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Івано-Франківськ – 2021 



Чемпіонат, розіграш Кубка та Суперкубка 
Івано-Франківської області  

з футболу сезону 2020-2021 років 
 

ПЕРША ЛІГА 

1. "Покуття" (Коломия) 
2. "Нафтовик" (Долина) 
3. "Карпати" (Брошнів-Осада) 
4. "Прикарпаття-Тепловик" (Івано-Франківськ) 
5. "Бескид" (Надвірна) 
6. ФК "Турка" (Турка) 
7. "Пробій" (Городенка) 
8. "Ніка-Вовчинець" (Івано-Франківськ) 
9. "Ураган" (Черніїв) 
10. "Сокільське" (Тюдів) 
11. "Варатик" (Коломия) 

 
 
 
 

28.03 (неділя) - 31.03 (середа), 16:00 
 Кубок області, 1/8 фіналу 

 
04.04 (неділя), 16:00, 12 тур 

"Сокільське" – "Покуття" 
"Пробій" – "Бескид" 
"Ніка-Вовчинець" – "Нафтовик" 
ФК "Турка" – "Ураган" 
"Прикарпаття-Тепловик" – "Карпати" Б-О 
ФК "Варатик" – команда вільна від ігор 
 

07.04 (середа), 16:00, Кубок області,  
1/4 фіналу 

 



 
11.04 (неділя), 16:00, 13 тур 

"Карпати" Б-О – ФК "Турка" 
"Нафтовик" – "Пробій" 
"Ураган" – "Ніка-Вовчинець" 
"Бескид" – "Сокільське" 

14.04 (середа), 17:00 
"Покуття" – ФК "Варатик" 
"Прикарпаття-Тепловик" – команда вільна від ігор  

 
18.04 (неділя), 16:00, 14 тур 

"Сокільське" – "Нафтовик" 
"Пробій" – "Ураган" 
"Ніка-Вовчинець" – "Карпати" Б-О 
ФК "Турка" – "Прикарпаття-Тепловик" 

21.04 (середа), 17:00 
ФК "Варатик" – "Бескид" 
"Покуття" – команда вільна від ігор 

 
25.04 (неділя), 16:00, 15 тур 

"Карпати" Б-О – "Пробій" 
"Ураган" – "Сокільське" 
"Бескид" – "Покуття" 
"Прикарпаття-Тепловик" – "Ніка-Вовчинець" 

28.04 (середа), 17:00 
"Нафтовик" – ФК "Варатик" 
ФК "Турка" – команда вільна від ігор 

 
09.05 (неділя), 17:00, 16 тур 

"Покуття" – "Нафтовик" 
"Сокільське" – "Карпати" Б-О 
"Пробій" – "Прикарпаття-Тепловик" 
"Ніка-Вовчинець" – ФК "Турка" 
ФК "Варатик" – "Ураган" 
"Бескид" – команда вільна від ігор 

 



12.05 (середа), 17:00, 17 тур 
"Карпати" Б-О – ФК "Варатик" 

16.05 (неділя), 17:00 
ФК "Турка" – "Пробій" 
"Прикарпаття-Тепловик" – "Сокільське" 
"Ураган" – "Покуття" 
"Нафтовик" – "Бескид" 
"Ніка-Вовчинець" – команда вільна від ігор 

 

19.05 (середа), 17:00, 19 тур 
ФК "Турка" – ФК "Варатик" 

 

23.05 (неділя), 17:00, 18 тур 
"Бескид" – "Ураган" 
"Покуття" – "Карпати" Б-О 
"Сокільське" – ФК "Турка" 
"Пробій" – "Ніка-Вовчинець" 

26.05 (середа), 17:00 
"Прикарпаття-Тепловик" – ФК "Варатик" 
"Нафтовик" – команда вільна від ігор 

 

30.05 (неділя), 17:00, 19 тур 
"Прикарпаття-Тепловик" – "Покуття" 
"Карпати" Б-О – "Бескид" 
"Ураган" – "Нафтовик" 
"Ніка-Вовчинець" – "Сокільське" 
"Пробій" – команда вільна від ігор 

 

02.06 (середа), 17:00, Кубок області,  
1/2 фіналу, перші матчі 

 

06.06 (неділя), 17:00, 20 тур 
"Карпати" Б-О – "Нафтовик" 
"Прикарпаття-Тепловик" – "Бескид" 
ФК "Турка" – "Покуття" 
"Ніка-Вовчинець" – ФК "Варатик" 
"Пробій" – "Сокільське" 
"Ураган" – команда вільна від ігор 



