ЗВІТ ПЛАТФОРМИ ТЕПЛЕ МІСТО ЗА ЧЕРВЕНЬ 2015 РОКУ
Звіт за напрямками діяльності
Громадський ресторан Urban Space 100
 Протягом червня у ресторані відбулися 20 подій (презентації, лекції, дискусії) на різні
тематики: урбаністика, енергоефективність, культура, освіта, спорт, соціальні та міські
перетворення.
 У першій половині місяця в Urban Space 100 силами 20 волонтерів були створені перші
парклети як пропозиція альтернативного урбаністичного простору. Цей проект було
широко висвітлено у медіа, зокрема національних.
Міжнародний архітектурний конкурс «Місто дружнє до дітей»
 На пл. Міцкевича протягом червня проводилася виставка конкурсних робіт, яку
відвідало декілька тисяч людей.
 Призовий фонд конкурсу та організаційні витрати закрито з коштів партнерів та
меценатів (деталі на сайті www.child-friendly.org).
 Переможці, номінанти, учасники та члени журі отримали дипломи, сертифікати та
подяки.
 За червень сайт www.child-friendly.org відвідало понад 1500 нових користувачів.
Парклети – альтернативний громадський простір
 Команда та волонтери платформи «Тепле Місто» за підтримки «Urban Project, GIZ Lviv»
створили перші в Івано-Франківську парклети. Парклет – це продовження пішохідної
зони, перетворення паркомісця в громадський простір для людей. Це спроба показати,
скільки місця в громадському просторі займає один автомобіль.
 На даний момент парклети встановили на одній із площ міста по вул. Грушевського.
Конструкції створювала команда з 20-ти людей. Вся робота тривала 5 днів. Все було
зроблено самостійно: дизайн, проектування, розкрій, монтаж.
 Мета проекту: експеримент у просторі, соціальний ефект від альтернативного
використання паркомісця для авто, привернення уваги мешканців до альтернативних
екологічних способів пересування містом та альтернативного використання громадських
просторів, створення простору для відпочинку, озеленення, велопарковки за рахунок
використання об’єму паркомісця для машини, залучення громадськості на всіх етапах
проекту.
 Відео створення парклетів, автор Василь Гошовський: https://youtu.be/s4Gv1PcvWSY
Гарячий спорт
 20-21 червня 2015 р. відбувся «Спорт Фестивалю 40»: масштабна спортивна подія, під
час якої бажаючі брали участь у різних спортивних секціях та змаганнях. Фестиваль
проходив 40 годин поспіль.
 Для Фестивалю було залучено 60 клубів-учасників, запрошено гостей-спікерів та віпспортсменів: Володимир Дегтярьов (фрі-дайвінг, айронмен), Алекс Горган (айронмен),
Голтіс Володимир (експерт з виживання в екстремальних умовах, тренер з
бодібілдингу), Юрій Сулик (один із ідеологів становлення йога-культури Західної
України), Олексій Прокопенко (ультрамарафонець), Костянтин Божко (тренер бігового
клубу).
 Фестиваль проходив на спеціально організованих майданчиках: парк ім. Шевченка,
міське озеро, стадіон «Наука», коледж фізичного виховання.

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






Загальна кількість учасників Фестивалю - 1500 тис. людей. Сформовано команду з 70
волонтерів.
Також відбулася реалізація вуличного шоу «Красивий спорт» разом зі співорганізатором
StarFaceFamily, в якому брали учать 10 команд-учасників «Спорт Фестивалю 40»:
Алтимат, Паркур, Лазертаг, Кендо, Пейнтбол, Бейсбол, Крикет, Міні Футбол, Теніс.
Керівник проекту «Гарячий спорт» Сергій Караванець був запрошений в ефір
«Громадського ТВ» з відомим журналістом Романом Скрипіним. Інтерв’ю можна
подивитися за посиланням: https://goo.gl/mEI6wW
«Спорт Фестиваль 40» отримав багато відгуків в пресі про подію – більше 55 статей і
телесюжетів.

