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19 жовтня 2018 року в ефірі загальнонаціонального телеканалу «UA- 
Перший» в рамках спільного проекту з «Радіо Свобода» було показано 
програму «Схеми» № 190 під назвою «Офшорне чтиво. Павелко, Емірати та 
корупція в українському футболі».

В даному розслідуванні журналістами наведено докази, що закупівля 
обладнання для будівництва заводу ТОВ «ФФУ Продакшн» з виробництва 
штучного покриття для футбольних полів здійснювалась через офшорну 
кампанію S.D.T. FZE, розташовану в Об’єднаних Арабських Еміратах (далі -  
ОАЕ), що призвело до безпідставного збільшення вартості обладнання на 20%.

Наведені журналістами факти свідчать про те, що за договором купівлі- 
продажу, компанія S.D.T. FZE (ОАЕ) придбала у компанії Еко Грін Еквіпмент 
(США) обладнання на загальну суму 3 159 500 доларів США , а потім це саме 
обладнання компанія S.D.T. FZE наступного дня продала ТОВ «ФФУ 
Продакшн» вже за 3 791 400 доларів США.

За такою ж схемою компанією S.D.T. FZE (ОАЕ) було придбано 
обладнання у постачальника - компанії «Тафтинг Машинері Сервісиз Лтд» 
(Англія) на суму 307 500 фунтів стерлінгів, а потім продано ТОВ «ФФУ 
Продакшн» вже за 369 500 фунтів стерлінгів.

У матеріалах журналістських розслідувань стверджується, що при 
закупівлі обладнання компанії Еко Грін Еквіпмент (США) ТОВ «ФФУ 
Продакшн» переплатило компанії S.D.T. FZE (ОАЕ) на 631 900 долар США 
більше, а за обладнання компанії «Тафтинг Машинері Сервісиз Лтд» (Англія) - 
на 62 000 фунтів стерлінгів (приблизно 79 500 доларів США) більше, ніж 
обладнання коштувало би при прямих закупівлях. Загалом лише на цих двох 
закупівлях ТОВ «ФФУ Продакшн» через непрямі контракти переплатило на 
711 400 доларів США офшорній компанії S.D.T. FZE (ОАЕ).
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Через компанію S.D.T. FZE (ОАЕ) з безпідставною націнкою ТОВ «ФФУ 
Продакшн» також закуповувало у групи компаній Polytan сировину для 
виготовлення штучного покриття для футбольних полів.

Вищеописана журналістськими розслідуваннями схема закупівель 
обладнання та сировини містить, на їх погляд, ознаки незаконних дій, вчинених 
умисно певними особами з корисливою метою.

В інтерв’ю журналістам програми «Схеми» директор ТОВ «ФФУ 
Продакш» Андрій Бондаренко, генеральний Секретар ФФУ Юрій Запісоцький 
та Президент ФФУ Андрій Павелко підтвердили, шо закупівля обладнання 
дійсно здійснювалась через компанію S.D.T. FZE (ОАЕ), рекомендовану 
компанією Polytan в якості генерального підрядника та постачальника 
обладнання.

19 жовтня 2018 року в інтерв’ю журналістам FootballHub Президент ФФУ 
Андрій Павелко повідомив, що здійснення закупівлі обладнання та сировини 
через компанію S.D.T. FZE (ОАЕ) - це вимога компанії Polytan, наслідком 
невиконання якої була б відмова у співпраці з ФФУ.

ГС ФФК вважає, що якщо журналістські розслідування підтвердяться, то 
така закупівля обладнання через офшорну компанію дійсно могла призвести до 
розтрати коштів ФФУ, оскільки будівництво заводу фінансувалося, в тому 
числі, з коштів ФФУ у вигляді внеску до статутного капіталу ТОВ «ФФУ 
Продакшн». До того ж ФФУ є єдиним учасником (власником) ТОВ «ФФУ 
Продакшн» та має право на отримання прибутку, що значно зменшився через 
безпідставне збільшення вартості обладнання та сировини на 20%.