09.06 (середа), 17:00, Кубок області,  
1/2 фіналу, матчі-відповіді 

 
13.06 (неділя), 17:00, 21 тур 

"Пробій" – ФК "Варатик" 
"Ніка-Вовчинець" – "Покуття" 
ФК "Турка" – "Бескид" 
"Прикарпаття-Тепловик" – "Нафтовик" 
"Карпати" Б-О – "Ураган" 
"Сокільське" – команда вільна від ігор 

 
20.06 (неділя), 17:00, 22 тур 

ФК "Варатик" – "Сокільське" 
"Ураган" – "Прикарпаття-Тепловик" 
"Нафтовик" – ФК "Турка" 
"Покуття" – "Пробій" 
"Бескид" – "Ніка-Вовчинець" 
"Карпати" Б-О – команда вільна від ігор 

 
 
 

27.06 (неділя), 15:00, Кубок області,  
ФІНАЛ 

 
 
 

30.06 (середа), 15:00, СУПЕРКУБОК 
 
 
 
 
 

 
 

 



КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 
"БЕСКИД" (Надвірна) 
(Лютак Мирон Васильович – 067-831-81-17) 
 
"ВАРАТИК" (Коломия)  

   (Островський Юрій Анатолійович – 067-343-31-55) 
 
"КАРПАТИ" (Брошнів-Осада)  
(Сальваровський Володимир Володимирович – 067-342-43-94) 
 
"НАФТОВИК" (Долина)  
(Басараб Михайло Васильович – 095-345-70-77) 
 
"НІКА-ВОВЧИНЕЦЬ" (Івано-Франківськ)  
(Нестерук Андрій Петрович – 050-993-04-71) 
 
"ПОКУТТЯ" (Коломия)  
(Рубич Ігор Любомирович – 066-678-19-99) 
 
"ПРИКАРПАТТЯ-ТЕПЛОВИК" (Івано-Франківськ)  
(Пташник Сергій Володимирович – 066-988-92-44) 
 
"ПРОБІЙ" (Городенка)  
(Блясецький Василь Васильович – 066-453-16-38, 067-498-71-66) 
 
"СОКІЛЬСЬКЕ" (Тюдів)  
(Подоляк Володимир Володимирович – 096-973-93-75) 
 
"УРАГАН" (Черніїв)  
(Ткачук Михайло Михайлович – 066-901-39-54) 
 
ФК "ТУРКА" (Турка)  
(Червінський Мирослав Васильович – 050-920-40-18) 



Першість, розіграш Кубка та Суперкубка 
Івано-Франківської області  

з футболу сезону 2020-2021 років 
 

ДРУГА ЛІГА 

1. "Касова" (Бовшів) 
2. "Карпати" (Болехів) 
3. "Хутровик" (Тисмениця) 
4. "Покуття-Нептун" (Заболотів) 
5. "Карпати" (Кути) 
6. "Юність" (Верхня) 
7. "Придністров'я" (Тлумач) 
8. ФК "Вербівці" (Вербівці) 
9. "Сокіл" (Коршів) 
10. "Обрій" (Чернятин) 
11. "Карпати" (Ст. Богородчани) 
12. "Колос Городенківщини" (Вільхівці) 

 
 

 
28.03 (неділя) - 31.03 (середа), 16:00 

 Кубок області, 1/8 фіналу 
 

04.04 (неділя), 16:00, 12 тур 
"Хутровик" – "Придністров'я" 
"Касова" – "Юність" 
"Покуття-Нептун" – "Колос-Городенківщини" 
"Карпати" Ст. Богородчани – "Карпати" Болехів 
"Сокіл" – "Обрій" 
ФК "Вербівці" – "Карпати" Кути 

 
07.04 (середа), 16:00, Кубок області,  

1/4 фіналу 
 



 
11.04 (неділя), 16:00, 13 тур 

ФК "Вербівці" – "Хутровик" 
"Карпати" Кути – "Сокіл" 
"Обрій" – "Карпати" Ст. Богородчани 
"Карпати" Болехів – "Покуття-Нептун" 
"Касова" – "Колос-Городенківщини" 
"Юність" – "Придністров'я" 

 
18.04 (неділя), 16:00, 14 тур 

"Хутровик" – "Юність" 
"Придністров'я" – "Колос-Городенківщини" 
"Касова" – "Карпати" Болехів 
"Покуття-Нептун" – "Обрій" 
"Карпати" Ст. Богородчани – "Карпати" Кути 
ФК "Вербівці" – "Сокіл" 

 
25.04 (неділя), 16:00, 15 тур 

"Сокіл" – "Хутровик" 
ФК "Вербівці" – "Карпати" Ст. Богородчани 
"Карпати" Кути – "Покуття-Нептун" 
"Обрій" – "Касова" 
"Карпати" Болехів – "Придністров'я" 
"Колос-Городенківщини" – "Юність" 

