
Календар матчів 
ХVІ розіграшу Кубку чемпіонів міст і районів 

Івано-Франківської області з футболу 
сезону 2019/2020 рр. 

 
ГРУПА # 1 

 

1 ФК "Крихівці" (м. Івано-Франківськ) 

2 ФК "Марківці-Франківський дім" (Тисменицький р-н) 

3 "Лістер" Лісна Тарновиця (Надвірнянський р-н) 

4 ФК "Підгір'я" (Богородчанський р-н) 

Перше коло 

1 тур, 11 вересня (середа), 17:00 
ФК "Крихівці" – ФК "Підгір'я" 
ФК "Марківці-Франківський дім" – "Лістер" 
 
2 тур, 18 вересня (середа), 17:00 
ФК "Підгір'я" – "Лістер" 
ФК "Крихівці" – ФК "Марківці-Франківський дім" 
 
3 тур, 25 вересня (середа), 17:00 
ФК "Марківці-Франківський дім" – ФК "Підгір'я" 
"Лістер" – ФК "Крихівці" 
 

Друге коло 
 
4 тур, 2 жовтня (середа), 16:00 
ФК "Підгір'я" – ФК "Марківці-Франківський дім" 
ФК "Крихівці" – "Лістер" 
 
5 тур, 9 жовтня (середа), 16:00 
"Лістер" – ФК "Підгір'я" 
ФК "Марківці-Франківський дім" – ФК "Крихівці" 
 
6 тур, 16 жовтня (середа), 16:00 
ФК "Підгір'я" – ФК "Крихівці" 
"Лістер" – ФК "Марківці-Франківський дім" 

 

Заступник голови, 
виконавчий директор ІФФФ       В. Сікора 



Календар матчів 
ХVІ розіграшу Кубку чемпіонів міст і районів 

Івано-Франківської області з футболу 
сезону 2019/2020 рр. 

 
ГРУПА # 2 

 

1 ФК "Прибилів" (Тлумацький р-н) 

2 ФК "Вербівці" (Городенківський р-н) 

3 ФК "Хриплин" (м. Івано-Франківськ) 

4 "Сокіл" Коршів (Коломийський р-н) 

Перше коло 

1 тур, 11 вересня (середа), 17:00 
ФК "Прибилів" – "Сокіл" 
ФК "Вербівці" – ФК "Хриплин" 
 
2 тур, 18 вересня (середа), 17:00 
"Сокіл" – ФК "Хриплин" 
ФК "Прибилів" – ФК "Вербівці" 
 
3 тур, 25 вересня (середа), 17:00 
ФК "Вербівці" – "Сокіл" 
ФК "Хриплин" – ФК "Прибилів" 
 

Друге коло 
 

4 тур, 2 жовтня (середа), 16:00 
"Сокіл" – ФК "Вербівці" 
ФК "Прибилів" – ФК "Хриплин" 
 
5 тур, 9 жовтня (середа), 16:00 
ФК "Хриплин" – "Сокіл" 
ФК "Вербівці" – ФК "Прибилів" 
 
6 тур, 16 жовтня (середа), 16:00 
"Сокіл" – ФК "Прибилів" 
ФК "Хриплин" – ФК "Вербівці" 

 

Заступник голови, 
виконавчий директор ІФФФ       В. Сікора 

  



ХVІ розіграшу Кубку чемпіонів міст і районів 
Івано-Франківської області з футболу 

сезону 2019/2020 рр. 
 

ГРУПА # 3 
 

1 ФК "Рожнів" (Косівський р-н) 

2 "Перспектив" Рашків (Городенківський р-н) 

3 "Прут" Видинів (Снятинський р-н) 

Перше коло 

1 тур, 11 вересня (середа), 17:00 
"Перспектив" – "Прут" 
 
2 тур, 18 вересня (середа), 17:00 
ФК "Рожнів" – "Перспектив" 
 
3 тур, 25 вересня (середа), 17:00 
"Прут" – ФК "Рожнів" 
 

Друге коло 
 

4 тур, 2 жовтня (середа), 16:00 
ФК "Рожнів" – "Прут" 
 
5 тур, 9 жовтня (середа), 16:00 
"Перспектив" – ФК "Рожнів" 
 
6 тур, 16 жовтня (середа), 16:00 
"Прут" – "Перспектив" 

 

Заступник голови, 
виконавчий директор ІФФФ       В. Сікора 

  



ХVІ розіграшу Кубку чемпіонів міст і районів 
Івано-Франківської області з футболу 

сезону 2019/2020 рр. 
 

