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Національна рада  

з питань антикорупційної  
політики 

 
 
Шановний пане Голово та члени Національної ради! 
Прийміть запевнення у моїй повазі! 
Втретє звертаюся до Вас з наступного приводу! 
 
Відповідно до Указу Президента України № 453/2019 «Питання Національної ради з питань 

антикорупційної політики» Президентом України було оновлено склад Національної ради з питань 
антикорупційної політики. 

У контексті реалізації повноважень Національної ради з питань антикорупційної політики, 
діючи на пряме доручення моїх клієнтів, знову звертаюся до Вас з наступним зверненням, що 
належить до виключної компетенції Національної ради з питань антикорупційної політики. 

 
1. ЗАГАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ СПРАВИ 

 
З лютого 2017 р. до цього дня Слободенюк С.А., Стойкова Л.К., інші фізичні особи, а також 

ТОВ «Злагода» є жертвами регулярних озброєних злочинних нападів з боку злочинної організації, яка 
до цього часу безкарно діє в Ізмаїльському районі Одеської області завдяки незаконній підтримці з 
боку органів прокуратури та поліції. 

Було вчинено понад злочинних озброєних 30 нападів на майно Слободенюка С.А., Стойкової 
Л.К та ТОВ «Злагода» (див. додатки). 

Відкрито понад 30 кримінальних проваджень, в яких Слободенюк С.А., Стойкова Л.К., ТОВ 
«Злагода» та працівники ТОВ «Злагода» є потерпілими. 

Тим не менш, відкриті зазначені вище кримінальні провадження абсолютно не розслідуються в 
силу, як обґрунтовано вважають потерпілі, прямих корупційних зв’язків між членами злочинної 
організації та працівниками прокуратури та поліції (як на місцевому, так і на обласному рівні). 

 
2. ЩОДО РЕЙДЕРСЬКОГО ЗАХОПЛЕННЯ МАЙНА 

 
Слободенюк С.А. є власником несамохідного судна – порому ВИЛ-0224-К, відомості про яке 

вмістяться у передбачених законом реєстрах суден малого флоту під записом SRU601287, ВИЛ 0224 
К, 1992.  

Відповідно ТОВ «Злагода» є орендарем зазначеного судна (порому ВИЛ-0224-К). 
Станом на жовтень 2017 р. вже мали місце численні спроби членів злочинної організації 

вчинити напад на пором та поромну переправу Слободенюка С.А. з метою здійснення фактичного 
контролю над останніми. 

13.10.2017 керівники та службові особи Укртрансбезпеки (Ноняк М.В., Дідківський В.М., 
Петренко Д.С., Балибердін Д.О., Ворона Ю.М., Ткачук Л.С., Єфіменко П.В., Ружицький Є.В. та інші), 
діючи у свавільний спосіб, грубо порушуючи право власності Слободенюка С.А., а також право 
Слободенюка С.А. та ТОВ «Злагода» на мирне володіння своїм майном, виконуючи корупційне 
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замовлення членів злочинної організації, здійснили таємну подвійну реєстрацію (перереєстрацію) 
прав власності на пором ВИЛ-0224-К. 

28.10.2017 члени злочинної організації, застосувавши фізичне насильство, вчинили черговий 
напад на майно ТОВ «Злагода» та майно Слободенюка С.А. з метою незаконного захоплення майна, а 
саме порому Слободенюка С.А. (ВИЛ-0224-К) та поромної переправи Слободенюка С.А. 

Після здійснення нападу і до цього часу зазначений пором та поромна переправа перебувають 
під контролем злочинної організації.  

 
3. ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ ПОСАДОВИХ ОСІБ УКРТРАНСБЕЗПЕКИ 

 
Підставою для перереєстрації права власності Слободенюка С.А. на судно (пором ВИЛ-0224-К) 

на Чебана П.Г. був так званий «Акт технічного нагляду судна для здійснення його державної 
реєстрації» від 15.11.2015 (надалі – Акт нагляду від 15.11.2015), начебто складений та підписаний 
інженер-інспектором ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» 
Фарварщуком В.Д. 

Проте, відповідно до офіційних листів ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства 
України», інженер-інспектор Фарварщук В.Д. помер ще у 2007-му році.  

Крім того, відповідно до офіційних листів ДП «Класифікаційне товариство Регістр 
судноплавства України», Чебану П.Г. ніколи не видавався жодний Акт нагляду. 