 
09.05 (неділя), 17:00, 16 тур 

"Хутровик" – "Колос-Городенківщини" 
"Юність" – "Карпати" Болехів 
"Придністров'я" – "Обрій" (16:00) 
"Касова" – "Карпати" Кути 
"Покуття-Нептун" – ФК "Вербівці" 
"Карпати" Ст. Богородчани – "Сокіл" 

 
 
 
 



16.05 (неділя), 17:00, 17 тур 
"Карпати" Ст. Богородчани – "Хутровик" 
"Сокіл" – "Покуття-Нептун" 
ФК "Вербівці" – "Касова" 
"Карпати" Кути – "Придністров'я" 
"Обрій" – "Юність" 
"Карпати" Болехів – "Колос-Городенківщини" 
 

23.05 (неділя), 17:00, 18 тур 
"Хутровик" – "Карпати" Болехів 
"Колос-Городенківщини" – "Обрій" 
"Юність" – "Карпати" Кути 
"Придністров'я" – ФК "Вербівці" 
"Касова" – "Сокіл" 
"Покуття-Нептун" – "Карпати" Ст. Богородчани 

 
30.05 (неділя), 17:00, 19 тур 

"Покуття-Нептун" – "Хутровик" 
"Карпати" Ст. Богородчани – "Касова" 
"Сокіл" – "Придністров'я" 
ФК "Вербівці" – "Юність" 
"Карпати" Кути – "Колос-Городенківщини" 
"Обрій" – "Карпати" Болехів 

 
02.06 (середа), 17:00, Кубок області,  

1/2 фіналу, перші матчі 
 

06.06 (неділя), 17:00, 20 тур 
"Хутровик" – "Обрій" 
"Карпати" Болехів – "Карпати" Кути 
"Колос-Городенківщини" – ФК "Вербівці" 
"Юність" – "Сокіл" 
"Придністров'я" – "Карпати" Ст. Богородчани (16:00) 
"Касова" – "Покуття-Нептун" 

 
 



09.06 (середа), 17:00, Кубок області,  
1/2 фіналу, матчі-відповіді 

 
13.06 (неділя), 17:00, 21 тур 

"Касова" – "Хутровик" 
"Покуття-Нептун" – "Придністров'я" 
"Карпати" Ст. Богородчани – "Юність" 
"Сокіл" – "Колос-Городенківщини" 
ФК "Вербівці" – "Карпати" Болехів 
"Карпати" Кути – "Обрій" 

 
20.06 (неділя), 17:00, 22 тур 

"Хутровик" – "Карпати" Кути 
"Обрій" – ФК "Вербівці" 
"Карпати" Болехів – "Сокіл" 
"Колос-Городенківщини" – "Карпати" Ст. Богородчани 
"Юність" – "Покуття-Нептун" 
"Придністров'я" – "Касова" 

 
 

27.06 (неділя), 15:00, Кубок області,  
ФІНАЛ 

 
 

30.06 (середа), 15:00, СУПЕРКУБОК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: 
 
"КАРПАТИ" (Болехів)  
(Міськів Василь Омелянович – 050-982-59-56) 
 
"КАРПАТИ" (Кути)  
(Ільницький Микола Романович – 067-372-33-22) 
 
"КАРПАТИ" (Старі Богородчани)  
(Присяжний Андрій Володимирович – 096-117-02-00) 
 
"КАСОВА" (Бовшів)  
(Рудницький Володимир Мечиславович – 097-516-44-90) 
 
"КОЛОС ГОРОДЕНКІВЩИНИ" (Вільхівці)  
(Куртяник Роман Дмитрович – 097-899-63-40) 
 
"ОБРІЙ" (Чернятин)  
(Кривко Михайло Ярославович – 067-491-29-11) 
 
"ПОКУТТЯ-НЕПТУН" (Заболотів)  
(Гнатюк Ярослав Ярославович – 098-920-17-01) 
 
"ПРИДНІСТРОВ'Я" (Тлумач)  
(Іванус Богдан Іванович – 097-981-50-68) 
 
"СОКІЛ" (Коршів)  
(Гультайчук Василь Миколайович – 096-780-41-43) 
 
"ХУТРОВИК" (Тисмениця) 
(Дяченко Іван Дмитрович – 098-909-34-95) 
(Трухан Ярослав Антонович – 099-752-41-51) 
 
"ЮНІСТЬ" (Верхня)  
(Волощак Назар Орестович – 096-757-90-04) 
 
ФК "ВЕРБІВЦІ" (Вербівці)  
(Редчук Іван Михайлович – 067-208-77-81)    
                                        

                                                     Комітет з проведення змагань ІФАФ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА 
АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ 

    

http://ifff.if.ua 
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