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Життєстійкість – так було перекладено на українську англійське слово  «resilient», і ми сміливо можемо 
описати цим терміном наш 2020. Це був непростий рік, але він точно став одним з найважливіших як 
для нашого суспільства, так і для METALAB.

За цей рік ми змогли:
 ◊ перевірити наші цінності та їхню важливість для нас – адже саме цінності допомогли нам утрима-
ти команду в складні часи;

 ◊ переоцінити те, чим займаємося і впевнитися, що теми, з якими ми працюємо, стають все акту-
альнішими в сучасному світі.

 ◊ навчитися бути більш гнучкими і водночас стабільнішими перед різкими змінами планів. Напев-
но, стали ще сміливішими перед новими викликами.

ЖИТТ
ЄС

ТІЙ

КІСТЬ
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Наша діяльність має два напрямки – SHARE&DO:

 ◊ We SHARE – це кураторські проєкти, які на-
правленні на поширення знань про тему, яку 
ми досліджуємо, або ж навчальні програми 
для розвитку професійної спільноти в сфері 
урбаністики. 

 ◊ We DO – це проєкти, дослідження, стратегії, 
дизайн публічних просторів і предметний 
дизайн, які робить наша команда для влас-
них потреб чи на замовлення. 

Усі попередні роки у нашій діяльності значно пе-
реважали проєкти SHARE, але пандемія внесла 
свої корективи та допомогла нам «підтягнути» 
сферу DO.

Ми змогли поставити на ноги нові послуги: кон-
салтинг у просторовому плануванні та страте-
гуванні, просторові та тематичні дослідження, 

ФОКУС ДІЯЛЬНОСТІ

дизайн просторів та елементів для публічних 
просторів. Реалізувати все це нам вдалося завдя-
ки партнерам (Garage Hub, Татарівська сільська 
рада, Тепле Місто, Промприлад.Реновація, Інша 
Освіта), які пропонували нам нові задачі та запро-
шували у свої дослідження. 

А завдяки підтримці Української ініціативи зміц-
нення громадської довіри UCBI та Українського 
культурного фонду ми не загубили й свою сферу 
SHARE. Нам вдалося втілили 2 масштабних кура-
торських проєкти: зробили Україну повноцінними 
партнером, учасником і майданчиком великої 
міжнародної події Тбіліський архітектурний бієна-
ле та продовжили розвивати стратегічний проєкт 
з розбудови мейкерської спільноти на Промпри-
ладі – Відкритий цех «Парасолька».
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 ◊ Команда

За 2020 рік нас стало п’ятеро :). До нас долучилася 
Ксенія Семенова – співзасновниця великої спіль-
ноти U-Cycle – в ролі операційної менеджерки. І хоч 
в перший місяць роботи Ксенії стався перший лок-
даун, а всі фінансові та проєктні плани накрилися, 
ми таки змогли  втримати всю команду. 

Ми продовжили стратегічний процес інкубації від 
платформи «Тепле Місто» – зареєстрували ГО «МЕ-
ТАЛАБ» і почали працювати в деяких проєктах від 
свого імені. 

Ми, як і всі на цій планеті, навчилися працювати 
дистанційно, і тепер частина команди базується не 
тільки в Івано-Франківську, а й у Києві.

Частина команди безболісно перехворіла на Ковід. 

ВІЗІЯ, МІСІЯ. КОМАНДА

Анна 
Пашинська 

Анна 
Доброва

Ксенія 
Семенова

Мар’яна 
Баран

Юля 
Русило

співзасновни-
ця, кураторка, 
дизайнерка

кураторка, 
дослідниця, 
проєктна 
менеджерка

операційна 
менеджерка, 
дослідниця

дизайнерка, 
проєктна 
менеджерка

графічна 
дизайнерка, 
дослідниця

 ◊ Візія:

METALAB виступає за соціально рівніше, просто-
рово комфортніше, культурно багатше, екологічно 
відповідальніше, економічно збалансованіше мі-
сто (середовище).

 ◊ Місія:

Для цього METALAB має на меті створювати спри-
ятливе середовище, поле для експериментів, де 
соціально-просторовий потенціал міста може 
розвиватися та випробовуватися на практиці.



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ПУБЛІЧНОГО 
ПРОСТОРУ
ПЕРЕД БУДИНКОМ КУЛЬТУРИ В СЕЛІ ТАТАРІВ

ПО
ДИ

ВИТИСЬ ДОСЛІДЖ

ЕННЯ

https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1
https://issuu.com/metalab.if/docs/tatariv1


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ПУБЛІЧНОГО 
ПРОСТОРУ
ПЕРЕД БУДИНКОМ КУЛЬТУРИ В СЕЛІ ТАТАРІВ
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ПУБЛІЧНОГО ПРОСТО-
РУ ПЕРЕД БУДИНКОМ 
КУЛЬТУРИ У С. ТАТАРІВ
Упродовж травня-червня 2020 року урбаністич-
на лабораторія METALAB розробляла стратегію 
розвитку публічного простору для села Татарів в 
Івано-Франківській області.

У співпраці з виконавчим комітетом Татарів-
ської сільської ради, сільським головою Олегом 
Дзем’юком та дизайн-бюро Baza 19 з Івано-Фран-
ківська ми розробляли можливі сценарії розвитку 
для майбутнього публічного простору з урахуван-
ням просторово-економічного аналізу регіону, 
культурного шару, потенційних користувачів і 
стейкхолдерів.

У результаті дослідження ми визначили ключові 
потреби користувачів і запропонували концепцію 
просторового розвитку цієї ділянки.

Партнери: Татарівська сільська рада. Локація: с. Татарів, Івано-Франківська область. 

Тип: DO, просторове дослідження.

DO
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на сайті? Назва / Адреса

Додаємо в профіль локації

є Міський парк культури і 
відпочинку ім. Т. Г. 
Шевченка

є Парк військових ветеранів 
(колишній парк воїнів-
інтернаціоналістів)

є Озеро з Лебедем, біля ЗШ 
№21

є Зелена зона біля Школи #21

є Сквер по Вул. Академіка 
Сахарова 

є Меморіальний сквер 

є Сквер перед Друкарнею / 
вул. Січових Стрільців 78

є внутрішній двір вул. 
Сахарова 30

є Електрон

є Німецьке Озеро (Пасічна)

є Парк по вул. Молодіжній

є Озеро Залізка (Товарка)

є Сквер на вул. Валовій

є Сквер на вул. Вовчинецька 
198

є Сквер біля храму 
Богоявлення Господнього

є Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№170)є Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№172)є Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька (біля буд.
193-195)

є Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька 182

є Вул. Вовчинецька (біля буд.
№206)

є Вул. Шевченка (біля буд.
№12)
Під Лиликом

є Пл. Міцкевича

є
додати ініціативу, 
якщо не 
додасться

Сквер біля Руської Трійці

є Сквер Квітки Цісик

є Вул. Галицька (біля буд. 
№67)
Скверик на Галицькій

є Вул. Гетьмана Мазепи – 
Гординського

є Вул. Гетьмана Мазепи (біля 
буд.№173-177)

є Сквер пам'яті героїв України

Назва / Адреса Координати 
Google Maps

Активне посилання 
на адресу

З 
офіційн
ого 
списку 
зелени
х зон 
міста

Планов
ана 
локація

Чи 
нанесе
но на 
нашу 
гугл 
мапу

Тип Площа, 
Га

Кадастровий номер Власність
відповідно до 
кадастрової мапи

Балансоутримувач/
підпорядкування

Посилання 
на локацію в 
соціальних 
мережах 
(фб/вікіпедія
/інстаграм/тп
)

Відкритий/
закритий

Доступ
Безплатний 
/ платний

години 
роботи

доступ для 
людей з 
обмеженою 
мобільністю 
(тут можна 
уточнити, 
для яких 
саме груп 
забезпечени
й доступ)

Благоустрій території (описовий абзац) місця 
для 
сидін
ня

питни
й 
фонта
нчик

публіч
ні 
вбира
льні

урни освітл
ення

зупин
ка 
публіч
ного 
транс
порту 
побли
зу

велос
ипедн
і 
парко
місця

автом
обіль
ні 
парко
місця

веб-
камер
и 
(можн
а не 
винос
ити 
окрем
им 
пункт
ом, а 
прост
о 
вивод
ити 
зобра
ження 
з 
вебка
мер 
поряд 
з 
фото)

Додаємо в профіль локації для 
знаходження 
локації при 
переносі на 
сайт

для знаходження 
локації при переносі 
на сайт

Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в 
профіль 
локації

Додаємо в профіль локації Додаємо в профіль локації Додаємо в профіль локації Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в 
профіль 
локації

Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в 
профіль 
локації

Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в профіль локації запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