Відповідно до чого зазначений Акт є очевидно підробленим. 
Тим не менш, 13.10.2017 підроблений «Акт нагляду» від 15.11.2015 за попередньою змовою з 

керівництвом Укртрансбезпеки (Ноняком М.В., Дідківським В.М., Петренком Д.С., Балибердіним 
Д.О.) було подано Чебаном П.Г. до Укртрансбезпеки з метою подальшого рейдерського захоплення 
майна Слободенюка С.А. та ТОВ «Злагода» (порому Слободенюка С.А. (ВИЛ-0224-К) та поромної 
переправи Слободенюка С.А.). 

Крім того, 02.10.2018, будучи допитаним прокурором, Голова Укртрансбезпеки Ноняк М.В. 
засвідчив, що він взагалі не підписував реєстраційні документи на ім’я Чебана П.Г., що додатково 
свідчить про підроблення таких документів. 

Той факт, що перевірка документів Чебана П.Г. в Укртрансбезпеці тривала буквально декілька 
хвилин, додатково свідчить про корупційну складову в діях посадових осіб Уктрансбезпеки.  

Крім того, в процесі роботи потерпілих (ТОВ «Злагода» та Слободенюка С.А.) над матеріалами 
кримінальних проваджень було встановлено, що Чебаном П.Г. до Укртрансбезпеки було подано 
документи, які не були завірені у встановленому законом порядку.  

Між тим усі документи, які подаються до Укртрансбезпеки (наразі – до Морської адміністрації) 
повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна або органами, які здійснювали їх 
оформлення та видачу. 

Керівництво та інші працівники Укртрансбезпеки (Ноняк М.В., Дідківський В.М., Петренко 
Д.С., Балибердін Д.О., Ворона Ю.М., Ткачук Л.С., Єфіменко П.В., Ружицький Є.В. та інші), діючи на 
грубе порушення закону та права власності, вчинили умисні свавільні незаконні дії, спрямовані на 
проведення таємної подвійної реєстрації права власності та незаконну видачу суднового патенту 
членам злочинної організації. 

На грубе порушення вимог Положення про Укртрансбезпеку та своїх прямих посадових 
обов’язків, зазначені посадові особи Уктрансбезпеки, діючи у незаконний спосіб, зловживаючи 
службовим становищем: 

 
1) умисно не здійснили належний нагляд за додержанням законодавства при переоформленні 

порому ВИЛ-0224-К на Чебана П.Г. під назвою «Кислицький», що було цілеспрямовано 
здійснено на підставі вочевидь підроблених документів, які до того ж містили численні 
виправлення;  
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2) умисно не здійснили перевірку вочевидь підроблених документів (які до того ж містили 
численні виправлення та неточності), що були подані Чебаном П.Г. та іншими членами 
злочинної організації до Укртрансбезпеки з метою рейдерського захоплення судна 
Слободенюка С.А. (порому ВИЛ-0224-К);  

3) умисно не здійснили контроль і нагляд за додержанням правил користування стверджуваним 
засобом річкового транспорту з боку Чебана П.Г., дозволивши йому та іншим членам 
злочинної організації у злочинний (насильницький) спосіб захопити пором Слободенюка С.А. 
ВИЛ-0224-К та поромну переправу Слободенюка С.А.; 

4) умисно не здійснили огляд судна ВИЛ-0224-К перед переоформленням цього судна на Чебана 
П.Г. під іншою назвою («Кислицький»), яке в подальшому на підставі підроблених документів 
було видане Чебаном П.Г. за пором «Кислицький;  

5) умисно та свавільно здійснили незаконну таємну перереєстрацію судна Слободенюка С.А. 
(порому ВИЛ-0224-К) під назвою «Кислицький» у Державному судновому реєстрі України та 
Судновій книзі України на підставі підроблених документів, які містили очевидні й численні 
неточності та виправлення; 

6) умисно не здійснили контроль за навігаційно-гідрографічним забезпеченням судноплавства в 
районі плавання стверджуваного порому «Кислицький», надавши умисне сприяння злочинцям 
злочинним шляхом захопити майно Слободенюка С.А. (пором ВИЛ-0224-К); 

7) умисно не здійснили нагляд за функціонуванням служб регулювання руху стверджуваного 
порому «Кислицький», за який було видано пором Слободенюка С.А. ВИЛ-0224-К; 

8) у корупційний спосіб видали Чебану П.Г. на підставі підроблених документів підроблене 
свідоцтво про право власності; 

9) у корупційний спосіб видали Чебану П.Г. на підставі підроблених документів підроблений 
судновий патент; 

10) умисно ухилилися від розгляду по суті численних звернень, заяв та скарг ТОВ «Злагода» та 
Слободенюка С.А. на умисні корупційні дії працівників та керівництва Уктрансбезпеки;  

