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ФУТБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ 
CHILDREN-YOUTH  

FOOTBALL LEAGUE OF UKRAINE 

№ 81 

Дата  14 серпня 2020 р.                                    Керівникам регіональних асоціацій  

футболу та керівникам дитячо - юнацьких 

                                              футбольних закладів 
 

 

Дитячо-юнацька футбольна ліга України повідомляє Вам, що у зв’язку з розпорядженням 

керівництва Української Асоціації Футболу щодо обмеження доступу до приміщень Будинку 

футболу, заявка до  Чемпіонату України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних 

закладів сезону 2020/2021 рр. буде проведена дистанційно. Нижче перераховані документи (оригінали 

та на електронному носію) обов’язково подаються наступні документи:  

 заявковий аркуш у надрукованому вигляді за встановленою формою. 

Разом з заявковим листом всі клуби/ДЮСЗ, повинні надати нотаріально завірену копію статуту або 

документи, які підтверджують юридичний статус клубу/ДЮСЗ та засвідчену клубом/ДЮСЗ копію 

витягу з єдиного державного необхідно надсилати до ДЮФЛУ за адресою: 

 м. Київ, пров. Лабораторний 7-а, Будинок футболу, кімната 306. 

 

 При реєстрації команд-учасниць реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань;  

 анкета стадіону (можливо заявити до 3-х стадіонів) встановленого зразка, завірена відповідною 

регіональною асоціацією футболу, керівництвом клубу/ДЮСЗ та відповідальним представником 

ДЮФЛУ; 

 загальна інформація про клуб; 

 кольорова фотокартка футболіста останнього 3-х місячного терміну на заявковий аркуш та на 

електронному носії розмір 360Х470 рх у форматі .jpg – обов’язково; 

 заява на проведення реєстрації у ЄДБ УАФ на електронному носії у форматі noname_zayava.pdf на 

кожного гравця обов’язково; 

 документи, які встановлюють особу кожного футболіста на електронному носії у форматі .pdf на 

кожного гравця обов’язково: 

а) на юнаків, які досягли паспортного віку (від 14 років) – ID-картка громадянина України (лицьова 

та зворотна сторона на одному аркуші у форматі noname_idcard.pdf); 

б) на юнаків, які не досягли паспортного віку: 

 -  свідоцтво про народження (оригінал та лицьова сторона  на одному аркуші у форматі 

noname_svidotstvo.pdf); 

-   закордонний паспорт (учнівський квиток) (перша сторінка у форматі noname_inrernational.pdf);; 

 заявковий аркуш, згідно встановленої форми має бути заповнений в повному обсязі (1 та 2 

сторінка); 

 лист від клубу/ДЮСЗ на отримання прапору ДЮФЛУ (якщо прапору нема у наявності або він 

вийшов з ладу). 

Нагадуємо Вам, що кожен футболіст повинен бути зареєстрований у ЄДБ УАФ та одночасно 

може бути заявлений тільки в одному ДЮСЗ/клубі. Тому необхідно звернутися до Вашої регіональної 

асоціації футболу для перевірки гравців, та уразі їх заявки за інші клуби в інших змаганнях таких 

футболістів треба відзаявити. Якщо гравця немає в ЄДБ УАФ такому футболісту необхідно створити 

ліцензію у спеціаліста по роботі з ЄДБ регіональної асоціації футболу та відразу до ліцензії прикріпити 

у форматі .pdf  ID-картку громадянина України  . Також нагадуємо, що футболіст протягом футбольного 

сезону (з 01.07.20 по 30.06.21) має право виступати в офіційних  змаганнях тільки за три клуби (у 

зв’язку з карантином пандемії COVID-19) незалежно від їх приналежності. 

Просимо Вас довести до відома всіх команд-учасниць вказані вимоги з метою виключення 

випадків непорозумінь при проведенні заявки до Чемпіонату України  2020/2021 рр. 

 

Виконавчий директор ДЮФЛУ                     Ю.О. Жабинський 