Отже, зазначеними діями посадовців ФФУ, могло бути завдано фінансової 
шкоди ФФУ. Переплачені кошти мали бути витрачені на розвиток та 
популяризацію футболу в Україні, в тому числі і на розвиток ГС ФФК. Нам 
також незрозуміло, чому з коштів, які ФФУ отримує від УЕФА за програмою 
«Хет Трик», ФФК на протязі року не отримала жодної копійки.

Відтак, з метою захисту законних прав та інтересів ГС ФФУ та її членів, в 
тому числі і ГС ФФК, та для з’ясування всіх обставин залучення офшорної 
компанії при закупівлі обладнання та сировини для заводу ТОВ «ФФУ 
Продакшн», Виконком ГС ФФК вважає за доцільне звернутися до КДК ФФУ, а 
за необхідності і до правоохоронних органів, що не суперечить діючому 
законодавству України та положенням Статуту ФФУ, для проведення повного 
розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів, які наведено в 
матеріалах журналістських розслідувань щодо можливої безпідставної 
розтрати коштів.

Оскільки, зі слів Президента ФФУ Андрія Павелка, залучення офшорної 
компанії було вимогою компанії Polytan, яка розташована в Бургхеймі, 
Німеччина, ГС ФФК залишає за собою також право звернутися до 
правоохоронних органів Німеччини для розслідування цієї справи.

Звертаємо також Вашу увагу, шановні члени КДК ФФУ, що на протязі 
майже восьми місяців ГС ФФК не отримала від КДК ФФУ відповіді (рішення) 
на нашу заяву-скаргу від 16.03.2018 р., по якій, ще 13 квітня 2018 року, вами



було відкрито провадження у справі «Про заяву ФФК стосовно призупинення 
надання ФФУ безповоротної фінансової допомоги». Затримка розгляду нашої 
заяви-скарги призвела до того, що станом на сьогодні, ГС ФФК безпідставно 
недоотримала від ГС ФФУ вже 600 тис. грн. на свою статутну діяльність, які 
конче потрібні і мають бути спрямовані, в першу чергу, на розвиток дитячо- 
юнацького та жіночого футболу. При цьому жодних повідомлень від ГС ФФУ, 
щодо призупинення такого фінансування рішенням Конгресу чи Виконкому 
ГС ФФУ, на протязі року ГС ФФК не отримувала.

Враховуючи вищенаведене, просимо Вас, шановні члени КДК ФФУ:

1. Прийняти дану заяву до розгляду та відкрити впровадження по справі, 
щодо підтвердження або спростування журналістських розслідувань 
озвучених у випуску програми «Схеми» № 190, від 18 жовтня 2018 року, під 
назвою «Офшорне чтиво. Павелко, Емірати та корупція в українському 
футболі», оскільки така невизначеність принижує авторитет ФФУ перед її 
членами та вболівальниками, а також негативно впливає на імідж ФФУ у 
Європейському та світовому футбольному співтоваристві.

2. Зобов’язати ГС ФФУ надавати щомісячну безповоротну фінансову 
допомогу ГС ФФК, передбачену рішенням Виконкому ФФУ від 29.01.2018 
року у розмірі 59.0 тис. грн., а також сплатити заборгованість ГС ФФК у 
розмірі 600.00 тис. грн., оскільки така затримка виділення коштів є 
безпідставною, та грубо порушує Рішення Виконкому ФФУ (протокол №11 від 
21.12.2016 р.), про що ГС ФФК повідомляло КДК ФФУ у своїй заяві-скарзі від 
16.03.2018 року.

3. Запросити на засідання КДК ФФУ представників ГС ФФК, надати 
можливість ознайомитись з матеріалами по даній справі.

Враховуючи те, що ФФУ на протязі останнього року, без будь-яких 
офіційних пояснень, ігнорує наші звернення та практично припинила свої 
стосунки зі своїм членом -  ГС ФФК, а КДК ФФУ майже пів року зволікає з 
розглядом нашої справи, що є прямим порушенням Дисциплінарних правил 
ФФУ, вважаємо за доцільне це звернення оприлюднити в ЗМІ.