Міський парк культури і 
відпочинку ім. Т. Г. 
Шевченка

48.911429, 
24.694304

Івано-Франківська 
область, місто Івано-
Франківськ, вулиця 
Чорновола, 126

так ні так Парк 24,39 (24,20) 2610100000:24:003:0007 Комунальна власність КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"

фейсбук група
https://www.
facebook.
com/groups/4880
52288033120/

фейсбук сторінка
shorturl.at/ctRZ9

сайт КП "Центр 
розвитку міста та 
рекреацій"
https://recreation.
if.ua/park/

вікіпедіа
shorturl.at/ehoxJ

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Найбільший міський парк в Івано-Франківську. 
Включає в себе базові елементи інфраструктури для містян, такі як: мощені 
доріжки та алеї, місця для сидіння та відпочинку (лави, качелі альтанки, 
лежаки), влаштоване освітлення та вебкамери, наявна громадська вбиральня 
та кімната матері і дитини, велопарковки, та зупинку публічного траспорту зі 
сторони вул. Чорновола, та наявна можливість припаркувати авто.
Багато відпочинкових й розважальних можливостей для різного віку та 
інтересів: озера, лебедятник, джерело, літня сцена, громадські альтанки, ряд 
паркових скульптур, ресторан, кафе, дитячі гірки, качелі, ігровий майданчик з 
атракціонами, канатний парк, баскетбольний майданчик, майданчик для 
кросфіту,  та стадіон "Рух"

так ні так так так так так так ?

Парк військових ветеранів 
(колишній парк воїнів-
інтернаціоналістів)

48.929033, 
24.710717

вул. Василянок так ні так Парк 3,93 2610100000:04:001:0194 Комунальна власність КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій" _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

На теритої парку є доріжки, лавки, сімтники, дитячий майданчик, 
На території є памятник воїнам визволителям. За парком знаходиться 
приміщення діючої греко-католицької семінарії та капличка св. Юрія 
Побідоносця УГКЦ. Є камені з написами місць, де воювали афганці.
Є три зупинки громадського трансопорту: одна по вул. Галицькій, та дві по 
вул. Василіянок.

так ні ні так так так ні ні ?

Озеро з Лебедем, біля ЗШ 
№21

48°54'41.8"N 
24°42'52.5"E

Озеро біля ЗШ №21 
за адресою Сахарова 
36а
або вулиця С. 
Бандери, в районі 
житлових будинків 
№34-44

ні ні так Технічне 
озеро (Для 
розміщення та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд 
технічної 
інфраструктур
и 
(виробництва 
та 
розподілення 
газу, 
постачання 
пари та 
гарячої води, 
збирання, 
очищення та 
розподілення 
води) для 
обслуговуван
ня водойми 
карєрного 
типу)

0.7562 2610100000:20:002:0157 Комунальна власність Комунальне 
підриємство "Івано-
Франківськводоекотехп
ром"
Водоканал

https://www.
facebook.
com/pages/%D0%
9E%D0%B7%
D0%B5%D1%
80%D0%BE-%
D0%97-%D0%
9B%D0%B5%
D0%B1%D0%
B5%D0%B4%
D0%B5%D0%
BC/27300620335
4380

відкритий безкоштовний цілодобово не 
пристосований

Освітелена територія, наявні декілька місць для сидіння на пірсі та в зелених 
зонах, бетонний гриль, поруч спортивний майданчик з турніками, місцем для 
фрізбі, футболу, для баскетболу (лише кільця, покриття площадки не 
підходяще), бігу та інших видів спорту, поесерд озера встановлена скульптура 
Жанни Кадирової "Оригамі".

так ні ні ні так ні ні ні ні

Зелена зона біля Школи #21 48.911972, 
24.714639

вулиця Академіка 
Сахарова, 36А, Івано-
Франківськ, Івано-
Франківська область, 
76000

ні ні так Зелена зона 0,14034 2610100000:20:002:0052 Комунальна власність Управління освіти 
міськвиконкому 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступеня №21

https:
//ifschool21.e-
schools.info/ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

На схід від школи #21 зелена галявина використовується для гри в фрізбі та 
вигулу собак.

ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Сквер по Вул. Академіка 
Сахарова 

48.913871, 
24.711626

Івано-Франківська 
область, м. Івано-
Франківськ, вулиця 
Сахарова (поруч буд.
№30)

так ні так Сквер 0,1462 2610100000:20:002:0007 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Мощені доріжки, місця для сидіння, урни для сміття, діодне освітлення.

так ні ні так так ні так так ?

Меморіальний сквер 48.916845, 
24.716601

вулиця Андрія 
Мельника

так ні так Меморіальний 
комплекс / 
сквер

5,3925 2610100000:06:003:0224 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада

фейсбук сторінка
https://bit.
ly/2PGQzXb

вікіпедіа
https://bit.
ly/2ECR12v

офіційний сайт 
міста
http://www.mvk.if.
ua/thistory/38783

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Мощені доріжки, клумби, місця для сидіння, освітлення, урни для сміття, поруч 
зупинка громадського транспорту, квітковий ринок, так ні ні так так так ні так ?

Сквер перед Друкарнею / 
вул. Січових Стрільців 78

48.918829, 
24.713517

Січових Стрільців 78 ні так так Сквер 0.0681 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано https://www.
facebook.
com/groups/printe
ry/

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Вимощені доріжки, облаштована парковка для авто, є велопарковки та 
безпосередньо біля скверу знаходиться зупинка громадського транспорту, 
наявні смітники, освітлення. Ділянка знаходиться біля старої обласної 
друкарні в якій тепер на першому поверсі розміщується супермаркет, позаду 
друкарні знаходиться додаткова платна парковка. 

ні ні ні так так так так так ?

внутрішній двір вул. 
Сахарова 30

48.913321, 
24.711378

вул. Сахарова 30 ні ні так Внутрішній 
двір

0,52 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово Доступний Облаштовано лавками, світлом, дитячими майданчиками, урни для сміття, 
доріжки з бруківкою, спортивний майданчик з тренажерами та інвентарем для 
спортивних розваг.

так ні ні так так ні ні так ні

Електрон 48.916121, 
24.715941

вул. Степана 
Бандери, 12

ні ні так Зелена зона 
спортивного 
призначення

0.4496 2610100000:06:003:0217 Комунальна власність Департамент освіти та 
науки Івано-
Франківської міської 
ради

https://ru.
foursquare.
com/v/%D1%84%
D0%BE%D0%BA-
%D0%B5%D0%
BB%D0%B5%
D0%BA%D1%
82%D1%80%
D0%BE%D0%
BD/52d01ec411d
21771d9cb83db

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Перед закинутим спортивним комплексом "Електрон" є невеликий 
забетонований майданчик, деколи його використовують для спортивних ігор 
діти, що живуть поруч. 
Поруч є три зупинки публічного транспорту на сусідніх вулицях (1) Автобусна 
по вул. Бандери магазин "Сузір'я" ; (2) Автобусна по вул. Бандери "Станція 
переливання крові" ; (3) Тролейбусна по вул. Мельника "Промприлад".

ні ні ні ні так ні ні так ?

Німецьке Озеро (Пасічна) 48.933738, 
24.687132

вул. Пасічна, 41, 
Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська 
область Івано-
Франківськ Івано-
Франківська область 
76000

так так так Озеро 13,3 ( 
інформація 
з центру 
розвитку 
міста та 
рекреацій 
що 7,5)

Не інвентаризовано Не інвентаризовано КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"

https://www.
facebook.
com/groups/168
4340698526326
/

відкритий безкоштовний цілодобово місцями 
важкодоступний

Велике озеро посередині якого є прямокутний острівець, з’єднаний з берегами 
двома бетонними мостиками. До озера є прохід асфальтованими освітленими 
доріжками, є лавки, смітники та дитячий майданчик, та все ж  більша частина 
території це газони та дерева. 2017 року озеро зарибнили білим амуром.
Добратись можна маршруткою по вулиці Пасічна (зупинка на вимогу біля 
готельного комплексу "Марія-гарден"
Поруч знаходиться Спортивний Комплекс Академії НФК "УРАГАН", спортивне 
поле "на Пасічній", та заклад громадського харчування "Гражда", та 
майданчик для велоспорту. 

так ні ні так так ні ні так ?

