
 

Всім  ліцензіарам 

До уваги менеджерів з ліцензування 

 

 

 
Ваше посилання Ваш лист від Наше посилання Дата 

   9 липня 2021 
 

Ліцензування клубів УЄФА – Ключові граничні терміни 2021/22  

 

Шановні менеджери з ліцензування, 

Щоб допомогти вам протягом сезону 2021/22, будь-ласка, знайдіть в додатку огляд граничних 

термінів з ліцензування клубів, які мають дотримуватися протягом наступних 12 місяців. 

Зокрема, слід відзначити, що подача рішень про ліцензування 2022 для участі у клубних змаганнях 

УЄФА в 2022/23 рр. (чоловічі та жіночі змагання) була призначена на 31 травня 2022 р. Відповідно, 

як завжди, будь-ласка, візьміть це до уваги при визначенні порядку ліцензування відповідно до 

статті 9 Регламенту УЄФА з ліцензування клубів та фінансового «фейр-плей» (ЛК/ФФП). 

В зв'язку з цим також слід зазначити, що в рамках процедури допуску до клубних змагань УЄФА 

2022/23 рр., повний процес ліцензування має бути завершений до граничного терміну подачі 

списку рішень з ліцензування до адміністрації УЄФА і будь-яке рішення повідомлене після цього 

граничного терміну може не братися до уваги. 

 

Будь-ласка, не соромтесь звертатися до відділу УЄФА з ліцензування клубів, якщо у вас будуть які-

небудь запитання або необхідна додаткова інформація.  

 

З найкращими побажаннями, 

УЄФА 

 
Алеш Завр 

Голова ліцензування клубів 

 

Додаток: 

- Ключові граничні терміни ліцензування клубів 2021/22  

 

 



Граничні терміни процесу ліцензування клубів 2021/22 
 

Дати Інформація, яка має бути подана до адміністрації УЄФА ліцензіаром 

 

30 вересня 

2021 

 

• Запити особливих умов з огляду на сезон 2022/23 (якщо застосовується) 

- Подача запитів щодо особливих умов стосовно положень ліцензування 

клубів. 

 

31 грудня 

2021 

 

• Переглянутий національний регламент з ліцензування клубів з огляду на  

сезон 2022/23 

-  Подача остаточної затвердженої версії національного регламенту з 

ліцензування клубів відповідно до Регламенту ЛК/ФФП (видання 2018), що 

застосовується для рішень з ліцензування 2022 р.  

 

1 лютого 

2022 

 

• Інформація щодо правила «трьох років» та пов’язані запити виключень 

- Подача запитів щодо виключення з правила «трьох років»; 

- Подача інформації про претендентів/ліцензіатів стосовно змін з 

потенціальним впливом на правило «трьох років» 

 

15 квітня 

2022 

 

• Запит спеціального дозволу з огляду на сезон 2022/23 (якщо застосовується) 

- Повідомлення про можливість запиту спеціального дозволу щодо системи 

ліцензування клубів. 

 

2 травня 

2022 

 

• 2020 Бенчмаркінг/фінансова звітність з огляду на сезон 2022/23 

(основа для інформації про беззбитковість, яка подається в липні 2021) 

- Фінансова інформація за 2021 р. - пакет «Фінансова інформація”; 

- Інформація про клуб за 2021 р. (T) - пакет «Інформація про клуб». 

 

31 травня 

2022 

 

• Рішення з ліцензування на сезон 2022/23 

- Подача рішень з ліцензування 2022 для участі в клубних змаганнях УЄФА 

2022/23 (чоловічі та жіночі змагання). 

 


