосипеда

bicycle repair workshops 

2

Велошкола
Bicycle school
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Гарячий Спорт
      Hot Sports

     Гарячий Спорт — програма розбудови спортивного се-
редовища Івано-Франківська та популяризації активного 
способу життя.

Мета — зробити спорт популярним, видовищним та 
доступним для кожного завдяки організації проектів 
всеукраїнського та міжнародного масштабу.

     Hot Sports Program is aimed at the development of 
sports environment of Ivano-Frankivsk and promotion of 
active lifestyle. 

The goal of the project is to make sports popular, enter-
taining, and accessible to everyone through organization of 
projects on the national and the international scale.  

Франківський півмарафон 2016
Frankivsk Half Marathon 2016

учасників, з них:

participants, of which:

665 мешканці 
Західної України

мешканці 
Північної України

мешканці 
Південної України

others
інші

residents 
of Northern Ukraine

residents 
of Southern Ukraine residents 

of Western Ukraine

62%

23%

9%
6%

чоловіки
men

жінки
women

66%

34%

21,097

Дистанції, км
Distances, km

10

5

естафета 4*5
relay race 4*5

60%

21%

14%

5%

Рекорди траси 21 км:
Чоловіки: 
01:08:44 — Руслан Савчук

Жінки: 
01:21:33 — Світлана Станко

Records on 21-km race:
Men: 
01:08:44 – Ruslan Savchuk

Women: 
01:21:33 – Svitlana Stanko
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     Проект зі створення у Івано-Франківську танцювальної 
платформи і розвитку сучасної танцювальної культури, що 
має зробити місто одним із найпрогресивніших творчих 
майданчиків України.

     Міжнародний день 
танцю Open Dance Day:

 ■ 300 учасників: 
професійні танцюристи 
й аматори

 ■ Стилі танцю: сучасні, 
вуличні і народні танці

     Dance With Apache — дводенний фестиваль сучасного 
танцю в Івано-Франківську за участю найкращого україн-
ського колективу Apache Crew.

     Нова вистава This Is Jazz Jam

 ■ понад 500 глядачів вистави

 ■ 50 подарованих квитків учням танцювальних шкіл міста

     Джем в Urban Space 100:

 ■ 50 учасників джему

 ■ 7 майстер-класів 
протягом 2 днів

     The project aims to create a dance platform in Ukraine 
and to develop contemporary dance culture, making the city 
one of the most progressive creative platforms in Ukraine. 

     International Open 
Dance Day:

 ■ 300 participants: 
professional dancers 
and amateurs

 ■ Dance styles: 
contemporary, street, 
and folk dances

     Dance With Apache — a two-day contemporary dance 
festival in Ivano-Frankivsk with the participation of the 
Ukrainian dance group “Apache Crew”.

     New performance This Is Jazz Jam

 ■ 500+ viewers

 ■ 50 tickets granted to the students of local dance schools

     Jam session at Urban Space 100:

 ■ 50 participants 

 ■ 7 workshops over the course 
of 2 days

Mad About Dance
      Mad About Dance
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Зустрічі з обміну досвідом
      Experience exchange meetings

     Зустрічі з обміну досвідом — програма передачі 
досвіду платформи «Тепле Місто». На сьогодні досвід і 
досягнення платформи є цікавими для вивчення в різних 
регіонах країни. Програма полягає у передачі досвіду 
сталого розвитку міста й активізації ініціатив громади 
«знизу догори».

Зустрічі відбуваються у форматі лекцій, дискусій та 
екскурсій. На лекціях «Тепле Місто» ділиться цінностями, 
принципами роботи й інформацією про організаційну 
модель і напрямки діяльності. Під час дискусій є змога 
обмінятися знаннями з учасниками події, ставити питання 
й дізнатися деталі проектів та розвитку платформи. Екс-
курсії проводяться з метою наочно показати результати 
проектів «Теплого Міста».

Програма з обміну досвідом створена для зацікавлених ініці-
ативних груп і громадських організацій з різних міст країни.

     Уже тривалий час в Україні спостерігається зростання 
низової активності за різними напрямками. Активність 
громадського сектору та бізнесу є однозначно новим 
важливим інструментом впливу на розвиток міст і про-
цеси в країні. Незважаючи на свою відносну молодість, 
все більше утворень вибудовують організаційну стійкість, 
власну філософію та практикують формування мережі 
взаємопідтримки, ставлячи за мету комплексний, сталий 
розвиток міст.

«Тепле Місто» організувало форум «Принципи перезаван-
таження міст» з метою дослідження найкращих прикла-
дів, історій успіху та принципів розвитку — задля обміну 
досвідом і пошуку нових ефективних форм транс-форма-
ції суспільства й територій.