Парк по вул. Молодіжній 48.926249, 
24.734565

вул. Молодіжна так ні так Парк (1) 2.5697
(2) 2.7528
(3) 0.8302

(1) 2610100000:08:009:0101
(2) 2610100000:08:009:0102
(3) 2610100000:08:009:0094

(1) комунальна
(2) комунальна
(3) Державна власність

(1) КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"
(2) КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"
(3) Івано-Франківське 
Єпархіальне 
Управління Української 
Греко-Католицької 
Церкви

https://ru.
foursquare.
com/v/%D0%
BF%D0%B0%
D1%80%D0%
BA-%D0%BD%
D0%B0-%D0%
BC%D0%BE%
D0%BB%D0%
BE%D0%B4%
D1%96%D0%
B6%D0%BD%
D1%96%D0%
B9/4ebc04ed72
2e58fca0696aa
a

відкритий безкоштовний цілодобово місцями 
важкодоступний

З усіх боків оточений висотними житловими будинками. Сьогодні друга в місті 
за площею рекреаційна зона міста яа нещодавно впорядкована – є дитяча 
зона, спортмайданчик, з сучасним футбольним полем та майданчиками для 
стрітболу, лавочки, та невелика каплиця, тренажери під відкритим небом та 
влітку функціонують тимчасові атракціони.

Найближча зупинка по вулиці Української Дивізії.

так ні ні так так ні ні ні так

Озеро Залізка (Товарка) 48.915557, 
24.724377

вул. Товарна 9 ні ні так Озеро 0,191 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово не 
пристосований

Озеро зусібіч забудоване особняками, вільним залишився тільки невеличкий 
проїзд з вулиці Товарної.
Проте, в теплу пору року можна вмостись на порослих травою укріплених 
бетоном берегах озера.
Освітлене.

Найближча зупинка громадського траспорту  по вул. Незалежності "Кінотеатр 
Космос"

ні ні ні ні так ні ні ні ні

Сквер на вул. Валовій 48.925242, 
24.714575

вул. Валова так ні так Сквер 1,062 2610100000:05:001:0381 Комунальна власність,
але є земельний сервітут із Релігійною громадою (парафії) "Святого Миколая" УГКЦ м. Івано-Франківськ

Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово доступний

На території скверу є доріжки, лавки, смітники, дитячий майдначик, памятник 
до  "2000 ліття народження Ісуса Христа", а у 2008 було відкрито композицію 
“Великоднє сонце” (кована скульптура). так ні так так так так так ні так

Сквер на вул. Вовчинецька 
198

48.941360, 
24.740945

вул. Вовчинецька, 198 так ні так Сквер 0,4889 2610100000:09:004:0004 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Зелена зона з доріжками, з недостатньою кількістю місць для сидіння та 
освітленням зі сторони проїздної частини. Розташована поруч з проїзною 
частиною ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Сквер біля храму 
Богоявлення Господнього

48.941991, 
24.742429

вул. Василя 
Симоненка, 1

ні ні так Сквер

Релігійний 
об'єкт

0,135 2610100000:09:004:0159 Комунальна власність Релігійна Громада 
(парафії) "Богоявлення 
Господнього" 
Української Греко-
Католицької Церкви

_____ відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Зелена зона розташована поруч з церквою . З доріжками, недостатньою 
кількістю освітлення, без місць для сидіння та сміттєвих урн. ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№170)

48.934941, 
24.733608

вул. Вовчинецька, 170 так ні так Сквер 0,1454 2610100000:08:005:0284 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Зелена зона з доріжками, лавками та освітленням зі сторони проїздної 
частини. Розташована поруч з проїзною частиною так ні ні так так ні ні так ні

Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№172)

48.935547, 
24.734494

вул. Вовчинецька, 172 так ні так Сквер 0,1497 2610100000:08:005:0285 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Прибудинкова територія з дитячим майданчиком, доріжками (з частково 
розбитим покриттям), лавочками біля під'їздів та кількома сміттєвими урнами
(а незадовільному стані) так ні ні так так ні так так ні

Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька (біля буд.
193-195)

48.934830, 
24.732278

вулиця Вовчинецька, 
195, Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська, 
76000

ні так Прибудинкова 
територія

0,016 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Зелена зона розташована поруч з проїздною частиною. З доріжками, 
недостатньою кількістю освітлення, без місць для сидіння та сміттєвих урн ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька 182

48.937477, 
24.737016

Вул. Вовчинецька 182 ні ні так Прибудинкова 
територія

0,394 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Зелена зона розташована вздовж активної проїздної частини. Виконує 
функцію транзитної зони, через яку прокледена доріжка для пішоходів та 
людей з обмеженими можливостями (на інвалідних візках, батьків з дитячими 
візками). Неподалік зупинка громадського транспорту, церква та автозаправна 
станція. Також магазин і торговий заклад

ні ні ні так так так ні ні ні

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№206)

48.944571, 
24.745345

вул. Вовчинецька, 206 ні ні так Сквер 0,9261 2610100000:09:004:0010 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Зелена зона розташована вздовж активної проїздної частини. Більшою мірою 
виконує функцію транзитної зони, через яку прокледена доріжка для пішоходів 
та людей з обмеженими можливостями(батьків з дитячими візочками та 
людей на інвалідних візках). Поруч бібліотека

ні ні ні ні так ні ні ні ні

Вул. Шевченка (біля буд.
№12)
Під Лиликом

48.919123, 
24.704747

вул.Шевченка 12 так ні так Сквер 0,0762 2610100000:04:003:0159 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ закритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Ділянка є пусткою на якій не має жодного благоустрою

ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Пл. Міцкевича 48.921337, 
24.711183

площа Міцкевича так ні так Сквер
0,4245
0,0481

2610100000:05:001:0372
2610100000:05:001:0373

Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада

https://uk.
wikipedia.
org/wiki/%D0%
9F%D0%BB%
D0%BE%D1%
89%D0%B0_%
D0%9C%D1%
96%D1%86%
D0%BA%D0%
B5%D0%B2%
D0%B8%D1%
87%D0%B0_(%
D0%86%D0%
B2%D0%B0%
D0%BD%D0%
BE-%D0%A4%
D1%80%D0%
B0%D0%BD%
D0%BA%D1%
96%D0%B2%
D1%81%D1%
8C%D0%BA)

відкритий безплатний цілодобово доступний

На території є зручні, сучасні вуличні меблі, освітлення, велосипедні 
паркувальні місця та урни для сміття.  Покриття проїжджої частини та 
тротуарів та вимостили каменем і плиткою, та вирівняли профіль вулиці в 
один рівень. В сквері збережені історичні елементи, такі як ліхтарі та 
базальтова бруківка тощо. Також розміщені пам"ятники та скульптури 
(пам'ятник Адаму Міцкевичу та пам'ятник "Пластунам, що не зламали своїх 
присяг"
). На території ведеться відеонагляд. З 2018 це пішохідна зона.

так ні ні так так ні так так так

Сквер біля Руської Трійці 48.921131, 
24.709517

вул. Сотника 
Мартинця, 6

так ні так Сквер 0,3621 2610100000:05:001:0371 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада

https://uk.
wikipedia.
org/wiki/%D0%
9F%D0%BB%
D0%BE%D1%
89%D0%B0_%
D0%9C%D1%
96%D1%86%
D0%BA%D0%
B5%D0%B2%
D0%B8%D1%
87%D0%B0_(%
D0%86%D0%
B2%D0%B0%
D0%BD%D0%
BE-%D0%A4%
D1%80%D0%
B0%D0%BD%
D0%BA%D1%
96%D0%B2%
D1%81%D1%
8C%D0%BA)

відкритий безплатний цілодобово доступний

На території є зручні, сучасні вуличні меблі, освітлення, велосипедні 
паркувальні місця та урни для сміття.  Покриття проїжджої частини та 
тротуарів та вимостили каменем і плиткою, та вирівняли профіль вулиці в 
один рівень. В сквері збережені історичні елементи, такі як ліхтарі та 
базальтова бруківка тощо. Є декілька памятників та скульпурНа території 
ведеться відеонагляд. З 2018 це пішохідна зона.

так ні ні так так ні так так так

Сквер Квітки Цісик 48.946114, 
24.694710

вул. Галицька, 128 так ні так Сквер 1,38 2610100000:01:006:0076 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Простора площадка з зеленими насадженнями, дитячим майданчиком та 
кількома лавочками. Освітлена. Поруч тимчасова автостоянка (пріоритетно 
для мешканців) так ні ні так так ні ні так ні

Вул. Галицька (біля буд. 
№67)
Скверик на Галицькій

48.929519, 
24.708590

609, вулиця Галицька, 
67, Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська 
область, 76000

ні так так Сквер 0.25 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово доступний

Сквер облаштоваий доріжками, місцями для сидіння, сучасним освітленням, 
лавочками, зонування мощенням, є столи для шахів. Поблизу зупинка 
громадського транспорту так ні ні так так так так так так

Вул. Гетьмана Мазепи – 
Гординського

48.918566, 
24.702440

вул. Гетьмана 
Мазепи, 29

так ні так Сквер 0,0887 2610100000:04:003:0138 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Кутовий сквер біля перехрестя з асфальтованими доріжками. Навпроти по 
вулиці Мазепи є зупинка публічного транспорту. Освітлений за рахунок 
ліхтарів при дорозі. Поруч є великі сміттєві баки - загальні та для пластику. 
Декілька паркомісць для жителів прилеглих будинків.

