
86 15.05.2021 "Маяк" (Валки)
"Луганщина" 

(Кремінна)
Тищенко А.М.

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

87 15.05.2021
ФК "Мрія Норвен" 

(Куп'янськ)
ОЛІСП "Барса" 

(Суми)
Гомілко Е.І. (Полтава) (Харківська обл.) (Харківська обл.) (Харківська обл.)

88 15.05.2021 ХТЗ (Харків)
ДЮСШ "Колос" 

(Костянтинівський 
р-н)

Лушпа Д.С. (Суми) (Харківська обл.) (Харківська обл.) (Харківська обл.)

89 15.05.2021
Коледж ім. С.Бубки 

(Бахмут)
"Арсенал" (Харків) Кандела А.В. (Луганська) (Донецька обл.) (Донецька обл.) (Донецька обл.)

90 15.05.2021
КДЮСШ "Суми" 

(Суми)
ДЮСШ "Люботин" 

(Люботин)
Фоменко Д.С. (Полтава) (Сумська обл.) (Сумська обл.) (Сумська обл.)

86 15.05.2021
ФК "Фламінго" 
(Горішні Плавні)

"Гірник-Спорт" 
(Горішні Плавні)

Жарий Н.В. 
(Днапропетровська обл.)

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

87 15.05.2021
ДЮСШ ім. 
І.Горпинка 
(Полтава)

"ДЮСШ-12 
Дніпро" (Дніпро)

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

88 15.05.2021 "Арена" (Харків) СКМД (Дніпро)
Калашник І.О. (Луганська 

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

89 14.05.2021
"ДЮСШ-7-Океан" 

(Дніпро)
"Динамо" (Харків)

Дзюбас Є.О. 
(Кропивницький)

(Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.)

90 15.05.2021 "Лідер" (Дніпро)
Академія Ротаня і 
Зозулі (Дніпро)

Ганзюк О.О. (Дніпро) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.)

86 15.05.2021

КЗ КДЮСШ 
"Олімпія-
Азовсталь" 
(Маріуполь)

"Інулець" 
(Петрове)

Катанцев О.О. 
(Запорізька обл.)

(Донецька обл.) (Донецька обл.) (Донецька обл.)

87 15.05.2021
ФК "Нікополь" 

(Нікополь)
"Аякс-Металург" 

(Запоріжжя)
Філон О.В. (Миколаїв) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.) (Дніпропетровська обл.)

88 15.05.2021 "Дизеліст" (Токмак)
"Динамо" 

(Запоріжжя)
Бобровицькй Б.В.
(Запорізька обл.)

(Запорізька обл.) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.)

89 15.05.2021
ДЮСШ "Бердянск" 

(Бердянск)
"Спартак" 

(Мелітополь)
Мосейчук А.О. 

(Запорізька обл.)
(Запорізька обл.) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.)

90 15.05.2021
СДЮСШОР 
"Металург" 
(Запоріжжя)

ХФК "Пенуел" 
(Кривий Ріг)

Дзюбас Є.О. 
(Кропивницький)

(Запорізька обл.) (Запорізька обл.) (Запорізька обл.)

86 15.05.2021
ФК "Вараш" 

(Вараш)
"Адреналін" 

(Луцьк)
Щепанський О.Ю. (Львів) (Рівненська обл.) (Рівненська обл.) (Рівненська обл.)

87 15.05.2021
ФК "Миколаїв" 

(Миколаїв,
Львівська обл.)

АФУРР-Минай 
(с.Минай)

Шекель Д.В. (Рівне) (Львівська обл.) (Львівська обл.) (Львівська обл.)

88 15.05.2021
"Рух" (Винники, 
Львівська обл.)

СДЮШОР-4 (Львів) Лепак Б.П. (Львів) (Львівська обл.) (Львівська обл.) (Львівська обл.)

89 15.05.2021 "Динамо" (Львів) "Галичина" (Львів) Навка Д.Д. (Львів) (Львівська обл.) (Львівська обл.) (Львівська обл.)

