
 

Обов’язкові документи для реєстрації гравця в Базі даних УАФ 

 

У прикладах назв файлів “sername” – це прізвище, “name” – це перша літера ім’я, які 

вказуються транслітом англ. мовою (так, як зазначено в паспорті або на сайті ДМС України – 

перевірка транслітерації – https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html ). 

УВАГА! Розмір файлу .jpg з фото та кожного файлу .pdf  НЕ повинен перевищувати 

1 Мбайт (1000 Кбайт). Рекомендований максимальний розмір файлу – до 500 Кбайт. 

1. Кольорове фото футболіста: розмір 360х480 пікселів у форматі  .jpg  (наприклад,  

sername_name.jpg). 

2. Заява на проведення реєстрації в Базі даних УАФ, підписана футболістом (або його 

батьками – у разі неповноліття, до 18 років), з ОБОВ’ЯЗКОВИМ заповненням 

контактної інформації (адреса місця проживання, номер телефону, e-mail – за наявності) 

у форматі  .pdf  (наприклад,  sername_name_zaiava.pdf). 

3. Документи, що підтверджують особу: 

3.1. якщо гравець МАЄ  ID-картку (паспорт нового зразка):  лицьова та зворотня сторони 

ID-картки (на ОДНОМУ аркуші) у форматі .pdf (наприклад,  

sername_name_idcard.pdf); 

3.2. якщо гравець НЕ МАЄ ID-картку громадянина України: 

3.2.1. перша та друга сторінки (на ОДНОМУ аркуші) громадянського паспорту у 

форматі .pdf  (наприклад,   sername_name_passport.pdf); 

3.2.2. перша сторінка закордонного паспорту у форматі .pdf (наприклад, 

sername_name_international.pdf); 

3.3. якщо гравець НЕ МАЄ ID-картку або паспорт (старого зразка): 

3.3.1. лицьова сторона свідоцтва про народження у форматі .pdf (наприклад, 

sername_name_svidotstvo.pdf); 

3.3.2. у разі наявності – перша сторінка закордонного паспорту у форматі .pdf 

(наприклад,   sername_name_international.pdf). 

3.4. якщо гравець є ІНОЗЕМЦЕМ (за умови попереднього отримання МТС): 

3.4.1. перша сторінка громадянського паспорту у форматі .pdf (наприклад, 

sername_name_passport.pdf); 

3.4.2. лицьова сторона посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні у 

форматі .pdf  (наприклад,  sername_name_posvidka_prozhyvannia.pdf). 

Обов’язкові поля для заповнення форми створення/редагування гравця в Базі: 

• Прізвище, Ім’я, По-батькові (якщо є). 

• Міжнар. версія прізвища та ім’я (з документа або сайту перевірки транслітерації). 

• Дата народження. 

• Стать. 

• Місце народження. 

• Громадянство (у випадку відсутності громадянства України). 

• Є легіонером (так – у випадку відсутності громадянства України / ні).  

https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html
https://dmsu.gov.ua/services/transliteration.html


 

Обов’язкові документи для реєстрації в Базі даних УАФ неповнолітніх,  

які народилися за кордоном 

 

 

1. Якщо футболіст є громадянином України: 

- свідоцтво про народження; 

- паспорт або довідка про реєстрацію особи громадянином України; 

- довідка про реєстрацію місця проживання особи; 

- лист від клубу з проханням зробити запит на інформацію. 

 
Після отримання всіх необхідних документів ІФАФ зробить запит до Комітету з 

питань статусу й трансферів футболістів УАФ щодо реєстрації цього футболіста в 

Базі даних. У разі, якщо країна, у якій народився футболіст, підтвердить, що він не 

зареєстрований, то цього футболіста можна реєструвати як громадянина України. 

 

 

2. Якщо футболіст має іноземне громадянство  та проживає в Україні більше 5 

років: 

- паспорт;  

- свідоцтво про народження з перекладом на англійську мову; 

- довідка про реєстрацію місця проживання особи, де повністю вказана повна дата 

реєстрації (день/місяць/рік), з перекладом на англійську мову; 

- лист від клубу з проханням зробити запит у ФІФА на першу реєстрацію. 

 
Після отримання всіх необхідних документів ІФАФ відправить лист до Комітету 

з питань статусу й трансферів футболістів УАФ з проханням зробити запит у ФІФА 

на першу реєстрацію цього футболіста в Базі даних. 

 

 

3. Якщо футболіст має іноземне громадянство та проживає в Україні менше 5 

років: 

- (див. Minor FIFA Guide або зверніться до обласної асоціації футболу) 

  

http://ifff.if.ua/files/reiestratsiia_futbolista/Minor_FIFA_Guide_reiestratsiia_nepovnolitnikh.pdf


 

Для проведення клубом/школою самостійної реєстрації (мається на увазі внесення 

необхідних документів і даних) власних футболістів у Базі даних (далі – БД) УАФ просимо 

відправити відповідний лист-заявку, підписану керівником клубу/щколи на адресу 

database@uaf.ua (+ копія на адресу ІФАФ – ifoff1990@gmail.com). 

Лист-заявка на відкриття доступу до БД УАФ має бути надрукована на фірмовому 

бланку клубу/школи із зазначеним ЄДРПОУ та підписана її керівником. 

Після отримання та опрацювання листа в УАФ клубу/школі буде надано доступ до 

БД УАФ та проведено відповідне навчання співробітниками УАФ та ІФАФ. 

Приклад листа-заявки наведений на наступній сторінці: 
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Фірмовий бланк клубу/школи із зазначеним ЄДРПОУ 

 

 

 

 

 

Українській асоціації футболу 

 

 

Для самостійної реєстрації власних вихованців клуб/школа звертається з проханням 

надати доступ до Інформаційно-аналітичної системи УАФ (База даних) відповідальній особі: 

 

Назва обласної асоціації: Івано-Франківська обласна асоціація футболу 

Повна назва клубу/школи: _______________________________________ 

ПІБ відповідальної особи: _______________________________________ 

Контактний телефон особи: _______________________________________ 

Електронна пошта (e-mail): _______________________________________ 

 

 

 

 

Президент/керівник  

клубу/школи ________________ ПІБ керівника 

 (підпис) 