ні ні ні так так так ні так ні

Вул. Гетьмана Мазепи (біля 
буд.№173-177)

48.907492, 
24.685429

Вул. Гетьмана Мазепи 
(біля буд.№173-177)

так ні так Сквер 0,2934 2610100000:24:004:0003 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово не 

пристосований

Зелена зона щільно засаджена деревами та газоном.  Доріжки на території не 
мають якісного покриття, бракує освітлення, місць для сидіння та сміттєвих 
урн. Поруч роташована зупинка громадського транспорту та обмежена 
кількість паркомісць. 

ні ні ні ні ні так ні так ні

Сквер пам'яті героїв України 48.924458, 
24.739460

вул. Гната Хоткевича, 
67А/2

так ні так Сквер 0,2298 2610100000:08:009:0105 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Внутрішньодворовий сквер з облаштованими місцями для сидіння, частково 
облаштованим освітленням та доріжками. На локації розташований 
спортивний майданчик та пам'ятна меморіальна дошка. Поруч є автомобільні 
паркомісця та зупинка публічного транспорту в пішій доступності. 

так ні ні ні так так ні так ні

ПОД
ИВ

ИТИСЬ АНАЛІТИКУ

https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
https://sites.google.com/view/zelenamapaanalytics/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?fbclid=IwAR1m8dQJvWmyQexuzJrF4dyjdyrKg__9EFDC77t_Gq3f5S2sYlyWqJDs1ko
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на сайті? Назва / Адреса

Додаємо в профіль локації

є Міський парк культури і 
відпочинку ім. Т. Г. 
Шевченка

є Парк військових ветеранів 
(колишній парк воїнів-
інтернаціоналістів)

є Озеро з Лебедем, біля ЗШ 
№21

є Зелена зона біля Школи #21

є Сквер по Вул. Академіка 
Сахарова 

є Меморіальний сквер 

є Сквер перед Друкарнею / 
вул. Січових Стрільців 78

є внутрішній двір вул. 
Сахарова 30

є Електрон

є Німецьке Озеро (Пасічна)

є Парк по вул. Молодіжній

є Озеро Залізка (Товарка)

є Сквер на вул. Валовій

є Сквер на вул. Вовчинецька 
198

є Сквер біля храму 
Богоявлення Господнього

є Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№170)є Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№172)є Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька (біля буд.
193-195)

є Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька 182

є Вул. Вовчинецька (біля буд.
№206)

є Вул. Шевченка (біля буд.
№12)
Під Лиликом

є Пл. Міцкевича

є
додати ініціативу, 
якщо не 
додасться

Сквер біля Руської Трійці

є Сквер Квітки Цісик

є Вул. Галицька (біля буд. 
№67)
Скверик на Галицькій

є Вул. Гетьмана Мазепи – 
Гординського

є Вул. Гетьмана Мазепи (біля 
буд.№173-177)

є Сквер пам'яті героїв України

Назва / Адреса Координати 
Google Maps

Активне посилання 
на адресу

З 
офіційн
ого 
списку 
зелени
х зон 
міста

Планов
ана 
локація

Чи 
нанесе
но на 
нашу 
гугл 
мапу

Тип Площа, 
Га

Кадастровий номер Власність
відповідно до 
кадастрової мапи

Балансоутримувач/
підпорядкування

Посилання 
на локацію в 
соціальних 
мережах 
(фб/вікіпедія
/інстаграм/тп
)

Відкритий/
закритий

Доступ
Безплатний 
/ платний

години 
роботи

доступ для 
людей з 
обмеженою 
мобільністю 
(тут можна 
уточнити, 
для яких 
саме груп 
забезпечени
й доступ)

Благоустрій території (описовий абзац) місця 
для 
сидін
ня

питни
й 
фонта
нчик

публіч
ні 
вбира
льні

урни освітл
ення

зупин
ка 
публіч
ного 
транс
порту 
побли
зу

велос
ипедн
і 
парко
місця

автом
обіль
ні 
парко
місця

веб-
камер
и 
(можн
а не 
винос
ити 
окрем
им 
пункт
ом, а 
прост
о 
вивод
ити 
зобра
ження 
з 
вебка
мер 
поряд 
з 
фото)

Додаємо в профіль локації для 
знаходження 
локації при 
переносі на 
сайт

для знаходження 
локації при переносі 
на сайт

Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в 
профіль 
локації

Додаємо в профіль локації Додаємо в профіль локації Додаємо в профіль локації Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в 
профіль 
локації

Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в 
профіль 
локації

Додаємо в 
профіль локації

Додаємо в профіль локації запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

запису
ється 

як 
хештег 

для 
фільтр

у

Міський парк культури і 
відпочинку ім. Т. Г. 
Шевченка

48.911429, 
24.694304

Івано-Франківська 
область, місто Івано-
Франківськ, вулиця 
Чорновола, 126

так ні так Парк 24,39 (24,20) 2610100000:24:003:0007 Комунальна власність КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"

фейсбук група
https://www.
facebook.
com/groups/4880
52288033120/

фейсбук сторінка
shorturl.at/ctRZ9

сайт КП "Центр 
розвитку міста та 
рекреацій"
https://recreation.
if.ua/park/

вікіпедіа
shorturl.at/ehoxJ

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Найбільший міський парк в Івано-Франківську. 
Включає в себе базові елементи інфраструктури для містян, такі як: мощені 
доріжки та алеї, місця для сидіння та відпочинку (лави, качелі альтанки, 
лежаки), влаштоване освітлення та вебкамери, наявна громадська вбиральня 
та кімната матері і дитини, велопарковки, та зупинку публічного траспорту зі 
сторони вул. Чорновола, та наявна можливість припаркувати авто.
Багато відпочинкових й розважальних можливостей для різного віку та 
інтересів: озера, лебедятник, джерело, літня сцена, громадські альтанки, ряд 
паркових скульптур, ресторан, кафе, дитячі гірки, качелі, ігровий майданчик з 
атракціонами, канатний парк, баскетбольний майданчик, майданчик для 
кросфіту,  та стадіон "Рух"

так ні так так так так так так ?

Парк військових ветеранів 
(колишній парк воїнів-
інтернаціоналістів)

48.929033, 
24.710717

вул. Василянок так ні так Парк 3,93 2610100000:04:001:0194 Комунальна власність КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій" _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

На теритої парку є доріжки, лавки, сімтники, дитячий майданчик, 
На території є памятник воїнам визволителям. За парком знаходиться 
приміщення діючої греко-католицької семінарії та капличка св. Юрія 
Побідоносця УГКЦ. Є камені з написами місць, де воювали афганці.
Є три зупинки громадського трансопорту: одна по вул. Галицькій, та дві по 
вул. Василіянок.

так ні ні так так так ні ні ?

Озеро з Лебедем, біля ЗШ 
№21

48°54'41.8"N 
24°42'52.5"E

Озеро біля ЗШ №21 
за адресою Сахарова 
36а
або вулиця С. 
Бандери, в районі 
житлових будинків 
№34-44

ні ні так Технічне 
озеро (Для 
розміщення та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд 
технічної 
інфраструктур
и 
(виробництва 
та 
розподілення 
газу, 
постачання 
пари та 
гарячої води, 
збирання, 
очищення та 
розподілення 
води) для 
обслуговуван
ня водойми 
карєрного 
типу)

0.7562 2610100000:20:002:0157 Комунальна власність Комунальне 
підриємство "Івано-
Франківськводоекотехп
ром"
Водоканал

https://www.
facebook.
com/pages/%D0%
9E%D0%B7%
D0%B5%D1%
80%D0%BE-%
D0%97-%D0%
9B%D0%B5%
D0%B1%D0%
B5%D0%B4%
D0%B5%D0%
BC/27300620335
4380

відкритий безкоштовний цілодобово не 
пристосований

Освітелена територія, наявні декілька місць для сидіння на пірсі та в зелених 
зонах, бетонний гриль, поруч спортивний майданчик з турніками, місцем для 
фрізбі, футболу, для баскетболу (лише кільця, покриття площадки не 
підходяще), бігу та інших видів спорту, поесерд озера встановлена скульптура 
Жанни Кадирової "Оригамі".

так ні ні ні так ні ні ні ні

Зелена зона біля Школи #21 48.911972, 
24.714639

вулиця Академіка 
Сахарова, 36А, Івано-
Франківськ, Івано-
Франківська область, 
76000

ні ні так Зелена зона 0,14034 2610100000:20:002:0052 Комунальна власність Управління освіти 
міськвиконкому 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступеня №21

https:
//ifschool21.e-
schools.info/ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

На схід від школи #21 зелена галявина використовується для гри в фрізбі та 
вигулу собак.

ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Сквер по Вул. Академіка 
Сахарова 

48.913871, 
24.711626

Івано-Франківська 
область, м. Івано-
Франківськ, вулиця 
Сахарова (поруч буд.
№30)

так ні так Сквер 0,1462 2610100000:20:002:0007 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Мощені доріжки, місця для сидіння, урни для сміття, діодне освітлення.

так ні ні так так ні так так ?

Меморіальний сквер 48.916845, 
24.716601

вулиця Андрія 
Мельника

так ні так Меморіальний 
комплекс / 
сквер

5,3925 2610100000:06:003:0224 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада

фейсбук сторінка
https://bit.
ly/2PGQzXb

вікіпедіа
https://bit.
ly/2ECR12v

офіційний сайт 
міста
http://www.mvk.if.
ua/thistory/38783

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Мощені доріжки, клумби, місця для сидіння, освітлення, урни для сміття, поруч 
зупинка громадського транспорту, квітковий ринок, так ні ні так так так ні так ?

Сквер перед Друкарнею / 
вул. Січових Стрільців 78

48.918829, 
24.713517

Січових Стрільців 78 ні так так Сквер 0.0681 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано https://www.
facebook.
com/groups/printe
ry/

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Вимощені доріжки, облаштована парковка для авто, є велопарковки та 
безпосередньо біля скверу знаходиться зупинка громадського транспорту, 
наявні смітники, освітлення. Ділянка знаходиться біля старої обласної 
друкарні в якій тепер на першому поверсі розміщується супермаркет, позаду 
друкарні знаходиться додаткова платна парковка. 

ні ні ні так так так так так ?

внутрішній двір вул. 
Сахарова 30

48.913321, 
24.711378

вул. Сахарова 30 ні ні так Внутрішній 
двір

0,52 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово Доступний Облаштовано лавками, світлом, дитячими майданчиками, урни для сміття, 
доріжки з бруківкою, спортивний майданчик з тренажерами та інвентарем для 
спортивних розваг.

так ні ні так так ні ні так ні

Електрон 48.916121, 
24.715941

вул. Степана 
Бандери, 12

ні ні так Зелена зона 
спортивного 
призначення

0.4496 2610100000:06:003:0217 Комунальна власність Департамент освіти та 
науки Івано-
Франківської міської 
ради

https://ru.
foursquare.
com/v/%D1%84%
D0%BE%D0%BA-
%D0%B5%D0%
BB%D0%B5%
D0%BA%D1%
82%D1%80%
D0%BE%D0%
BD/52d01ec411d
21771d9cb83db

відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Перед закинутим спортивним комплексом "Електрон" є невеликий 
забетонований майданчик, деколи його використовують для спортивних ігор 
діти, що живуть поруч. 
Поруч є три зупинки публічного транспорту на сусідніх вулицях (1) Автобусна 
по вул. Бандери магазин "Сузір'я" ; (2) Автобусна по вул. Бандери "Станція 
переливання крові" ; (3) Тролейбусна по вул. Мельника "Промприлад".

ні ні ні ні так ні ні так ?

Німецьке Озеро (Пасічна) 48.933738, 
24.687132

вул. Пасічна, 41, 
Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська 
область Івано-
Франківськ Івано-
Франківська область 
76000

так так так Озеро 13,3 ( 
інформація 
з центру 
розвитку 
міста та 
рекреацій 
що 7,5)

Не інвентаризовано Не інвентаризовано КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"

https://www.
facebook.
com/groups/168
4340698526326
/

відкритий безкоштовний цілодобово місцями 
важкодоступний

Велике озеро посередині якого є прямокутний острівець, з’єднаний з берегами 
двома бетонними мостиками. До озера є прохід асфальтованими освітленими 
доріжками, є лавки, смітники та дитячий майданчик, та все ж  більша частина 
території це газони та дерева. 2017 року озеро зарибнили білим амуром.
Добратись можна маршруткою по вулиці Пасічна (зупинка на вимогу біля 
готельного комплексу "Марія-гарден"
Поруч знаходиться Спортивний Комплекс Академії НФК "УРАГАН", спортивне 
поле "на Пасічній", та заклад громадського харчування "Гражда", та 
майданчик для велоспорту. 

так ні ні так так ні ні так ?

Парк по вул. Молодіжній 48.926249, 
24.734565

вул. Молодіжна так ні так Парк (1) 2.5697
(2) 2.7528
(3) 0.8302

(1) 2610100000:08:009:0101
(2) 2610100000:08:009:0102
(3) 2610100000:08:009:0094

(1) комунальна
(2) комунальна
(3) Державна власність

(1) КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"
(2) КП "Центр розвитку 
міста та рекреацій"
(3) Івано-Франківське 
Єпархіальне 
Управління Української 
Греко-Католицької 
Церкви

https://ru.
foursquare.
com/v/%D0%
BF%D0%B0%
D1%80%D0%
BA-%D0%BD%
D0%B0-%D0%
BC%D0%BE%
D0%BB%D0%
BE%D0%B4%
D1%96%D0%
B6%D0%BD%
D1%96%D0%
B9/4ebc04ed72
2e58fca0696aa
a

відкритий безкоштовний цілодобово місцями 
важкодоступний

З усіх боків оточений висотними житловими будинками. Сьогодні друга в місті 
за площею рекреаційна зона міста яа нещодавно впорядкована – є дитяча 
зона, спортмайданчик, з сучасним футбольним полем та майданчиками для 
стрітболу, лавочки, та невелика каплиця, тренажери під відкритим небом та 
влітку функціонують тимчасові атракціони.

Найближча зупинка по вулиці Української Дивізії.

так ні ні так так ні ні ні так

Озеро Залізка (Товарка) 48.915557, 
24.724377

вул. Товарна 9 ні ні так Озеро 0,191 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово не 
пристосований

Озеро зусібіч забудоване особняками, вільним залишився тільки невеличкий 
проїзд з вулиці Товарної.
Проте, в теплу пору року можна вмостись на порослих травою укріплених 
бетоном берегах озера.
Освітлене.

Найближча зупинка громадського траспорту  по вул. Незалежності "Кінотеатр 
Космос"

ні ні ні ні так ні ні ні ні

Сквер на вул. Валовій 48.925242, 
24.714575

вул. Валова так ні так Сквер 1,062 2610100000:05:001:0381 Комунальна власність,
але є земельний сервітут із Релігійною громадою (парафії) "Святого Миколая" УГКЦ м. Івано-Франківськ

Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово доступний

На території скверу є доріжки, лавки, смітники, дитячий майдначик, памятник 
до  "2000 ліття народження Ісуса Христа", а у 2008 було відкрито композицію 
“Великоднє сонце” (кована скульптура). так ні так так так так так ні так

Сквер на вул. Вовчинецька 
198

48.941360, 
24.740945

вул. Вовчинецька, 198 так ні так Сквер 0,4889 2610100000:09:004:0004 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Зелена зона з доріжками, з недостатньою кількістю місць для сидіння та 
освітленням зі сторони проїздної частини. Розташована поруч з проїзною 
частиною ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Сквер біля храму 
Богоявлення Господнього

48.941991, 
24.742429

вул. Василя 
Симоненка, 1

ні ні так Сквер

Релігійний 
об'єкт

0,135 2610100000:09:004:0159 Комунальна власність Релігійна Громада 
(парафії) "Богоявлення 
Господнього" 
Української Греко-
Католицької Церкви

_____ відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Зелена зона розташована поруч з церквою . З доріжками, недостатньою 
кількістю освітлення, без місць для сидіння та сміттєвих урн. ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№170)

48.934941, 
24.733608

вул. Вовчинецька, 170 так ні так Сквер 0,1454 2610100000:08:005:0284 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Зелена зона з доріжками, лавками та освітленням зі сторони проїздної 
частини. Розташована поруч з проїзною частиною так ні ні так так ні ні так ні

Сквер по вулиці 
Вовчинецькій

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№172)

48.935547, 
24.734494

вул. Вовчинецька, 172 так ні так Сквер 0,1497 2610100000:08:005:0285 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Прибудинкова територія з дитячим майданчиком, доріжками (з частково 
розбитим покриттям), лавочками біля під'їздів та кількома сміттєвими урнами
(а незадовільному стані) так ні ні так так ні так так ні

Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька (біля буд.
193-195)

48.934830, 
24.732278

вулиця Вовчинецька, 
195, Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська, 
76000

ні так Прибудинкова 
територія

0,016 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Зелена зона розташована поруч з проїздною частиною. З доріжками, 
недостатньою кількістю освітлення, без місць для сидіння та сміттєвих урн ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Прибудинкова територія по 
вул. Вовчинецька 182

