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МІНІСТЕРСТВО 

ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
пр. Перемоги, 14, м. Київ, 01135 

 
МОРСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ 

вул. Преображенська, 25, 
м. Київ, 03110 

 
 

ЗАЯВА 
 

1. ВСТУП  
 
13.10.2017 внаслідок підроблення та використання підроблених документів судно 

Слободенюка С.А. (пором ВИЛ-0024-К) було у незаконний спосіб перереєстроване на 
Чебана Петра Григорійовича (під новою назвою «Кислицький») за незаконного сприяння 
посадових осіб Укртрансбезпеки (у тому числі тих, які у подальшому працювали та/або 
наразі працюють в Морській адміністрації). 

 
2. ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО  

 
Відповідно до ст. 29 Кодексу торгівельного мореплавства України, судно 

виключається із Державного суднового реєстру України або Суднової книги України у разі 
визнання судна непридатним для подальшої експлуатації. 

Відповідно до п. 57 Порядку ведення Державного суднового реєстру України і 
Суднової книги України (Постанова КМУ від 26.09.1997 №1069), скасування записів  про  
реєстрацію суден, які зареєстровані з порушенням встановленого порядку державної 
реєстрації суден, здійснюється безпосередньо Морською адміністрацією. 

 
3. ВСТАНОВЛЕНІ ФАКТИ ТА ОТРИМАНІ ДОКАЗИ 

 
В основу проведення незаконної таємної перереєстрації порому Слободенюка С.А. 

(ВИЛ-0224-К) на Чебана П.Г. під новою назвою «Кислицький» було покладено так званий 
«Акт технічного нагляду судна» від 15.11.2015, який, за словами Чебана П.Г., був начебто 
здійснений 15.11.2015 інженер-інспектором Регістру судноплавства України Фарварщуком 
В.Д. за безпосередньої присутності самого Чебана П.Г. 

Проте, як остаточно встановлено та документально підтверджено, інженер-інспектор 
Регістру судноплавства України Фарварщук В.Д. помер ще у 2007 році.Відтак інженер-
інспектор Регістру судноплавства України Фарварщук В.Д в принципі не міг підписати 
зазначений «Акт технічного нагляду судна» від 15.11.2015, який було подано Чебаном П.Г. 
до Укртрансбезпеки. 

Тим не менш, саме на підставі підробленого так званого «Акту технічного нагляду 
судна» від 15.11.2015 невідомі посадові особи Укртрансбезпеки 13.10.2017 видали Чебану 
П.Г. підроблені свідоцтво про право власності на судно від 13.10.2017 та судновий патент 
від 13.10.2017. 
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3. НЕПІДПИСАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ ЧЕБАНА П.Г. 
 
02.10.2018, будучи допитаним прокурором у кримінальному провадженні, Голова 

Укртрансбезпеки Ноняк М.В. засвідчив, що він не підписував документи на ім’я Чебана 
П.Г., що додатково вказує на підроблення таких документів, зокрема на підроблення так 
званого «Акту технічного нагляду судна» від 15.11.2015. 

02.10.2018, будучи допитаним прокурором у кримінальному провадженні, Заступник 
Голови Укртрансбезпеки Дідківський В.М. засвідчив, що він не підписував документи на 
ім’я Чебана П.Г., що додатково вказує на підроблення таких документів, зокрема на 
підроблення так званого «Акту технічного нагляду судна» від 15.11.2015. 

Відповідно до офіційної відповіді Морської адміністрації від 10.09.2019 так зване 
«Свідоцтво про право власності на судно» від 13.10.2017 та так званий «судновий патент» 
від 13.10.2017 не підписувалися ані Петренком Д.С., ані Балидердіним Д.О., ані Вороною 
Ю.М., ані Ткачук Л.С., ані будь-якими іншими працівниками Укртрансбезпеки (які у 
подальшому перейшли на роботу до Морської адміністрації). 

З цього випливає, що наразі жодна посадова особа Укртрансбезпеки в офіційний 
спосіб не підписувала реєстраційні документи Чебана П.Г. (судновий патент та свідоцтво 
про право власності на судно), що додатково вказує на підроблення таких документів, 
зокрема на підроблення так званого «Акту технічного нагляду судна» від 15.11.2015. 
 

4. ПОЗИЦІЯ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА ЩОДО ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ СУДНА  
 
24.01.2020 за результатами проведеної перевірки Бізнес-омбудсмен М.Свенчіцький 

ухвалив рішення Бізнес-омбудсмена, яким було встановлено, що при державній 
перереєстрації на Чебана П.Г. стверджуваного судна «Кислицький» Чебаном П.Г. не було 
подано належну копію, що підтверджує право власності на судно . 

Так само було встановлено, що при державній перереєстрації на Чебана П.Г. 
стверджуваного судна «Кислицький» Чебаном П.Г. не було подано документи, що свідчать 
про проходження судном «Кислицький» технічного нагляду судна.  

Так само було встановлено, що при державній перереєстрації на Чебана П.Г. 
стверджуваного судна «Кислицький» посадові особи Уктрансбезпеки в силу недбалості або 
умислу могли чинити дії, які призвели до незаконної державної реєстрації судна 
«Кислицький» на ім’я Чебана П.Г.  

 
5. ПОЗИЦІЯ РЕГІСТРУ СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ  

 
Регістр судноплавства України у своїх численних відповідях відобразив наступну 

правову позицію: 
• Інженер-інспектор Регістру судноплавства України Фарварщука В.Д. 