Теми панельних дискусій:

 ■ Тенденції розвитку міст в Україні та світі

 ■ Можливості, які створюють баланс у трикутнику 
«підприємці — громадські ініціативи — місцеве 
самоврядування»

 ■ Моделі організаційної стійкості для міських ініціатив

 ■ Нові інноваційні центри країни: підходи, виклики, 
перспективи

 ■ Соціальний вплив як новий орієнтир для бізнесу

 ■ Відкрите інтерв’ю з українським журналістом Зурабом 
Аласанією.

     Experience exchange meetings is a program of sharing 
the experience of Teple Misto Platform. Different regions 
of the country are interested in the experience and the 
achievements of the platform. The program covers sharing 
the experience of sustainable urban development and 
boosting grassroots community initiatives.

The meetings take place in the form of lectures, discussions, 
and tours. In their lectures, Teple Misto team share their 
values, principles of work, and information about the 
organizational model and areas of activity. The discussions 
provide a chance to exchange expertise with the 
participants of the events and to ask questions and learn 
the details of the projects and the platform development. 
Tours are organized to show the participants real results of 
the Teple Misto projects. 

The program of experience exchange meetings has been 
created for the initiative groups and NGOs from different 
Ukrainian cities interested in our projects.

     Grassroots activities in different areas have been 
evident in Ukraine for a long time. Activity of public sector 
and business is definitely a new important instrument of 
impact on urban development and processes in the country. 
Despite their relative “youth”, more and more associations 
are building up organizational resilience and their own 
philosophy, as well as forming the network of mutual 
support, aiming at comprehensive, sustainable urban 
development.

Teple Misto organized the forum “Principles of Rebooting 
the City” to research the best practices, success stories, and 
principles of development in order to exchange experience 
and look for new effective forms of social and territorial 
transformation. 

Topics of panel discussions:

 ■ Urban development trends in Ukraine and the world

 ■ Opportunities provided by the balance in the triangle 
“entrepreneurs — public initiatives — local self-
government” 

 ■ Organizational resilience models for urban initiatives 

 ■ New centers of innovation: approaches, challenges, 
prospects 

 ■ Social impact as a new guideline for businesses

 ■ Open interview with the Ukrainian journalist Zurab 
Alasania.

учасників за рік

participants

150
години спілкування

hours of communication

52
міст (географія учасників)

cities (geography of participants)

25

Дані за рік 2016
Statistics for 2016

Форум «Принципи 
перезавантаження міст»
   Forum “Principles 
   of Rebooting the Cities”
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Форум «Принципи перезавантаження міст» Forum “Principles of Rebooting the Cities”

переглядів онлайн-трансляцій

live webcast views

2100+

панельних дискусій

panel discussions

6

дні days
2

учасників participants
100

спікери speakers
22

екскурсії містом: ревіталізація промислових 
зон, урбаністичні та культурні локації

city tours: revitalization of industrial areas, 
urban and cultural locations

3
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Партнерські проекти
    Partner projects

     «Великоідейне Літо»

У співпраці з ГО «Ґараж Ґенґ» було організовано серію 
подій під назвою «Великоідейне Літо»: дискусії, експертні 
майстер-класи, презентації і флешмоб. Заходи в Івано-
Франківську мали на меті активізувати спільноту міста 
до втілення проектів з креативної економіки, а також 
сприяти розвитку проектного підходу до реалізації 
ініціатив із використанням можливостей фінансування 
через спільнокошт.

     “Big Ideas Summer”

In cooperation with the NGO “Garage Gang”, Teple Misto 
Platform organized a series of events under the title “Big 
Ideas Summer”: discussions, expert workshops, presentations, 
and a flash mob. The events in Ivano-Frankivsk aimed to 
encourage the local community to implement projects in the 
sphere of creative economy and to facilitate development of 
design approach to the implementation of initiatives tapping 
into the potential of crowdfunding.

     Інтенсив із соціального підприємництва

Спільно з Impact Hub Odessa за підтримки SOIN: Social 
Innovation School in Eastern Europe (Німеччина) було 
організовано семінар із соціального підприємництва. 
Протягом двох днів 20 учасників заходу відвідали 
навчання від восьми експертів. Вони розробляли 
і тестували ідеї власних проектів. Восени учасники 
семінару мали можливість взяти участь у Берлінській 
школі соціального підприємництва.

     Social Entrepreneurship Crash Course

Social entrepreneurship workshop was organized in 
cooperation with Impact Hub Odessa with the assistance 
of SOIN: Social Innovation School in Eastern Europe 
(Germany). Over the course of two days, 20 attendants of 
the crash course took part in the workshops conducted 
by eight experts. They developed and tested the ideas of 
their own projects. In autumn, the participants of the crash 
course had a chance to attend the Social Entrepreneurship 
School in Berlin.