48.937477, 
24.737016

Вул. Вовчинецька 182 ні ні так Прибудинкова 
територія

0,394 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово частково
доступний

Зелена зона розташована вздовж активної проїздної частини. Виконує 
функцію транзитної зони, через яку прокледена доріжка для пішоходів та 
людей з обмеженими можливостями (на інвалідних візках, батьків з дитячими 
візками). Неподалік зупинка громадського транспорту, церква та автозаправна 
станція. Також магазин і торговий заклад

ні ні ні так так так ні ні ні

Вул. Вовчинецька (біля буд.
№206)

48.944571, 
24.745345

вул. Вовчинецька, 206 ні ні так Сквер 0,9261 2610100000:09:004:0010 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Зелена зона розташована вздовж активної проїздної частини. Більшою мірою 
виконує функцію транзитної зони, через яку прокледена доріжка для пішоходів 
та людей з обмеженими можливостями(батьків з дитячими візочками та 
людей на інвалідних візках). Поруч бібліотека

ні ні ні ні так ні ні ні ні

Вул. Шевченка (біля буд.
№12)
Під Лиликом

48.919123, 
24.704747

вул.Шевченка 12 так ні так Сквер 0,0762 2610100000:04:003:0159 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ закритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Ділянка є пусткою на якій не має жодного благоустрою

ні ні ні ні ні ні ні ні ні

Пл. Міцкевича 48.921337, 
24.711183

площа Міцкевича так ні так Сквер
0,4245
0,0481

2610100000:05:001:0372
2610100000:05:001:0373

Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада

https://uk.
wikipedia.
org/wiki/%D0%
9F%D0%BB%
D0%BE%D1%
89%D0%B0_%
D0%9C%D1%
96%D1%86%
D0%BA%D0%
B5%D0%B2%
D0%B8%D1%
87%D0%B0_(%
D0%86%D0%
B2%D0%B0%
D0%BD%D0%
BE-%D0%A4%
D1%80%D0%
B0%D0%BD%
D0%BA%D1%
96%D0%B2%
D1%81%D1%
8C%D0%BA)

відкритий безплатний цілодобово доступний

На території є зручні, сучасні вуличні меблі, освітлення, велосипедні 
паркувальні місця та урни для сміття.  Покриття проїжджої частини та 
тротуарів та вимостили каменем і плиткою, та вирівняли профіль вулиці в 
один рівень. В сквері збережені історичні елементи, такі як ліхтарі та 
базальтова бруківка тощо. Також розміщені пам"ятники та скульптури 
(пам'ятник Адаму Міцкевичу та пам'ятник "Пластунам, що не зламали своїх 
присяг"
). На території ведеться відеонагляд. З 2018 це пішохідна зона.

так ні ні так так ні так так так

Сквер біля Руської Трійці 48.921131, 
24.709517

вул. Сотника 
Мартинця, 6

так ні так Сквер 0,3621 2610100000:05:001:0371 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада

https://uk.
wikipedia.
org/wiki/%D0%
9F%D0%BB%
D0%BE%D1%
89%D0%B0_%
D0%9C%D1%
96%D1%86%
D0%BA%D0%
B5%D0%B2%
D0%B8%D1%
87%D0%B0_(%
D0%86%D0%
B2%D0%B0%
D0%BD%D0%
BE-%D0%A4%
D1%80%D0%
B0%D0%BD%
D0%BA%D1%
96%D0%B2%
D1%81%D1%
8C%D0%BA)

відкритий безплатний цілодобово доступний

На території є зручні, сучасні вуличні меблі, освітлення, велосипедні 
паркувальні місця та урни для сміття.  Покриття проїжджої частини та 
тротуарів та вимостили каменем і плиткою, та вирівняли профіль вулиці в 
один рівень. В сквері збережені історичні елементи, такі як ліхтарі та 
базальтова бруківка тощо. Є декілька памятників та скульпурНа території 
ведеться відеонагляд. З 2018 це пішохідна зона.

так ні ні так так ні так так так

Сквер Квітки Цісик 48.946114, 
24.694710

вул. Галицька, 128 так ні так Сквер 1,38 2610100000:01:006:0076 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Простора площадка з зеленими насадженнями, дитячим майданчиком та 
кількома лавочками. Освітлена. Поруч тимчасова автостоянка (пріоритетно 
для мешканців) так ні ні так так ні ні так ні

Вул. Галицька (біля буд. 
№67)
Скверик на Галицькій

48.929519, 
24.708590

609, вулиця Галицька, 
67, Івано-Франківськ, 
Івано-Франківська 
область, 76000

ні так так Сквер 0.25 Не інвентаризовано Не інвентаризовано Не інвентаризовано

_____ відкритий безкоштовний цілодобово доступний

Сквер облаштоваий доріжками, місцями для сидіння, сучасним освітленням, 
лавочками, зонування мощенням, є столи для шахів. Поблизу зупинка 
громадського транспорту так ні ні так так так так так так

Вул. Гетьмана Мазепи – 
Гординського

48.918566, 
24.702440

вул. Гетьмана 
Мазепи, 29

так ні так Сквер 0,0887 2610100000:04:003:0138 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Кутовий сквер біля перехрестя з асфальтованими доріжками. Навпроти по 
вулиці Мазепи є зупинка публічного транспорту. Освітлений за рахунок 
ліхтарів при дорозі. Поруч є великі сміттєві баки - загальні та для пластику. 
Декілька паркомісць для жителів прилеглих будинків.

ні ні ні так так так ні так ні

Вул. Гетьмана Мазепи (біля 
буд.№173-177)

48.907492, 
24.685429

Вул. Гетьмана Мазепи 
(біля буд.№173-177)

так ні так Сквер 0,2934 2610100000:24:004:0003 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово не 

пристосований

Зелена зона щільно засаджена деревами та газоном.  Доріжки на території не 
мають якісного покриття, бракує освітлення, місць для сидіння та сміттєвих 
урн. Поруч роташована зупинка громадського транспорту та обмежена 
кількість паркомісць. 

ні ні ні ні ні так ні так ні

Сквер пам'яті героїв України 48.924458, 
24.739460

вул. Гната Хоткевича, 
67А/2

так ні так Сквер 0,2298 2610100000:08:009:0105 Комунальна власність Івано-Франківська 
міська рада _____ відкритий безкоштовний цілодобово частково

доступний

Внутрішньодворовий сквер з облаштованими місцями для сидіння, частково 
облаштованим освітленням та доріжками. На локації розташований 
спортивний майданчик та пам'ятна меморіальна дошка. Поруч є автомобільні 
паркомісця та зупинка публічного транспорту в пішій доступності. 

так ні ні ні так так ні так ні

Мета цього проєкту – створити платформу для 
збору даних, з їхнім постійним оновленням, про 
стан зелених зон Івано-Франківська; стати май-
данчиком для генерування реальних просторо-
вих і соціальних змін у місті та синхронізувати для 
цього можливості місцевих жителів, ініціативних 
груп, експертів та міста. 

На теперішньому етап проєкту ми разом з парт-
нерами:

 ◊ зібрали велику кількість даних з бла-
гоустрою та доступності, власності й історії 
парків, скверів, дворів;

 ◊ створили сайт zelenamapa.if.ua і наповнили 
його зібраною інформацією;  

 ◊ зібрали проєкти розвитку від ініціативних 
мешканців або ГО, що дає змогу міській 
адміністрації збирати та слідкувати за по-
требами населення, а мешканцям знаходи-
ти однодумців, або експертів для втілення 
власних проєктів.

Далі в наших планах: почати комунікувати проєкт 
«назовні» (для його тестування), додати аналіти-
ку, яка постійно оновлюватиметься, ділянок, де 
можна буде побачити співвідношення зелених 
зон міста до кількості населення та їхній стан; які 
ділянки потребують покращення, а які вже відре-
монтовані; де є активні спільноти та де ситуацію 
можна покращувати. 

Також важливим етапом проєкту є створення 
інструкцій про можливі шляхи фінансування, за-
лучення експертизи та менеджменту проєктів для 
ініціативних мешканців, громадських організацій 
і проєктантів.

ЗЕЛЕНА МАПА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Партнери : Департамент житлової, комуналь-
ної політики та благоустрою Івано-Франківської 
міської ради, Департамент економічного та інте-
граційного розвитку Івано-Франківської міської 
ради, ГС «Прикарпатський еко-енергетичний клас-
тер» та за підтримки міського голови.

Локація: м. Івано-Франківськ .

Тип: DO, урбаністичні дослідження та графічний 
дизайн.

