
№ Дата Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

11 19.09.2020 
(субота)

Коледж ім.С.Бубки (Бахмут 
Донецької обл.)

"Маяк" (Валки Харківської 
обл.)

Холодило О.В. 
(Луганська обл.) (Донецька обл.) (Донецька обл.) (Донецька обл.)

12 19.09.2020 
(субота) ХТЗ (Харків) КДЮСШ "Суми" Фоменко Д.С. (Полтава) (Харківська обл.) (Харківська обл.) (Харківська обл.)

13 19.09.2020 
(субота)

ФК "Мрія Норвен" (Куп'янськ 
Харківської обл.)

ДЮСШ "Люботин" 
(Харківська обл.) Павлов Д.В. (Харків) (Харківська обл.) (Харківська обл.) (Харківська обл.)

14 19.09.2020 
(субота)

"Луганщина" (Кремінна 
Луганської обл.) "Арсенал" (Харків) Базака В.В (Донецька 

обл.) (Луганська обл.) (Луганська обл.) (Луганська обл.)

15 19.09.2020 
(субота) ОЛІСП "Барса" (Суми)

ДЮСШ "Колос" 
(Костянтинівський р-н 

Донецької обл.)
Курят А.П. (Харків) (Сумська обл.) (Сумська обл.) (Сумська обл.)

№ Дата Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

11 19.09.2020 
(субота) "Арена" (Харків) "Лідер" (Дніпро) Тищенко А.М (Донецька 

обл.) (Харківська обл.) (Харківська обл.) (Харківська обл.)

12 19.09.2020 
(субота) ДЮСШ ім.І.Горпинка (Полтава) Академія Ротаня і Зозулі 

(Дніпро) Топчаєв І.Ю. (Харків) (Полтавська обл.) (Полтавська обл.) (Полтавська обл.)

13 19.09.2020 
(субота)

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні 
Полтавської обл.) "Динамо" (Харків) Головченко Д.С. 

(Кропивницький) (Полтавська обл.) (Полтавська обл.) (Полтавська обл.)

14 19.09.2020 
(субота) ДЮСШ-12 (Дніпро) СКМД (Дніпро) Попов П.П. (Дніпро) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.)

15 20.09.2020 
(неділя) ДЮСШ-7-"Океан" (Дніпро) ФК "Фламінго" (Горішні 

Плавні Полтавської обл.) Петренко В.В. (Запоріжжя) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.)

U-17,  U-15

Призначення арбітрів та спостерігачів на матчі Всеукраїнських змагань з футболу

Дитячо-юнацька футбольна ліга України

Перша ліга

3 тур
УВАГА!

Увага! Згідно п.19 Регламенту ДЮФЛ: впродовж 60-ти хвилин після завершення матчу арбітр зобов'язаний надіслати                                                                                                 
на e-mail: duflu2001@gmail.com оформлений належним чином Рапорт арбітра!       

Група 1
U-17,  U-15

Матч

Група 2

Матч



№ Дата Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

11 19.09.2020 
(субота)

ДЮСШ "Бердянськ" 
(Запорізька обл.)

КЗ КДЮСШ "Олімпія-
Азовсталь" (Маріуполь 

Донецької обл.)

Барабанов Р.О. (Кривий 
Ріг) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.)

12 19.09.2020 
(субота)

"Дизеліст" (Токмак Запорізької 
обл.)

СДЮСШОР "Металург" 
(Запоріжжя)

Очкуренко А.О. 
(Нікополь) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.)

13 19.09.2020 
(субота)

ФК "Нікополь" 
(Дніпропетровська обл.)

ХФК "Пенуел" (Кривий Ріг 
Дніпропетровської обл.) Гулін О.О. (Дніпро) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.)

14 19.09.2020 
(субота)

"Інгулець" (Петрове 
Кіровоградської обл.)

"Спартак" (Мелітополь 
Запорізької обл.) Ганзюк О.О. (Дніпро) (Кіровоградська обл.) (Кіровоградська обл.) (Кіровоградська обл.)

15 20.09.2020 
(неділя) "Аякс-Металург" (Запоріжжя) "Динамо" (Запоріжжя) Ліфенцев Е. (Запоріжжя) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.)

№ Дата Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

12 19.09.2020 
(субота) "Рух" (Винники Львівської обл.) АФУРР (Минай 

Закарпатської обл.) Гарас І.М. (Тернопіль) (Львівська обл.) (Львівська обл.) (Львівська обл.)

13 19.09.2020 
(субота) ФК "Миколаїв" (Львівська обл.) ФЦ "Ковель-Волинь" 

(Волинська обл.)
Шибунька М.М. 