Розвиток велоруху «Тепле веломісто»
 Завершено розробку деталізованого плану встановлення 100 велостоянок в центрі міста
Івано-Франківська, складено реєстр, виготовлено ескізи для кожної локації, підготовлено
документи для погодження інфраструктури з відділами виконкому міської ради;
 Надано консультації, навчання і іншу допомогу студентській ініціативній групі «Ровер в
Меді» з підготовки і подання проекту на конкурсне фінансування в рамках програми
«Еко Україна» (сума 50 000 грн). Проект передбачає встановлення велостоянок біля 10-х
корпусів Медичного Університету;
 Знайдено волонтера – координатора програми «Велошкола» (Володимир Радевич),
розроблено план відновлення безкоштовних занять «Безпечна їзда на велосипеді в місті»
починаючи з суботи, 18 липня 2015 р.
Проект «Вивіски»
 Розроблено макет вивіски концертного залу «Арена-центр» на вул. Незалежності
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Теплий Арт: розвиток культури
 Відбулася презентація проекту «Теплий Арт» в Києві на «Конгресі активістів культури».
Таким чином, представили перший міжнародний проект Мистецької Резиденції в ІваноФранківську для художників та менеджерів культури України.
 Розроблено липневий курс лекцій з музики, який почнеться 9 липня 2015 р.
 Проведено переговори про подальшу співпрацю з митцями і запрошення їх на наступні
резиденції.
Просування візуального стилю Івано-Франківська
 До «Франківських експедицій» додається ще одна країна – Ісландія, найпівнічніша
точка, де побував прапор з символікою Івано-Франківська. А також нова висота
українських Карпат – гора Сивуля (1836 м).
Проект «Грюнвальдьска»
 Триває тривимірне моделювання будівель вулиці;
 Спільно з архітектором Андрієм Команом розпочато роботу над проектом дорожньої
розмітки вулиці.
Робота з партнерами
 Налагоджено співпрацю з 2-ма новими партнерами:
 Спонсор – «Реклама Центр»,
 Спонсор – магазин велотоварів «MTB Bike».
Медіа підтримка
 У червні про «Тепле Місто» та його проекти були зроблені наступні публікації у ЗМІ:
Телебачення і радіо
1

Телеканал "ZIK"

01.06.15

2

ТБ "402 канал"

02.06.15

3

ТРК "РАІ"

04.06.15

4

Телеканал "Інтер"

11.06.15

5

Громадське
Телебачення

14.06.15

6

ТРК "Вежа"

15.06.15

7

Телеканал "ZIK"

15.06.15

8

Громадське
Телебачення

20.06.15

В Івано-Франківську провели міжнародний архітектурний конкурс «Childfriendly public space»
http://zik.ua/ua/news/2015/06/01/v_ivanofrankivsku_provely_mizhnarodnyy_ar
hitekturnyy_konkurs_childfriendly_public_space_594794
У Івано-Франківську презентували архітектурні проекти фахівців із різних
країн
https://www.youtube.com/watch?v=Cp8meSln24s
В Івано-Франківську стартує проект спрямований на створення для міста
парклетів
http://trkrai.com/?m0prm=2&m1prm=91&showItem=11574
В Івано-Франківську молодь пересідає на велосипеди
http://podrobnosti.ua/2040206-v-vano-frankvsku-molod-peresda-navelosipedi.html
Сергій Караванець: «Спортфест40» - це така виставка 60-ти видів спорту,
де кожен можна спробувати
https://www.youtube.com/watch?v=hStPMLf-esM
Креативний простір
https://www.youtube.com/watch?v=lsaUuO2aSf8
В Івано-Франківську встановили оригінальну конструкцію продовження
пішохідної зони
http://zik.ua/ua/news/2015/06/15/v_ivanofrankivsku_vstanovyly_oryginalnu_ko
nstruktsiyu_prodovzhennya_pishohidnoi_zony_598828
СпортФестиваль40 #1
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9

10

Громадське
Телебачення
Громадське
Телебачення

20.06.15

https://www.youtube.com/watch?v=j1GEjc_xP8Y
СпортФестиваль40 #2

20.06.15

https://www.youtube.com/watch?v=rf3Cg6r_yws
СпортФестиваль40 #3

11

ТРК "РАІ"

20.06.15

12

Громадське
Телебачення

21.06.15

13

Телеканал "ZIK"

21.06.15

14

ТРК "Вежа"

22.06.15

15

ТРК "РАІ"