Призначення офіційних осіб УАФ на матчі Всеукраїнських змагань з футболу

серед команд клубів Першої ліги Дитячо-юнацької футбольної ліги України сезону 2020/2021 років                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

18 тур

Група 1

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

Група 2

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

Група 3

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

Група 4

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу



67 15.05.2021 ФК "Калуш" (Калуш)
ДЮСШ-2 "Луцьк" 

(Луцьк)
Мельник В.М.

(Чернівецька обл.)
(Івано-Франківська обл.) (Івано-Франківська обл.) (Івано-Франківська обл.)

68 15.05.2021
ТОДЮСШ 

(Копичинці)
"Темп" (Вінниця) Гой С.Б.  (Львів) (Тернопільська обл.) (Тернопільська обл.) (Тернопільська обл.)

69 15.05.2021
ДЮСШ-1 

"Хмельницький" 
(Хмельницький)

"Ліцей-Вікторія" 
(Івано-Франківськ)

Кошик В.В.
(Тернопіль)

(Хмельницька обл.) (Хмельницька обл.) (Хмельницька обл.)

86 15.05.2021
ДЮСШ "Ізмаїл" 

(Ізмаїл)
"Кристал" (Херсон)

Дмитрієв Є.В.
(Одеська обл.)

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

88 15.05.2021
ФК "Отрада" 

(Одеса)
ДЮСШ-9-Атлетик 
"Одеса" (Одеса)

Чекіта В.В. (Одеса) (Одеська обл.) (Одеська обл.) (Одеська обл.)

89 15.05.2021
ДЮФК "Атлетик" 

(Одеса)

ДЮФК 
"Чорноморець" 

(Одеса)
Соловйов В.В. (Одеса) (Одеська обл.) (Одеська обл.) (Одеська обл.)

86 15.05.2021
ДФК "Брацлав-

Юніор" (Брацлав)

ДЮСШ-2 
"Кропивницький" 
(Кропивницький)

Кордівський А.М. 
(Тернопіль)

(Вінницька обл.) (Вінницька обл.) (Вінницька обл.)

87 15.05.2021 ФК "Поділ" (Київ)
"Зміна" (Біла 

Церква)
Попович С.О. (Вінниця) (м.Київ) (м.Київ) (м.Київ)

88 15.05.2021 "Ніка" (Київ)
"Юність-Базис" 

(Умань)
Мартиненко К.А.
(Київська обл.)

(м.Київ) (м.Київ) (м.Київ)

89 15.05.2021
СФК "Форвард" 

(Васильків)
ДЮСШ-1 "Київ" 

(Київ)
Щербатенко Я.В. 

(Чернігів)
(Київська обл.) (Київська обл.) (Київська обл.)

90 15.05.2021
"Любомир" 

(смт.Ставище)
"Єдність" (Київ)

Коняшин Є.П.
(Кіровоградська обл.)

(Київська обл.) (Київська обл.) (Київська обл.)

86 15.05.2021
ДЮФК "Жерм 

Черняхів" (Черняхів)
ДЮСШ "Бердичів" 

(Бердичів)
Білокриницький Т.Д.

(Житомир)
(Житомирська обл.) (Житомирська обл.) (Житомирська обл.)

87 15.05.2021
ДЮСШ ім. 
Маміашвілі 
(Конотоп)

"Чайка" 
(П.Борщагівка)

Черняк В.А. (Київ) (Сумська обл.) (Сумська обл.) (Сумська обл.)

89 15.05.2021
ДЮСШ "Прилуки" 

(Прилуки)
ДЮСШ-АІК 

"Чуднів" (Чуднів)
Лопавчук Є.В. (Київ) (Чернігівська обл.) (Чернігівська обл.) (Чернігівська обл.)

90 15.05.2021 "Чайка" (Вишгород)
ДЮФК "Каскад 

Бровари" 
(Бровари)

Гринь К.А.
(Київська обл.)

(Київська обл.) (Київська обл.) (Київська обл.)

Група 5

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

Група 6

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

Група 7

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу

Група 8

№ Дата Матч Арбітр Асистент арбітра 1 Асистент арбітра 2 Спостерігач арбітражу