(Рівненська обл.) (Львівська обл.) (Львівська обл.) (Львівська обл.)

14 19.09.2020 
(субота) "Адреналін" (Луцьк) "Галичина" (Львів) Скрипка М.А. 

(Кропивницький) (Волинська обл.) (Волинська обл.) (Волинська обл.)

15 19.09.2020 
(субота)

АФУРР-"Минай" (Закарпатська 
обл.) СДЮШОР-4 (Львів) Вангела О.Р. (Івано-

Франківська обл.) (Закарпатська обл.) (Закарпатська обл.) (Закарпатська обл.)

№ Дата Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

12 19.09.2020 
(субота) ФК "Отрада" (Одеса) ДЮСШ-3 (Миколаїв) Шишковський С.О. 

(Херсон) (Одеська обл.) (Одеська обл.) (Одеська обл.)

13 19.09.2020 
(субота)

ФСК "Іллічівець" (Чорноморськ 
Одеської обл.) СК "Пальміра" (Одеса) Дойчев П.Ю. (Одеса) (Одеська обл.) (Одеська обл.) (Одеська обл.)

14 19.09.2020 
(субота) "Кристал" (Херсон) ДЮФК "Чорноморець" 

(Одеса)
Ільяшенко Д.В. 

(Миколаїв) (Херсонська обл.) (Херсонська обл.) (Херсонська обл.)

15 19.09.2020 
(субота) ДЮСШ-5 (Миколаїв) ДЮСШ-9-"Атлетик" (Одеса) Гонта В.В. (Херсон) (Миколаївська обл.) (Миколаївська обл.) (Миколаївська обл.)

U-17,  U-15

Група 3
U-17,  U-15

Матч

Група 4
U-17,  U-15

Матч

Група 6

Матч



№ Дата Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

11 19.09.2020 
(субота)

СФК "Форвард" (Васильків 
Київської обл.)

ДФК "Брацлав-Юніор" 
(Вінницька обл.) Ващенко В.П. (Київ) (Київська обл.) (Київська обл.) (Київська обл.)

12 19.09.2020 
(субота) "Ніка" (Київ) ФК "Любомир" (Ставище 

Київської обл.) Ястремський Р.В. (Умань) (м.Київ) (м.Київ) (м.Київ)

13 19.09.2020 
(субота) ФК "Поділ" (Київ) "Єдність" (Київ) Мартиненко К.А. 

(Київська обл.) (м.Київ) (м.Київ) (м.Київ)

14 19.09.2020 
(субота) ДЮСШ-2 (Кропивницький) ДЮСШ-1 (Київ) Ісаков К.М. (Кривий Ріг) (Кіровоградська обл.) (Кіровоградська обл.) (Кіровоградська обл.)

15 19.09.2020 
(субота)

"Зміна" (Біла Церква Київської 
обл.)

"Юність-Базис" (Умань 
Черкаської обл.) Істомін В.В. (Київ) (Київська обл.) (Київська обл.) (Київська обл.)

№ Дата Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

11 19.09.2020 
(субота)

ДЮСШ (Прилуки Чернігівської 
обл.)

ДЮФК "Жерм" (Черняхів 
Житомирської обл.) Зозуляк В.О. (Київ) (Чернігівська обл.) (Чернігівська обл.) (Чернігівська обл.)

12 19.09.2020 
(субота)

ФК "Мал" (Коростень 
Житомирської обл.)

"Чайка" (Вишгород Київської 
обл.) Попович С.О. (Вінниця) (Житомирська обл.) (Житомирська обл.) (Житомирська обл.)

13 19.09.2020 
(субота)

ДЮСШ ім.Маміашвілі (Конотоп 
Сумської обл.)

ДЮФК "Каскад" (Бровари 
Київської обл.) Татаринов В.О. (Чернігів) (Сумська обл.) (Сумська обл.) (Сумська обл.)

14 19.09.2020 
(субота)

ДЮСШ (Бердичів 
Житомирської обл.)

ДЮСШ-АІК (Чуднів, 
Житомирська обл.) Мосійчук Р.О. (Житомир) (Житомирська обл.) (Житомирська обл.) (Житомирська обл.)

15 19.09.2020 
(субота)

"Чайка" (Петропавлівська 
Борщагівка Київської обл.)

ДЮСШ (Пісківка Київської 
обл.)

Мельниченко М.Д. 
(Київська обл.) (Київська обл.) (Київська обл.) (Київська обл.)

Матч

Група 7
U-17,  U-15

Матч

Група 8
U-17,  U-15