22.06.15

16

Громадське
Телебачення

23.06.15

https://www.youtube.com/watch?v=Sw7bA54Jmr4
Спортфестиваль "40" у Франківську триває, незважаючи на дощ
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=12023
СпортФестиваль40 #4
https://www.youtube.com/watch?v=447DRu3pl1w
60 видів спорту, 35 локацій та 40 годин занять – в Івано-Франківську
проходить спортивний фестиваль
http://www.zik.com.ua/ua/news/2015/06/21/60_vydiv_sportu_35_lokatsii_ta_40
_godyn_zanyat__v_ivanofrankivsku_prohodyt_sportyvnyy_festyval_600741
Спорт Фестиваль “40” в Івано-Франківську: як це було
http://www.vezha.org/sport-festyval-40-v-ivano-frankivsku-yak-tse-bulo-fotovideo/
На Спорт Фестивалі “40” станцювали Танець міста
http://trkrai.com/?m0prm=2&entry=21&showItem=12051
СпортФестиваль40 #5
https://www.youtube.com/watch?v=e4OVmDrsCnA

Газети та інтернет-ЗМІ
1

Інтернет-видання
"Стик"

01.06.15

2

Газета "Репортер"

01.06.15

3

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

01.06.15

4

Інтернет-видання
"НеМовчу"

01.06.15

5

Інтернет-видання
"Курс"

01.06.15

6

Інтернет-видання
"Курс"

01.06.15

7

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

01.06.15

8

Інтернет-видання
"Паралелі"

02.06.15

9

Журнал "Версаль"

04.06.15

У Франківську визначили найкращі проекти дитячих майданчиків
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/06/01/u-frankivsku-vyznachylynaikrashchi-proekty-dytiachykh-maidanchykiv-foto
У Франківську показали найкращі проекти «Child-friendly public space».
Діти чекають реалізації
http://report.if.ua/gazeta/kultura/u-frankivsku-pokazaly-najkrashchi-proektychild-friendly-public-space-dity-chekayut-realizaciyi/
Франківцям презентували кращі проекти міжнародного конкурсу Childfriendly public space
http://typical.if.ua/frankivtsyam-prezentuvaly-kraschi-proektymizhnarodnoho-konkursu-child-friendly-public-space-foto/
В Івано-Франківську провели міжнародний архітектурний конкурс
«Child-friendly public space»
http://nemovchu.net/video/zik/v-vano-frank-vsku-proveli-m-zhnarodnii-a-1506-01-17-24-2.html
В міжнародному конкурсі проектів дитячого простору для Франківська
переміг проект Привокзальної площі made in China
http://kurs.if.ua/news/v_mizhnarodnomu_konkursi_proektiv_dytyachogo_pr
ostoru_dlya_frankivska_peremig_proekt_iz_kytayu_19925.html
Франківчанам представили кращі проекти міжнародного конкурсу Childfriendly public space
http://kurs.if.ua/news/frankivchanam_predstavyly_krashchi_proekty_mizhna
rodnogo_konkursu_childfriendly_public_space_19930.html
Франківцям презентували як виглядає безпечне для дітей місто
http://www.blitz.if.ua/news/frankivcyam-prezentuvaly-yak-vyglyadaebezpechne-dlya-ditey-misto.html
В Івано-Франківську пройшов міжнародний архітектурний конкурс
"Child-friendly public space"
http://paralleli.if.ua/news/54496.html
Андрій Назаренко: «Івано-Франківськ привернув увагу світової
спільноти»
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10

Інтернет-видання
"Стик"

04.06.15

11

Інтернет-видання
"Галка"

04.06.15

12

Інтернет-видання
"Стик"

04.06.15

13

Газета "Репортер"

05.06.15

14

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

12.06.15

http://versal.media/persons/andrij-nazarenko-ivano-frankivsk-pryvernuvuvagu-svitovoyi-spilnoty/
У Франківську можуть з'явитися парклети - альтернативний
урбаністичний простір
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/06/04/u-frankivsku-mozhutziavytysia-parklety-alternatyvnyi-urbanistychnyi-prost
Вже незабаром в Івано-Франківську з'являться перші парклети
http://www.galka.if.ua/vzhe-nezabarom-v-ivano-frankivsku-z-yavlyatsyapershi-parkleti/
Головний архітектор Франківська підтримав проект парклетів, - Юрій
Филюк
http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/06/04/golovnyi-arkhitektorfrankivska-pidtrymav-proekt-parkletiv-iurii-fyliuk
У Франківську показали найкращі проекти «Child-friendly public space».
Діти чекають реалізації
http://report.if.ua/gazeta/kultura/u-frankivsku-pokazaly-najkrashchi-proektychild-friendly-public-space-dity-chekayut-realizaciyi/
Франківців кличуть допомогти виготовити парклети для міських
пішохідних зон

15

Інтернет-видання
"Фіртка"

13.06.15

16

Київський міський
журнал "Хмарочос"