     «Ніч виборів»

Спільно з агенцією pro.movа відбулася «Ніч виборів». 
Це традиційна подія, яку кожні чотири роки організовує 
pro.movа під час виборів президента США. Оскільки 
результати виборів країн-лідерів світової економіки 
мають вагомий вплив на геополітику, цей захід є 
добрим приводом для обговорення теми економічного, 
соціального і політичного розвитку України. Зокрема, 
проведені дискусії були спробою виявити, наскільки 
Івано-Франківськ включений у світовий контекст.

Подія відбулася у форматі сніданку-дискусії із 
політичними експертами та візіонерами.

Серед гостей були: інтелектуали, політичні експерти, 
представники дипломатичних кіл, прогресивна молодь, 
громадяни США.

Подія почалася о 05:00, її відвідало понад 130 осіб.

     “Election Night”

“Election Night” was conducted in cooperation with pro.movа 
agency. It is a traditional event organized by pro.movа every 
four years during the United States presidential election. 
Since the outcome of the elections in the global economies 
bear a significant impact on geopolitics, this event is a major 
opportunity to discuss economic, social, and political deve- 
lopment of Ukraine. In particular, those discussions were an 
attempt to find out how much Ivano-Frankivsk is involved in 
the global affairs.   

The event was held in the form of a discussion breakfast 
with political experts and visionaries. 

Among the guests were intellectuals, political experts, represen-
tatives of diplomatic corps, progressive youth, and the U.S. citizens.  

The event started at 5 a.m., having attracted 130+ guests.
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Розвиток бізнес-спільноти
    Business community development

     За підсумками 2016 року платформу «Тепле Місто» 
підтримують 52 бізнес-партнери.

Однією із задач «Теплого Міста» є розвиток спільноти 
соціально відповідального бізнесу Івано-Франківська. 
Ми проводимо корисні зустрічі для нетворкінгу, 
міжкросового спілкування, а також організовуємо освітні 
програми для партнерів кілька разів на рік. Теми тренінгів 
обираються згідно з потребами бізнес-спільноти.

Серед подій 2016 року:

 ■ Дискусія «Що можна змінити у нашому місті», 
модератор Марія Артиш, бізнес-консультант (Івано-
Франківськ).

 ■ Навчання «Рекрутинг для власників та керівників: як 
знайти свою людину», тренер Ольга Садоха, бізнес-
тренер, коуч (Львів).

 ■ Бізнес-гра «Збудуй тепле місто», модератори Ольга 
Садоха, Юрій Тягнибок, бізнес-тренери (Львів).

 ■ Дводенний навчальний модуль на теми «Школа 
сервісу» і «Ощадливе виробництво» на заводі 
«Модерн Експо» в Луцьку, тренери: Анастасія 
Владчинська, викладач Києво-Могилянської бізнес-
школи (Одеса), Богдан Мазуркевич, головний 
інженер заводу, Ігор Мордас, директор департаменту 
виробництва, Тарас Остапюк, начальник гальванічної 
дільниці (Луцьк).

 ■ Дискусія «Розвиток бізнесу, міста, регіону: більше, 
ніж косметичні зміни», спікер В’ячеслав Геращенко, 
заступник декана Києво-Могилянської бізнес-школи.

 ■ Навчання «Бізнес-нетворкінг власника та його 
команди як ефективний інструмент розвитку 
компанії», тренер Володимир Патіс (Рівне).

     Following the results of 2016, Teple Misto Platform was 
supported by 52 business partners.  

One of the tasks of Teple Misto is to develop a community 
of socially responsible businesses in Ivano-Frankivsk. We 
organize meetings providing opportunities for networking 
and cross communication, as well as conduct educational 
programs for our partners several times a year. The topics 
of trainings are selected to match the needs of the business 
community.  

In 2016, the following events were held:

 ■ Discussion “What Can Be Changed in Our City”, 
moderator Mariia Artysh, business consultant (Ivano-
Frankivsk).

 ■ Training “Recruiting for Owners and Managers: How to 
Find the Right Person”, trainer Olha Sadokha, business 
trainer, coach (Lviv).

 ■ Business game “Build a Warm City”, moderators Olha 
Sadokha, Yuriy Tiahnybok, business trainers (Lviv).

 ■ Two-day training module “Service School” and “Efficient 
Production” at the Modern Expo factory in Lutsk, 
trainers: Anastasia Vladchynska, lecturer at Kyiv-
Mohyla Business School (Odesa), Bohdan Mazurkevych, 
senior engineer, Ihor Mordas, operations director, Taras 
Ostapiuk, galvanic unit manager (Lutsk).

