
Кольори форми та стадіони футбольних клубів (команд) - 
учасниць розіграшу Кубка чемпіонів міст і районів області 

сезону 2019-2020 років 

 
Футбольний клуб (команда) Колір футболок Колір шортів Колір гетрів 

Г Р У П А  1  

ФК "КРИХІВЦІ" (м. Івано-Франківськ)  основна: біло-блакитні 
 запасна: сині 

чорні 
сині 

чорні 
білі 

Стадіон (основний) с. Крихівці (м. Івано-Франківськ) 

ФК "МАРКІВЦІ-СІЛЬГОСПХІМІЯ" 
(Тисменицький р-н) 

 основна: червоно-білі 
 запасна: жовті 

чорні 
зелені 

білі 
білі 

Стадіон (основний) «Олімпієць» с. Марківці (Тисменицький р-н) 

"ЛІСТЕР" Лісна Тарновиця  
(Надвірнянський р-н) 

 основна: жовті 
 запасна: зелено-білі 

чорні 
чорні 

чорні 
чорні 

Стадіон (основний) с. Лісна Тарновиця (вул. Грушевського, Надвірнянський р-н) 

ФК "ПІДГІР'Я" (Богородчанський р-н) 
 основна: сині 
 запасна: зелені 

сині 
зелені 

сині 
сині 

Стадіон (основний) «Маяк» с. Підгір’я (Богородчанський р-н) 

 

 

Футбольний клуб (команда) Колір футболок Колір шортів Колір гетрів 

Г Р У П А  2  

ФК "ПРИБИЛІВ" (Тлумацький р-н)  основна: салатові 
 запасна: сині 

чорні 
темно-сині 

чорні 
сині 

Стадіон (основний) «Колос» м. Тлумач 

ФК "ВЕРБІВЦІ" (Городенківський р-н)  основна: червоні 
 запасна: зелені 

чорні 
чорні 

червоні 
червоні 

Стадіон (основний) 

Стадіон (резервний) 

с. Вербівці (Городенківський р-н) 

с. Чернятин (Городенківський р-н) 

ФК "ХРИПЛИН" (м. Івано-Франківськ) 
 основна: жовті 
 запасна: зелені 

сині 
зелені 

жовті 
зелені 

Стадіон (основний) с. Хриплин (м. Івано-Франківськ) 

"СОКІЛ" Коршів (Коломийський р-н)  основна: білі 
 запасна: блакитні 

чорні 
темно-сині 

білі 
темно-сині 

Стадіон (основний) «Центральний» с. Коршів (Коломийський р-н) 

 

  



Кольори форми та стадіони футбольних клубів (команд) - 
учасниць розіграшу Кубка чемпіонів міст і районів області 

сезону 2019-2020 років 

 
Футбольний клуб (команда) Колір футболок Колір шортів Колір гетрів 

Г Р У П А  3  

ФК "РОЖНІВ" (Косівський р-н)  основна: блакитні 
 запасна: рожеві 

блакитні 
рожево-чорні 

лимонні 
сині 

Стадіон (основний) «Гуцульщина» с. Рожнів (Косівський р-н) 

"ПЕРСПЕКТИВ" Рашків 
(Городенківський р-н) 

 основна: темно-сині 
 запасна: білі 

темно-сині 
білі 

сині 
сині 

Стадіон (основний) «Колос» с. Рашків (Городенківський р-н) 

"ПРУТ" Видинів (Снятинський р-н)  основна: червоно-білі 
 запасна: синьо-білі 

білі 
білі 

білі 
білі 

Стадіон (основний) «Колос» с. Видинів (Снятинський р-н) 

 

 

Футбольний клуб (команда) Колір футболок Колір шортів Колір гетрів 

Г Р У П А  4  

ФК "ЛУЧИНЦІ" (Рогатинський р-н)  основна: білі 
 запасна: жовті 

сині 
сині 

сині 
сині 

Стадіон (основний) 

Стадіон (резервний) 

с. Лучинці (Рогатинський р-н) 

с. Бабухів (Рогатинський р-н) 

"БИСТРИЦЯ" Старий Лисець 
(Тисменицький р-н) 

 основна: біло-червоні 
 запасна: синьо-чорні 

червоні 
чорні 

чорні 
чорні 

Стадіон (основний) 
«Центральний» с. Старий Лисець 
(вул. Лисецька, 26, Тисменицький р-н) 

ФК "ПІДВЕРБЦІ" (Тлумацький р-н)  основна: зелені 
 запасна: білі 

чорні 
сині 

зелені 
сині 

Стадіон (основний) «Колос» м. Тлумач 

"КАРПАТИ" Старі Богородчани 
(Богородчанський р-н) 

 основна: блакитно-чорні 
 запасна: жовті 

чорні 
зелені 

блакитні 
жовті 

Стадіон (основний) с. Старі Богородчани (Богородчанський р-н) 

 

  



Кольори форми та стадіони футбольних клубів (команд) - 
учасниць розіграшу Кубка чемпіонів міст і районів області 

сезону 2019-2020 років 

 
Футбольний клуб (команда) Колір футболок Колір шортів Колір гетрів 

Г Р У П А  5  

ФК "ЗБОРА" (Калуський р-н)  основна: фіолетові 
 запасна: білі 

чорні 
чорні 

чорні 
чорні 

Стадіон (основний) 

Стадіон (резервний) 

«Шкільний» с. Збора (Калуський р-н) 

с. Іванкова (вул. Яремчука, Верхнянська ОТГ, Калуський р-н) 

"ЛЕГІОН-1" (м. Івано-Франківськ)  основна: червоні 
 запасна: білі 

червоні 
червоні 

червоні 
червоні 

Стадіон (основний) с. Майдан (Тисменицький р-н) 

ФК "СВАРИЧІВ" (Рожнятівський р-н)  основна: салатові 
 запасна: жовті 

сині 
чорні 

салатові 
чорні 

Стадіон (основний) «Юність» с. Сваричів (Рожнятівський р-н) 

ФК "ТЯПЧЕ" (Долинський р-н)  основна: салатові 
 запасна: сині 

чорні 
сині 

чорні 
сині 

Стадіон (основний) с. Тяпче (Долинський р-н) 

 

Футбольний клуб (команда) Колір футболок Колір шортів Колір гетрів 

Г Р У П А  6  

ФК "МЕДИНЯ" (Галицький р-н)  основна: жовті 
 запасна: помаранчеві 

сині 
помаранчеві 

жовто-сині 
чорні 

Стадіон (основний) 

Стадіон (резервний) 

«Центральний» с. Мединя (Галицький р-н) 

«Колос» м. Галич 

"УРАГАН" Черніїв (Тисменицький р-н)  основна: червоні 
 запасна: жовто-чорні 

чорні 
жовті 

червоні 
чорні 

Стадіон (основний) «Гірка» (м. Івано-Франківськ, вул. Дучимінської, 12) 

"ЮНІСТЬ" Верхня (Калуський р-н)  основна: чорні 
 запасна: зелені 

чорні 
жовті 

чорні 
жовті 

Стадіон (основний) 

Стадіон (резервний) 

с. Іванкова (вул. Яремчука, Верхнянська ОТГ, Калуський р-н) 

с. Станькова (вул. Галицька, Верхнянська ОТГ, Калуський р-н) 

ФК "ПУКІВ" (Рогатинський р-н)  основна: жовті 
 запасна: білі 

зелені 
чорні 

чорні 
чорні 

Стадіон (основний) 

Стадіон (резервний) 

с. Пуків (Рогатинський р-н) 

«Блєх Арена» с. Путятинці (Рогатинський р-н) 

 