15.06.15

http://typical.if.ua/frankivtsiv-klychut-dopomohty-vyhotovyty-parklety-dlyamiskyh-pishohidnyh-zon/
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ВЗЯЛИСЯ ЗБИРАТИ ПЕРШІ В УКРАЇНІ
ПАРКЛЕТИ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=79135
У Івано-Франківську встановили парклет

17

Інтернет-видання
"Українська Правда
Життя"

15.06.15

http://hmarochos.kiev.ua/2015/06/15/u-ivano-frankivsku-vstanovili-parklet/
В Івано-Франківську встановили креативні парклети

18

Інтернет-видання
"Версії"

15.06.15

http://life.pravda.com.ua/society/2015/06/15/195682/
Громадський простір: у Франківську з’явилися парклети

19

Інтенет-видання
"Фіртка"

15.06.15

20

Інтернет-видання
"Галка"

15.06.15

http://versii.if.ua/novunu/gromadskiy-prostir-u-frankivsku-z-yavilisya-parkletifoto/
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ЗАВЕРШИЛИ РОБОТУ НАД ПЕРШИМ
ПАРКЛЕТОМ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=79188
Як в Франківську встановлювали парклети

15.06.15

http://www.galka.if.ua/yak-v-frankivsku-vstanovlyuvali-parkleti-video/
В Івано-Франківську з'явилися перші парклети

15.06.15

http://paralleli.if.ua/news/54898.html
Перші франківські парклети користуються популярністю

16.06.15

http://styknews.info/novyny/sotsium/2015/06/15/pershi-frankivski-parkletykorystuiutsia-populiarnistiu-foto
Прапор Івано-Франківська підняли в Ісландії

17.06.15

http://kurs.if.ua/news/prapor_ivanofrankivska_pidnyaly_v_islandii_20805.ht
ml
Вулична мода у Франківську: спорт як новий тренд

21

22

23

24

Інтернет-видання
"Паралелі"
Інтернет-видання
"Стик"
Інтернет-видання
"Курс"
Інтернет-видання
"UFRA"

25

Інтернет-видання
"Курс"

19.06.15

http://ufra.com.ua/liudy/558-sport-slyle.html
Карта локацій Спорт Фестивалю "40"

26

Інтернет-видання

20.06.15

http://kurs.if.ua/news/karta_lokatsiy_sport_festyvalyu_40_21039.html
Офіційне відкриття Спорт Фестивалю "40" у Франківську зірвалось
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"Курс"

27

Інтернет-видання
"Курс"

20.06.15

28

Газета "Репортер"

20.06.15

29

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

20.06.15

через погоду
http://kurs.if.ua/news/vidkryttya_sport_festyvalyu_40_v_frankivsku_perenesl
y_na_zavtra_21077.html
Дощ не завадив проведенню Спорт Фестивалю "40" в ІваноФранківську
http://kurs.if.ua/news/doshch_ne_zavadyv_provedennyu_sport_festyvalyu_
40_v_ivanofrankivsku_video_21096.html
Спортфестиваль “40” триває у Франківську. Дощ вніс корективи
http://report.if.ua/sport/sportfestyval-40-tryvaye-u-frankivsku-doshch-vniskorektyvy-foto/
Спортфестиваль «40»: вони займаються спортом, незважаючи на дощ

30

Інтенет-видання
"Фіртка"

20.06.15

31

Інтенет-видання
"Фіртка"

20.06.15

32

Інтенет-видання
"Фіртка"

20.06.15

33

Інтернет-видання
"Галка"

20.06.15

34

Інтернет-видання
Галичина
Спортивна

20.06.15

http://typical.if.ua/sportfest-40-vony-zajmayutsya-sportom-nezvazhayuchyna-dosch-foto/
СПОРТИВНИЙ МАРАФОН «40», НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПОГАНУ ПОГОДУ,
ТАКИ СТАРТУВАВ
http://firtka.if.ua/?action=show&id=79712
ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ СПОРТ ФЕСТИВАЛЮ "40" ВІДБУДЕТЬСЯ
ЗАВТРА
http://firtka.if.ua/?action=show&id=79724
СПОРТФЕСТИВАЛЬ "40" У ФРАНКІВСЬКУ: ДЛЯ СПРАВЖНЬОГО
СВЯТА ДОЩ НЕ ПЕРЕШКОДА
http://firtka.if.ua/?action=show&id=79749
У Івано-Франківську планують поставити два рекорди України – якщо
погода дозволить
http://www.galka.if.ua/u-ivano-frankivsku-planuyut-postaviti-dva-rekordiukrayini-yakshho-pogoda-dozvolit/
У Франківську стартував спортфестиваль "40"

http://galsports.com/news/u-frankivsku-startuvav-sportfestyval40/108445.aspx
Сьогодні в Івано-Франківську стартує Спорт Фестиваль "40"