DO
ПЕ

РЕ
ЙТИ

 НА САЙТ

https://zelenamapa.if.ua/
https://zelenamapa.if.ua/
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«Urban Herstories» – це проєкт, у якому ми співп-
рацювали з ГО «Інша Освіта». Його мета – охопи-
ти та дослідити жіночу перспективу соціальних, 
урбаністичних та особистісних трансформацій у 
просторах з посткомуністичним минулим. Одна 
частинка проєкту пов’язана з містом Івано-Фран-
ківськ та покликана актуалізувати та дослідити 
питання щодо статусу публічного місця для літніх 
жінок сьогодні, під час пандемії. Результати до-
слідження представлені у візуальній інтерпрета-
ції. 

URBAN HERSTORIES

Партнери: ГО «Інша Освіта», TANDEM. Локація: м. Івано-Франківськ .

Тип: DO, урбаністичні дослідження і графічний ди-
зайн.

DO

БІ
ЛЬ

ШЕ ПРО ПРОЄКТ
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ПР
ОЧ

ИТАТИ СТАТТЮ

https://yak.today/articles/postkoronavirusnyy-svit-choho-potrebuie-mis-kyy-prostir/
https://yak.today/articles/postkoronavirusnyy-svit-choho-potrebuie-mis-kyy-prostir/
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Партнери: Гараж Хаб

АНАЛІЗ ПОТРЕБ І 
МОЖЛИВОСТЕЙ АДАП-
ТАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ 
ПРОСТОРІВ ЧЕРЕЗ 
ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ 
SARS-COV-2

Локація: м. Івано-Франківськ , інноваційний центр 
«Промприлад.Реновація».

Тип: DO, тематичне дослідження, предметний ди-
зайн

DO

Навесні 2020 року на замовлення колег з Гараж 
Хабу (Харків) ми провели аналіз наявних на той 
момент рекомендацій і практик щодо адапта-
ції робочих місць та громадських просторів для 
зменшення ризику зараження COVID-19. Також 
ми виготовили у майстерні «Парасолька» тестові 
механізми, які дозволяють відкривати двері без 
контакту долонь та встановили їх на пілотному 
поверсі Промприлад.Реновація.
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ПЕ
РЕ

ГЛЯНУТИ ПРОПОЗИЦІЮ

https://docs.google.com/presentation/d/1GpmRq_2vCJbcpdYBhnBT_C1GdAJmsapeo7gzip293Yg/edit?usp=sharing
https://yak.today/articles/postkoronavirusnyy-svit-choho-potrebuie-mis-kyy-prostir/
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У серпні 2020 року ми працювали над розробкою 
візуальної комунікації для фасаду будівлі Про-
мприлад.Реновація. У результаті просторового 
аналізу ми сформували концепцію для комунікації 
проєкту. 

Замовник: Промприлад.Реновація

РОЗРОБКА ВІЗУАЛЬ-
НОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
ДЛЯ ФАСАДУ БУДІВЛІ 
ПРОМПРИЛАД

Локація: інноваційний центр «Промприлад.Ре-
новація».

Тип: DO, дизайн.

DO
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БІЛ
ЬШ

Е П

РО ІНІЦІАТИВУ

https://www.irf.ua/program/ecology/
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Партнери: платформа «Тепле Місто».

ВИВЧАЄМО ТЕМУ 
КРУГОВОЇ ЕКОНОМІ-
КИ РАЗОМ З ТЕПЛИМ 
МІСТОМ

Локація: м. Івано-Франківськ .

Тип: DO, тематичні дослідження, навчання.

DO

Влітку разом з командою Теплого Міста ми по-
чали глибше вивчати тему кругової економіки та 
потенціал її застосування для оновлення громад-
ських просторів Івано-Франківська. Разом з парт-
нерами –  Промприлад.Реновація, Тепле Місто, 
Львівська бізнес-школа, DELTA Ukraine, Beetroot 
Academy під професійним супроводом консал-
тингової компанії Metabolic –  ми розробляли ба-
чення для розвитку території заводу Промприлад 
з урахуванням принципів кругової економіки. 

Для нас важливо розібратись і поширювати прак-
тики більш екологічного підходу до розвитку місь-
ких територій:  робити об’єкти для громадських 
просторів довговічними, адаптивними для різних 
потреб, легкими для ремонту та перевикористан-
ня матеріалів. 

Наше навчання стало можливим завдяки участі 
платформи «Тепле Місто» в Ініціативі з розвит-
ку екологічної політики й адвокації в Україні, що 
здійснюється Міжнародним фондом «Відроджен-
ня» за фінансової підтримки Швеції з проєктом 
«Впровадження підходів кругової економіки для 
творення життєздатного та стійкого Івано-Фран-
ківська».
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Партнери: команда Тбіліського архітектурного 
бієнале, Тепле Місто (Івано-Франківськ), студія 
CoNow (Берлін), Meleem (Скоп’є).

Проєкти втілені за підтримки фонду Креативна 
Європа та Українського культурного фонду.

ТБІЛІСЬКИЙ АРХІТЕК-
ТУРНИЙ БІЄНАЛЕ «ЩО 
У НАС СПІЛЬНОГО?»

Локація: три павільйони в Україні: Івано-Фран-
ківськ ( інноваційний центр «Промприлад.Ренова-
ція»); Київ (Павільйон 13 на ВДНГ) Дніпро (Дні-
провський Центр для Сучасної Культури) 

Тип: SHARE, фестиваль.

Урбаністична лабораторія METALAB  виступила 
партнерами міжнародної події Тбіліський архі-
тектурний бієнале (ТАВ) 2020, тема якого була 
«Що у нас спільного?». Ми були співкураторками 
програми, представницями та комунікаторками 
події в України, організаторками та кураторками 
виставок-павільйонів у трьох українських містах.

Тбіліський архітектурний бієнале мав удруге від-
бутися в Тбілісі, проте пандемія COVID-19 внесла 
суттєві корективи. Бієнале перетворив обме-
ження нової реальності на можливості й майже 
повністю втілювався на віртуальній платформі, 
де географічні кордони є несуттєвими. Натомість 
фізичні майданчики бієнале з’явилися у містах 
учасників й учасниць та партнерів. Цього року 
ТАБ відкривав свої павільйони не лише у Тбілісі, 
а й у Берліні, Мілані, Варшаві, Івано-Франківську, 
Києві, Дніпрі, Лондоні та інших містах.

У рамках міжнародного відкритого конкурсу 
було відібрано понад 60 міжнародних учас-
ників в різних категоріях. Україну на бієнале 
представили 6 проєктів знаних художниць/ків, 
архітекторок/ів та дослідниць/ків. Вони показу-
вали своє бачення щодо того, що у наших про-
сторах є спільного, і чим насправді є те спільне. 

Українські павільйони в Івано-Франківську,  
Києві та Дніпрі відвідало понад 800 людей. На 
виставках були презентовані не лише роботи 
українських учасників, але й до 10 міжнародних 
робіт. Так в містах підіймалися цікаві дискусії 
на тему бієнале. Онлайн відбулося понад 60 по-
дій, які у дні бієнале переглянули 6000 людей. 

Що дало нам партнерство з ТАВ? По-перше, ми 
затвердили імідж України та її культурних амба-
садорів як професіоналів та новаторів у міжкуль-
турному та міжсекторальному урбаністичному 
дискурсі. По-друге, нам вдалося відкрити, під-
тримати нові імена та ініціювати нові колаборації.

SHARE

Проєкти українських учасників: 
 ◊ Дана Косміна та Микола Рідний: фізич-
ний проєкт «The Hotel, the Sanatorium, the 
Pension and Their Refugee’s Room».

 ◊ Дмитро Міхєєв, Анна Рябова та Віктор 
Глущенко: фізичний проєкт-дослідження  
«UNDERSTRUCTURES».

 ◊ Center for spatial technologies: дигіталь-
но-фізичний проєкт «Networked Homes»

 ◊ ЕАSA_UA: Застосунок We.city.
 ◊ Надія Антоненко та Тетяна Румілець: публі-
кація «Transformation of Public Spaces of the 
Vinogradar Area in Kiev».

 ◊ Катерина Малая: публікація «Monumental 
Voids and the New Political Common Space».
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Партнери: Проєкт «Відкритий цех «Парасолька» 
реалізується за підтримки Агентства США з між-
народного розвитку (USAID) у партнерстві з ГО 
«Гараж Хаб» та бюро «Справа Техніки» (Харків).

РОЗБУДОВА ВІДКРИТОЇ 
МАЙСТЕРНІ НА БАЗІ 
ЦЕХУ «ПАРАСОЛЬКА» 
НА ТЕРИТОРІЇ ЗАВОДУ 
«ПРОМПРИЛАД»

Локація: м. Івано-Франківськ , інноваційний центр 
«Промприлад.Реновація».