ГРУПА # 4 
 

1 ФК "Лучинці" (Рогатинський р-н) 

2 "Бистриця" Старий Лисець (Тисменицький р-н) 

3 ФК "Підвербці" (Тлумацький р-н) 

4 "Карпати" Старі Богородчани (Богородчанський р-н) 

Перше коло 

1 тур, 12 вересня (четвер), 17:00 
ФК "Лучинці" – "Карпати" 
"Бистриця" – ФК "Підвербці" 
 
2 тур, 19 вересня (четвер), 17:00 
"Карпати" – ФК "Підвербці" 
ФК "Лучинці" – "Бистриця" 
 
3 тур, 26 вересня (четвер), 17:00 
"Бистриця" – "Карпати" 
ФК "Підвербці" – ФК "Лучинці" 
 

Друге коло 
 

4 тур 

2 жовтня (середа), 16:00 
ФК "Лучинці" – ФК "Підвербці" 
3 жовтня (четвер), 16:00 
"Карпати" – "Бистриця" 
 
5 тур, 10 жовтня (четвер), 16:00 
ФК "Підвербці" – "Карпати" 
"Бистриця" – ФК "Лучинці" 
 
6 тур, 17 жовтня (четвер), 16:00 
"Карпати" – ФК "Лучинці" 
ФК "Підвербці" – "Бистриця" 

 

 
Заступник голови, 
виконавчий директор ІФФФ       В. Сікора  



ХVІ розіграшу Кубку чемпіонів міст і районів 
Івано-Франківської області з футболу 

сезону 2019/2020 рр. 
 

ГРУПА # 5 
 

1 ФК "Збора" (Калуський р-н) 

2 "Легіон-1" (м. Івано-Франківськ) 

3 ФК "Сваричів" (Рожнятівський р-н) 

4 ФК "Тяпче" (Долинський р-н) 

Перше коло 

1 тур, 12 вересня (четвер), 17:00 
ФК "Збора" – ФК "Тяпче" 
"Легіон-1" – ФК "Сваричів" 
 
2 тур, 19 вересня (четвер), 17:00 
ФК "Тяпче" – ФК "Сваричів" 
ФК "Збора" – "Легіон-1" 
 
3 тур, 26 вересня (четвер), 17:00 
"Легіон-1" – ФК "Тяпче" 
ФК "Сваричів" – ФК "Збора" 
 

Друге коло 
 

4 тур, 3 жовтня (четвер), 16:00 
ФК "Тяпче" – "Легіон-1" 
ФК "Збора" – ФК "Сваричів" 
 
5 тур, 10 жовтня (четвер), 16:00 
ФК "Сваричів" – ФК "Тяпче" 
"Легіон-1" – ФК "Збора" 
 
6 тур, 17 жовтня (четвер), 16:00 
ФК "Тяпче" – ФК "Збора" 
ФК "Сваричів" – "Легіон-1" 

 

Заступник голови, 
виконавчий директор ІФФФ       В. Сікора 

  



ХVІ розіграшу Кубку чемпіонів міст і районів 
Івано-Франківської області з футболу 

сезону 2019/2020 рр. 
 

ГРУПА # 6 
 

1 ФК "Мединя" (Галицький р-н) 

2 "Ураган" Черніїв (Тисменицький р-н) 

3 "Юність" Верхня (Калуський р-н) 

4 ФК "Пуків" (Рогатинський р-н) 

Перше коло 

1 тур, 12 вересня (четвер), 17:00 
ФК "Мединя" – ФК "Пуків" 
"Ураган" – "Юність" 
 
2 тур, 19 вересня (четвер), 17:00 
ФК "Пуків" – "Юність" 
ФК "Мединя" – "Ураган" 
 
3 тур, 26 вересня (четвер), 17:00 
"Ураган" – ФК "Пуків" 
"Юність" – ФК "Мединя" 
 

Друге коло 
 

4 тур, 3 жовтня (четвер), 16:00 
ФК "Пуків" – "Ураган" 
ФК "Мединя" – "Юність" 
 
5 тур, 10 жовтня (четвер), 16:00 
"Юність" – ФК "Пуків" 
"Ураган" – ФК "Мединя" 
 
6 тур, 17 жовтня (четвер), 16:00 
ФК "Пуків" – ФК "Мединя" 
"Юність" – "Ураган" 

 

Заступник голови, 
виконавчий директор ІФФФ       В. Сікора 