35

Інтернет-видання
"Паралелі"

20.06.15

36

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

20.06.15

37

Інтернет-портал
"sport.if.ua"

20.06.15

http://paralleli.if.ua/news/55077.html
Спортфестиваль "40" у Франківську: для справжнього свята дощ не
перешкода
http://www.blitz.if.ua/news/sportfestyval-40-u-frankivsku-dlya-spravzhnogosvyata-dosch-ne-pereshkoda1.html
У Франківську стартував спортфестиваль "40"

38

Інтернет-видання
"Курс"

21.06.15

http://sport.if.ua/other/11694.html
Спорт Фестиваль "40" у Франківську: День другий

21.06.15

http://kurs.if.ua/news/sport_festyval_40_u_frankivsku_den_drugyyfotovideo
_21117.html
На Спорт Фестивалі "40" станцювали Танець міста

21.06.15

http://kurs.if.ua/news/na_sport_festyvali_40_stantsyuvaly_tanets_mista_21
127.html
В Івано-Франківську триває Спортивний Фестиваль «40»

39

40

Інтернет-видання
"Курс"
Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

41

Інтернет-видання
"Типовий ІваноФранківськ"

21.06.15

http://typical.if.ua/v-ivano-frankivsku-tryvaje-sportyvnyj-festyval-40fotoreportazh/
На Спорт Фестивалі "40" станцювали Танець міста

42

Інтернет-видання

21.06.15

http://typical.if.ua/na-sport-festyvali-40-stantsyuvaly-tanets-mistavideo/
В Івано-Франківську триває спортивний фестиваль

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

"Стик"
http://styknews.info/novyny/sport/2015/06/21/v-ivano-frankivsku-tryvaiesportyvnyi-festyval
спортивний фестиваль

43

Інтернет-видання
"НеМовчу"

21.06.15

44

Інтернет-видання
"Фіртка"

21.06.15

45

Інтернет-видання
"Фіртка"

21.06.15

http://nemovchu.net/video/zik/sportivnii-festival-15-06-21-15-32-2.html
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ДРУГИЙ ДЕНЬ ТРИВАЄ НОН-СТОП "СПОРТ
ФЕСТИВАЛЬ 40"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=79787
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ТАНЦЮВАЛИ ТАНЕЦЬ МІСТА

46

Інтернет-видання
"Галка"

21.06.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=79800
У Івано-Франківську проходить спортивний фестиваль

47

Інтернет-видання
Галичина
Спортивна

21.06.15

48

49

Інтернет-видання
"Паралелі"
Інтернет-видання
"Франко Таймс"

http://www.galka.if.ua/u-ivano-frankivsku-prohodit-sportivniy-festival/
60 видів спорту, 35 локацій та 40 годин занять – в Івано-Франківську
проходить спортивний фестиваль

21.06.15

http://galsports.com/news/60-vydiv-sportu-35-lokatsiy-ta-40-hodyn-zanyatv-ivano-frankivsku-prokhodyt-sportyvnyy-festyval/108477.aspx
В Івано-Франківську проходить Спорт Фестиваль "40"

21.06.15

http://paralleli.if.ua/news/55098.html
В Івано-Франківську триває Спорт Фестиваль “40”
http://times.if.ua/news/suspilstvo/v-ivano-frankivsku-tryvaje-sport-festyval40-video.html
В Івано-Франківську триває "Спорт фестиваль 40+"

50

Інтернет-портал
"franyk.com"

21.06.15

51

Інтернет-видання
"Курс"

22.06.15

52

Газета "Репортер"

22.06.15

53

Інтернет-видання
"Фіртка"

22.06.15

54

Інтернет-видання
"Фіртка"