Тип: SHARE & DO, створення просторів впливу.

«Відкритий цех «Парасолька» – це спільний 
(і відкритий для відвідувачів) робочий простір  
для прототипування, навчання, дослідження та 
спільного використання, який надає доступ до 
широкого спектру цифрового обладнання, а та-
кож обладнання для роботи з деревом, металом, 
текстилем, керамікою, бетоном й вторинною си-
ровиною. Простір функціонує на базі колишнього 
цеху із виготовлення парасольок івано-франків-
ського заводу «Промприлад». 

Проєкт покликаний розвивати культуру мей-
керства у місті та регіоні. Метою є створити 
середовище для розвитку, експериментів та 
обміну досвідом, а також надати доступ до різ-
ного типу виробничих процесів, обладнання 
та інструментів, які, як правило,  є часто недо-
ступними для майстрів чи проєктувальників. 

Сьогодні у просторі функціонують швейна, де-
рев’яна та металева майстерні з обладнанням 
для цифрового виробництва (фрезер з ЧПК, ла-
зер і 3D-принтер). Також є піч, інструменти для 
роботи з керамікою, станція для перероблення 
пластику. Крім технічного оснащення, на базі 
«Парасольки» проводяться освітні програми, 
тематичні воркшопи та презентації обладнання/
матеріалів. Подієва програма передбачає попу-
лярні формати для гостей цеху (лекції, презента-
ції, ярмарки, воркшопи) та професійні заходи для 
зацікавлених темою майстрування, проєктування 
та прототипування (навчання, резиденції, лабо-
раторії). 

SHARE & DO
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 ◊ Закупили частину обладнання на 20000$. 
 ◊ Ми почали розробку та тестування моделі 
роботи мейкерспейсу і вже провели:

- 1 резиденцію з 10 учасників (партнерами з 
Гараж Хаб – Харків та Creative Rural Hub – Ко-
ломия);
 
- 3 робочі майстерні, 15 учасників у кожній, 
з ремонту та відновлення меблів та проєкту-
вання для цифрового виробництва.
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КУРАТОРСТВО ТА ЛЕКЦІЇ 
Ми приймали участь в 4-х онлайн-фестивалях/
програмах як менторки, лекторки, кураторки:

 ◊ Анна Пашинська стала спікеркою на фести-
валі SPACES.nursultan на арт-заводі «Гід-
ра» (м.Нур-Султан, Казахстан);

 ◊ Анна Пашинська та Анна Доброва виступи-
ли менторками для низових ініціатив зі схо-
ду в рамках Idea Camp від фестивалю Plan 
B (Харків);

 ◊ Анна Доброва була спікеркою на Форумі на 
честь відкриття Дніпровського Центру Су-
часної Культури (Дніпро);

 ◊ Анна Доброва була лекторкою програма 
Youth Active City від Культура Медіальна 
(Дніпро).

SHARE
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ПАРТНЕРИ

Ми безумовно цінуємо і дякуємо за співпрацю, довіру та підтримку з боку наших партнерів і донорів.

Франківські партнери:
 ◊ БО «Благодійний Фонд «Тепле Місто»; 
 ◊ Промприлад.Реновація; 
 ◊ Івано-Франківська міська рада;
 ◊ ГО «Інша Освіта»; 
 ◊ База Дизайн.

Національні партнери:
 ◊ Татарівська сільська рада;
 ◊ ГО «Гараж Хаб»;
 ◊ ГО «Культура Медіальна»; 
 ◊ Дніпровський Центр Сучасної Культури; 
 ◊ Plan B.

Міжнародні партнери:
 ◊ Тбіліський архітектурний бієнале (Грузія);
 ◊ Студія CoNow — архітектурна студія (Бер-
лін);

 ◊ Meleem — Асоціація розвитку міської 
культури та простору (Скоп’є);

 ◊ Metabolic – консультанти з кругової еконо-
міки (Амстердам);

Донори: 
 ◊ Агентство США з міжнародного розвитку 
(USAID);

 ◊ Український культурний фонд;
 ◊ Креативна Європа;
 ◊ Міжнародний фонд «Відродження».

ПАРТНЕРИ
 <3  
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ФІНАНСИ

METALAB перебуває у процесі інкубації від плат-
форми «Тепле Місто», тому наразі активності фі-
нансуються частково через рахунки громадської 
організації «METALAB» і частково через благодій-
ну організацію «Благодійний Фонд «Тепле Місто».

З моменту реєстрації громадської організації у 
березні і до кінця 2020 року на наш рахунок на-
дійшло 609 382,00 гривні. Витрати на кінець року 
склали – 327 628,00 гривень. У ці суми не входять  
бюджети проєктів, які ми реалізовували разом з 
командою Теплого Міста, яка також була відпо-
відальною за фінансовий менеджмент: зокрема,  
проєкти Тбіліський архітектурний бієнале та на-
рощування спроможності та досвіду у темі круго-
вої економіки. В
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ПЛАНИ НА 2021

Фокусом на 2021 рік для нас є здоровий баланс 
між основними напрямами SHARE та DO. Для 
цього ми плануємо сфокусувати нашу діяльність 
SHARE навколо розбудови проєкту «Відкритий 
цех «Парасолька» на Промприладі, оскільки саме 
ця спільнота для запуску потребує нашого вклю-
чення. А для розвитку сфери DO також плануємо 
оформити та запустити продукти і послуги та роз-
вивати METALAB як сервіс-провайдера. 

 ◊ Команда:

Плануємо розширити команду проєктним/ною 
менеджером/кою для роботи над дослідженнями 
та дизайн-продуктами, впорядкувати комунікації 
для всіх проєктів METALAB, а також побудувати та 
розвивати окрему операційну команду «Відкри-
того цеху «Парасолька». 

 ◊ Дослідження: 

Разом з партнерами (Тепле Місто, Промприлад, 
Metabolic та іншими), плануємо заглиблюватись 
далі в тему кругової економіки та набувати екс-
пертизи в цій темі. Окрім розробки стратегії з 
кругової економіки для Промприладу, ми маємо 
на меті провести серію досліджень щодо можли-
востей застосування принципів кругової економі-
ки для публічних просторів Івано-Франківська.

 ◊ Проєкт «Відкритий цех «Парасолька»: 

У 2020 році разом з партнерами Івано-Франків-
ською міською радою, платформою «Тепле Місто», 
інноваційним центром  «Промприлад.Реновація» 
та PPV Knowledge, нам вдалося  у рамках «Про-
грами підтримки секторальної політики – Під-
тримка регіональної політики України» залучити 
кошти (понад 8 млн грн, які будуть доступні з 2021 
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року) для купівлі обладнання й майбутнього роз-
ширення простору. 

В стратегії розвитку Промприлад.Реновація до 
2023 року простір майстерні повинен розшири-
тись до 1500 м кв., працювати із повним набором 
обладнання та інкубаційними програмами, гене-
рувати дохід для власного утримання.

Отже, нашим попереднім планом з розбудови «Па-
расольки» на 2021-2022 роки є реалізація подіє-
вих програм, спрямованих на розвиток аудиторії 
відвідувачів, та навчальних програм/лабораторій 
для резидентів відкритого цеху; посилення ор-
ганізаційної спроможності команди та спільноти 
резидентів відкритого цеху; налагодження роботи 
простору у форматі коворкінгу.

 ◊ Сеанс Міського Сканування 2021: 

У METALAB переважає циклічне планування на 2 
роки, кожне з яких підсумовується урбаністичним 
фестивалем «Сеанс Міського Сканування». 2021 – 
рік наступного фестивалю. Фестиваль від початку 
продуманий як формат, що постійно адаптується 
і слугує певною інтенсивною точкою раз на два 
роки. Цього року він відображатиме актуальні по-
треби: локальність, фокус на локальних спільно-
тах і рішеннях, камерність форматів. Так, на літо 
2021 ми плануємо організувати серію воркшопів, 
що ґрунтуються на наших дослідженнях з круго-
вої економіки, проєкти з облаштування публічних 
просторів у дворі заводу «Промприлад» та у місті.

А культурно-подієву частину для ширшої ауди-
торії, сподіваємося реалізувати, об’єднавшись з 
культурними дієвцями Івано-Франківська таки-
ми, як «Деталізація», Інша Освіта, Асортиментна 
кімната, Design Village. 
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  ІНСТАГРАМ

МИ ВІДКРИТІ ДО НОВИХ ПРОЄКТІВ, ПАРТНЕРСТВ, ПРОПОЗИЦІЙ 
ЛЕКЦІЙ, МЕНТОРСТВА, ТОЩО. 

metalab.if@gmail.com

https://www.facebook.com/metalab.space
https://www.metalab.space/
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if
http://instagram.com/metalab.if





