
Кольори форми та стадіони команд-учасниць 
Чемпіонату області (1 ліга) серед дорослих 

сезону 2021-2022 років 

 
Команда Колір футболок Колір шортів Колір гетрів 

"БЕСКИД" (Надвірна) 
основна: зелені 
 запасна: сині 

зелені 
сині 

зелені 
сині 

Стадіони: основний / резервний Нафтовик (Надвірна) 

"БЛАГО-ЮНІСТЬ" (Верхня) 
основна: жовті 
 запасна: салатові 

зелені 
чорні 

жовті 
чорні 

Стадіони: основний / резервний Благо-Арена (с. Іванкова Калуський р-н) / Наука (Івано-Франківськ) 

"ВАРАТИК" (Коломия) 
основна: білі 
 запасна: сині 

бірюзові 
сині 

зелені 
сині 

Стадіони: основний / резервний 
Стадіон с. Воскресинці (Коломийський р-н) / Стадіон с. П'ядики 
(Коломийський р-н) 

ФК "ВІЛЬХІВЦІ" (Вільхівці) 
основна: жовті 
 запасна: зелені 

чорні 
зелені 

жовті 
зелені 

Стадіони: основний / резервний Чайка (Вільхівці) / Колос (с. Рашків Коломийський р-н) 

"ГАРДА" (Калуш) 
основна: сині 

 запасна: білі 

чорні 

чорні 

чорні 

білі 

Стадіони: основний / резервний 
Хімік (Калуш) / Стадіон с. Студінка (Калуський р-н), "Благо-Арена" 
с. Іванкова (Калуський р-н)                                                                                                                                                                                                                                                

ФК "КАЛУШ" (Калуш) 
основна: чорні 
 запасна: білі 

чорні 
чорні 

чорні 
червоні 

Стадіони: основний / резервний Хімік (Калуш) / Спортивна база ІФ-Ресурс (Вістова, Калуський р-н') 

"КАРПАТИ" (Брошнів-Осада) 
основна: зелені 
 запасна: сині 

чорні 
сині 

зелені 
блакитні 

Стадіони: основний / резервний Сокіл (Голинь, Калуський р-н) 

"КАРПАТИ" (Кути) 
основна: зелені 
 запасна: салатові 

чорні 
чорні 

зелені 
зелені 

Стадіони: основний / резервний Авангард ім. Кушнірука (Кути) / Гуцульщина (Косів) 

"НАФТОВИК" (Долина) 
основна: зелено-чорні 
 запасна: біло-зелені 

чорні 
чорні 

чорні 
білі 

Стадіони: основний / резервний Нафтовик (Долина) 

"НІКА-ВОВЧИНЕЦЬ" 
(Івано-Франківськ) 

основна: білі 
 запасна: бордові 

червоні 
білі 

червоні 
бордові 

Стадіони: основний / резервний Хет-Трик Арена (Івано-Франківськ) 

"ПОКУТТЯ" (Коломия) 
основна: зелено-білі 
 запасна: сині 

зелені 
сині 

зелені 
сині 

Стадіони: основний / резервний Юність (Коломия) / Стадіон с. Королівка (Коломийський р-н) 



"ПРИКАРПАТТЯ-ТЕПЛОВИК" 
(Івано-Франківськ) 

основна: зелені 
 запасна: жовті 

зелені 
жовті 

зелені 
жовті 

Стадіони: основний / резервний Гірка (Івано-Франківськ)  

"ПРОБІЙ" (Городенка) 
основна: червоні 
 запасна: білі 

чорні 
чорні 

чорні 
білі 

Стадіони: основний / резервний Колос (Городенка) / Колос (Серафинці, Коломийський р-н) 

"СОКІЛЬСЬКЕ" (Тюдів) 
основна: помаранчеві 
 запасна: червоно-чорні 

чорні 
білі 

чорні 
білі 

Стадіони: основний / резервний Тюдів-Арена (Тюдів, Косівський р-н) / Гуцульщина (Косів) 

 