22.06.15

http://franyk.com/fullnews/179588
На Спорт Фестивалі "40" у Франківську виступив гурт "Пенсія" на чолі з
Яремою Стециком
http://kurs.if.ua/news/na_sport_festyvali_40_v_frankivsku_vystupyv_gurt_p
ensiya_na_choli_z_yaremoyu_stetsykom_21143.html
На Спорт Фестивалі “40” станцювали Танець міста
http://report.if.ua/rozvagy/na-sport-festyvali-40-stancyuvaly-tanec-mistavideo/
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ ВІДБУВСЯ НОН-СТОП "СПОРТ ФЕСТИВАЛЬ
40"
http://firtka.if.ua/?action=show&id=79844
НОН-СТОП "СПОРТ ФЕСТИВАЛЬ 40". ВІДЕОЩОДЕННИК

55

Інтернет-видання
"Версії"

22.06.15

http://firtka.if.ua/?action=show&id=79848
Спорт Фестиваль “40” в Івано-Франківську: як це було

56

Інтернет-видання
"Галка"

22.06.15

http://versii.if.ua/novunu/sport-festival-v-ivano-frankivsku-yak-tse-bulo-fotovideo/
Франківська "Пенсія" закривала спортфестиваль "40"

57

Інтернет-видання
"Бліц Інфо"

22.06.15

http://www.galka.if.ua/frankivska-pensiya-zakrivala-sportfestival%40-video/
“Пенсія” закрила спортмарафон “40” в Івано-Франківську

58

Інтернет-видання
"Галка"

22.06.15

http://www.blitz.if.ua/news/35440
Франківська "Пенсія" закривала спортфестиваль "40"

59

Журнал "Версаль"

22.06.15

60

Інтернет-видання
"Pravda.if.ua"

22.06.15

http://www.galka.if.ua/frankivska-pensiya-zakrivala-sportfestival%40-video/
Як пройшли сімейні ігри на спорт фестивалі «40»
http://versal.media/photoreports/yak-projshly-simejni-igry-na-sport-festyvali40/
Як пройшов перший чемпіонат з чу-ва-чі
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61

Інтернет-портал
"sport.if.ua"

22.06.15

http://pravda.if.ua/news-79532.html
Спортфестиваль "40" завершився в Івано-Франківську

62

Інтернет-портал
"shablya.if.ua"

22.06.15

63

Інтернет-видання
Галичина
Спортивна

23.06.15

http://sport.if.ua/other/11701.html
СПОРТФЕСТИВАЛЬ У ФРАНКІВСЬКУ ЗАВЕРШИВСЯ ЧЕМПІОНАТОМ
З ЧУ-ВА-ЧІ
http://shablya.if.ua/prykarpattia/2063-sportfestyval-u-frankivskuzavershyvsia-chempionatom-z-chu-va-chi.html
Спорт фестиваль "40" в Івано-Франківську: як це було

http://galsports.com/video/sport-festyval-40-v-ivano-frankivsku-yak-tse-bulovideo/108518.aspx
Спорт показав себе у розмаїтті

64

Газета "Галицький
Кореспондент"

23.06.15

65

ТРК "РАІ"

24.06.15

66

Інтернет-видання
Галичина
Спортивна

24.06.15

67

Інтернет-видання
"Галка"

24.06.15

68

Інтернет-видання
"Курс"

25.06.15

69

Радіо Свобода

25.06.15

70

Інтернетплатформа "Велика
Ідея"

25.06.15

71

Газета "Репортер"

26.06.15

http://gk-press.if.ua/node/22525
В Івано-Фанківську відбувся "Спорт фестиваль 40 "
http://trkrai.com/?m0prm=2&showItem=12110
В Івано-Франківську відбувся фестиваль спорту "40"

http://galsports.com/video/v-ivano-frankivsku-vidbuvsya-festyval-sportu40/108574.aspx
Євген Самборський: «Спілка художників України вже доживає свого
часу, і чим швидше це станеться, тим більш щасливим я буду»
http://www.galka.if.ua/yevgen-samborskiy-spilka-hudozhnikiv-ukrayini-vzhedozhivaye-svogo-chasu-i-chim-shvidshe-tse-stanetsya-tim-bilsh-shhaslivimya-budu/
Спорт Фестиваль "40" буде розвиватись, - Сергій Караванець
http://kurs.if.ua/news/sport_festyval_40_bude_rozvyvatysya__sergiy_karav
anets_21346.html
В Івано-Франківську встановлюють перші в Україні парклети
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27078008.html
Як Франик перетворюється на Сан-Франциско

https://biggggidea.com/practices/1429/
Сорок годин спорту. У Франківську провели масштабний
спортфестиваль
http://report.if.ua/gazeta/sport-1/sorok-godyn-sportu-u-frankivsku-provelymashtabnyj-sportfestyval/
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