 ■ Discussion “Development of Business, City, Region: 
More than Cosmetic Changes”, speakers Viacheslav 
Herashchenko, deputy dean at Kyiv-Mohyla Business 
School.

 ■ Training “Business Networking of Owners and Their 
Teams as an Effective Tool of Company Development”, 
trainer Volodymyr Patis (Rivne).

Залучення нових партнерів
Engagement of new partners

1-й квартал
1st quarter 

2-й квартал
2nd quarter

3-й квартал
3rd quarter

4-й квартал
4th quarter

+8

+15

+3 +3+1
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Генеральні партнери  General PartnersНаціональні партнери  National Partners

Консалтингові партнери   Consulting Partners

Технічні партнери   Technical Partners

Медіа партнери   Media Partners

Фонди   Foundations

Партнери  Partners

Спонсори  Sponsors

Події твого міста

Партнери  Partners
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Фотографи 

Антон Куба 

Василь Гошовський 

Микола Бордужак 

Андрій Шустикевич 

Мар’яна Тодорів 

ГО «Івано-Франківський ІТ-кластер»

AIESEC 

Переклад англійською мовою

Ганна Лелів

Дизайнер 

Мар’яна Зуб

Друк

Мережа друку «Паперівка»

Photographers

Anton Kuba

Vasyl Hoshovskyi

Mykola Borduzhak

Andrii Shustykevych

Mariana Todoriv

NGO Ivano-Frankivsk IT Cluster

AIESEC

Translation in English

Hanna Leliv

Designer

Maryana Zub

Printing

Printing chain Paperivka

Програми і проекти Programs and projects грн USD
Вивіски Business Signboards 187 064,50 6 877,37
Гарячий Спорт, в т.ч. Проект Mad About 
Dance

Hot Sports, inc. Mad About Dance project 196 457,90 7 222,72

Тепле Веломісто Warm Bike Friendly City 13 622,00 500,81
Урбаністика, в т.ч. Проект Промприлад Urban Program, inc. Promprylad project 1 495 347,09 54 976,00
Міські Ґранти City Grants 166 480,00 6 120,59
Програма обміну досвідом Experience Exchange Program 221 359,49 8 138,21
Теплий Арт Warm Art 251 808,53 9 257,66
Програма розвитку спільноти соціально 
відповідальних бізнесів міста

Program of socially responsible business 
community development

881 850,80 32 420,99

Urban Space 100 (придбання торгової 
марки)

Urban Space 100 (trade mark acquisition) 3 425,00 125,92

Urban Space Radio Urban Space Radio 426 183,48 15 668,51
Адміністрування Administrative costs 634 946,59 23 343,62
Придбання основних засобів і послуги з 
розробки сайту

Acquisition of fixed assets and services for 
web-site development

167 075,74 6 142,49

Разом, грн Total, USD 4 645 621,12 170 794,89

Фінанси  Finance

Розподіл фінансування за програмами і проектами за звітний період 
Disposition of funds for reporting period

Структура надходжень за звітний період, грн
Structure of earnings for reporting period, USD

Ґрант від Європейського фонду за демократію

Grant from European Endowment for Democracy

Внески бізнес-партнерів

Business partners contributions

Цільове фінансування

Target financing

1 846 642,57 грн
67 891,27 USD

1 351 805,89 грн
49 698,75 USD

4 645 621,12 грн
170 794,89 USD

1 447 172,66 грн
53 204,88 USD

Структура витрат за звітний період, грн
Cost structure for reporting period, USD

Адміністративні витрати

Administrative cost

Програма “Міські Ґранти”

City Grants Program

Програми та проекти, крім “Міських Ґрантів”

Programs and projects except City Grants

Придбання основних засобів і послуги 
з розробки сайту

Acquisition of fixed assets and services 
for web-site development

Програма розвитку спільноти соціально 
відповідальних бізнесів міста

Program of socially responsible business 
community development

881 850,80 грн
32 420,99 USD

634 946,59 грн
23 343,62 USD 4 645 621,12 грн

170 794,89 USD

166 480,00 грн
6 120,59 USD

2 795 267,99 грн
102 767,21 USD

167 075,74 грн
6 142,49 USD

Звіт створено платформою «Тепле Місто» за підтримки Європейського фонду 
за демократію і Програми «Школа фондів громад», яка реалізується ІСАР «Єднання» 
за фінансування Фонду ім. Ч. С. Мотта.

This report has been prepared by Teple Misto Platform with the support of the European 
Endowment for Democracy and the program “School of Community Foundations” 
implemented by ISAR “Ednannia” with the financial support of the Mott Foundation.
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