помер у 2007 році, а тому в принципі не міг підписати так званий «Акт 
технічного нагляду судна» від 15.11.2015; 

• Чебану П.Г. ніколи не видавався так званий «Акт технічного нагляду 
судна» від 15.11.2015; 

• Чебану П.Г. взагалі ніколи не видавався будь-який акт технічного нагляду 
судна щодо будь-якого судна; 

• Печатка на так званому «Акті технічного нагляду судна» від 15.11.2015 
має явні ознаки підроблення; 

• Реєстраційний номер на так званому «Акті технічного нагляду судна» від 
15.11.2015 насправді присвоєно зовсім іншому акту технічного нагляду 
малого судна, виданому у 2017 році м. Херсон на зовсім інше судно 2013 
року виготовлення, яке належить на праві власності іншій особі, яка не 
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має нічого спільного з Чебаном П.Г. та з Ізмаїльським районом Одеської 
області; 

• Чебан П.Г. вперше звернувся до Регістру судноплавства України лише у 
2018 році, проте будь-який огляд судна за його заявкою Регістром 
судноплавства України ніколи не проводився; 

• У 2018 році Чебан П.Г. звертався до Регістру судноплавства України у ще 
двічі, проте будь-який огляд судна за його заявками Регістром 
судноплавства України ніколи не проводилися; 

• Печатка на так званому «Акті технічного нагляду судна» від 15.11.2015 
має явні ознаки підроблення; 

• Так званий «Акт технічного нагляду судна» від 15.11.2015 Регістром 
судноплавства України та його посадовими особами ніколи не видавався, 
а відтак має явні ознаки підроблення. 

 
6. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

 
Вдруге наголошую, що, відповідно до п. 57 Порядку ведення Державного суднового 

реєстру України і Суднової книги України (Постанова КМУ від 26.09.1997 №1069), 
скасування записів  про  реєстрацію суден, які зареєстровані з порушенням встановленого 
порядку державної реєстрації суден, здійснюється безпосередньо Морською 
адміністрацією. 

Отже, у випадку безпосереднього встановлення порушення встановленого порядку 
державної реєстрації судна для цілей скасування запису про реєстрацію такого судна будь-
якого судового рішення не потребується  
 

7. РОЗ’ЯСНЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 
 
Систематична відмова посадових осіб Міністерства інфраструктури України та 

Морської адміністрації виконати обов’язки, що випливають з встановленого факту 
порушення державної реєстрації так званого порому «Кислицький» тягне юридичну 
відповідальність, передбачену законом. 
 

8. РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА ЗАЯВИ 
 
Діючи на прямо доручення власника майна Слободенюка С.А., з урахуванням 

викладеного вище прошу: 
 

1. Негайно припинити використання у державних базах даних Морської адміністрації 
будь-яких відомостей, внесених до таких державних баз даних на підставі 
підробленого документу – «Акту технічного нагляду судна» від 15.11.2015 за 
стверджуваним підписом Фарварщука В.Д. 

2. Вжити негайних заходів із запобігання корупції в Морській адміністрації у формі 
виключення з державних баз даних Морської адміністрації будь-яких відомостей, 
що базуються на підроблених документах Чебана П.Г., зокрема на підставі 
підробленого документу – «Акту технічного нагляду судна» від 15.11.2015 за 
стверджуваним підписом Фарварщука В.Д. 

3. Негайно припинити використання документу, який містить недостовірну 
інформацію, – Державного суднового реєстру України – в частині, що стосується 
розміщення в такому документі посилання на підроблені документи Чебана П.Г. (у   
тому числі на підроблений документ – «Акту технічного нагляду судна» від 
15.11.2015 за стверджуваним підписом Фарварщука В.Д.). 
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4. Вжити негайних заходів щодо запобігання корупції, провести перевірку та 
встановити, якій посадовій особі належить підпис на реєстраційних документах 
Чебана П.Г. (свідоцтва про право власності на судно та судного патенту), виданих 
13.10.2017 невстановленою посадовою особою. 

5. Негайно скасувати рішення від 13.10.2017 невстановленої посадової особи щодо 
видачі Чебану Петру Григорійовичу свідоцтва від 13.10.2017 про право власності на 
судно «Кислицький». 

6. Негайно скасувати рішення від 13.10.2017 невстановленої посадової особи щодо 
видачі Чебану Петру Григорійовичу суднового патенту від 13.10.2017 на судно 
«Кислицький». 

7. Негайно виключити судно «Кислицький», незаконно зареєстроване на Чебана П.Г. 
під назвою «Кислицький» на підставі підроблених документів (зокрема на підставі 
підробленого документу – «Акту технічного нагляду судна» від 15.11.2015 за 
стверджуваним підписом Фарварщука В.Д.), з Державного суднового реєстру 
України та/або Суднової книги України. 

8. Скасувати запис про реєстрацію зазначеного вище судна «Кислицький», незаконно 
зареєстрованого на Чебана П.Г. на підставі підроблених документів (зокрема на 
підставі підробленого документу – «Акту технічного нагляду судна» від 15.11.2015 
за стверджуваним підписом Фарварщука В.Д.). 

 
Ця заява підписана електронним  

цифровим підписом відповідно до закону 
 

Представник Слободенюка С.А. 
адвокат Дмитро Ягунов 

www.yagunov.in.ua 
d.yagunov@gmail.com 

+38 (097) 094 75 15 
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