11) умисно не провели будь-якої перевірку документів на пором «Кислицький», вочевидь 
підроблені документи на який було подано Чебаном П.Г. до Уктрансбезпеки; 

12) умисно не забезпечили здійснення заходів щодо запобігання корупції в органах 
Укртрансбезпеки; 

13) умисно не одержали в установленому законодавством порядку від державних органів та 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми 
власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і 
матеріали, необхідні для перевірки пакету підроблених документів Чебана П.Г., який було 
подано до Уктрансбезпеки;  

14) умисно проігнорували відповідні інформаційні бази даних державних органів, державну 
систему урядового зв’язку та інші технічні засоби, необхідні для перевірки пакету 
підроблених документів Чебана П.Г., який було подано до Уктрансбезпеки; 

15) умисно вчинили інші дії, спрямовані на реалізацію злочинного замислу злочинців; 
16) умисно ухилилися на систематичній основі від проведення службового розслідування за 

фактами корупційних дій на користь Чебана П.Г. та інших членів злочинної організації. 
 

4. ДОДАТКОВА КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА ПРИ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ 
 
Під час допиту прокурором Голови Укртрансбезпеки Ноняка М.В. було встановлено, що сам 

процес виготовлення та видачі документів за заявою Чебана П.Г. тривав всього 2 години, що є 
принципово важливою обставиною для цієї справи. 

Процес опрацювання документів Чебана П.Г. включав в себе (за словами Ноняка М.В.): 
 



 
15.06.2020   

 
а/с 74, м. Київ, 01024 
www.yagunov.in.ua 
                                                           4 

1) прийом документів від Чебана П.Г. (понад 20 документів) у приміщенні Сервісного центру 
Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. Перемоги, 57); 

2) реєстрація пакету документів Чебана П.Г. у приміщенні Сервісного центру Укртрансбезпеки 
посадовою особою Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. Перемоги, 57); 

3) первісне опрацювання документів у приміщенні Сервісного центру Укртрансбезпеки посадовою 
особою Укртрансбезпеки за формальними ознаками (м. Київ, пр. Перемоги, 57); 

4) повна перевірка пакету документів Чебана П.Г. у приміщенні Сервісного центру Укртрансбезпеки 
(м. Київ, пр. Перемоги, 57); 

5) звірка документів Чебана П.Г. з базами даних Уктрансбезпеки у приміщенні Сервісного центру 
Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. Перемоги, 57); 

6) виготовлення бланку свідоцтва про право власності; 
7) виготовлення бланку суднового патенту;  
8) транспортування документів з Сервісного центру Укртрансбезпеки до головного приміщення 

Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. Перемоги 14) на відстань понад 7 км громадським транспортом або 
пішки; 

9) підйом документів на 12-й поверх приміщення Уктрансбезпеки;  
10) перевірка документів профільним заступником Голови Укртрансбезпеки Петренком Д.С. у 

приміщенні Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. Перемоги 14); 
11) передання документів Голові Укртрансбезпеки Ноняку М.В. (м. Київ, пр. Перемоги 14); 
12) вивчення документів Головою Уктрансбезпеки Ноняком М.В. (м. Київ, пр. Перемоги 14); 
13) підписання Головою Укртрансбезпеки документів (м. Київ, пр. Перемоги 14); 
14) проставлення Головою Укртрансбезпеки печатки на документах (м. Київ, пр. Перемоги 14); 
15) передача підписаних документів від Голови Укртрансбезпеки відповідальному працівнику для 

відправлення до Сервісного центру Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. Перемоги, 57);  
16) спуск документів з 12-го на 1-й поверх;  
17) транспортування документів з головного приміщення Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. Перемоги 14) 

до Сервісного центру Укртрансбезпеки на відстань понад 7 км громадським транспортом або 
пішки; 

18) підготовка підписаних документів до видачі у Сервісному центрі Укртрансбезпеки (м. Київ, пр. 
Перемоги, 57); 

19) видача документів замовнику (м. Київ, пр. Перемоги, 57). 

Отже, весь центральний апарат Укртрансбезпеки (включаючи Ноняка М.В., Дідківського В.М., 
Петренка Д.С., Балибердіна Д.О. та інших) працював в авральному порядку виключно на 
опрацювання та реєстрацію вочевидь підроблених документів Чебана П.Г., що додатково свідчить про 
очевидну корупційну складову в процесі опрацювання таких документів. 

Крім того, беручи до уваги, що Чебан П.Г. подав документи у п’ятницю (у скорочений робочий 
день), з цього випливає додаткова корупційна складова у проведенні такої таємної прискореної 
корупційної перереєстрації права влсності Слободенюка С.А. на Чебана П.Г. 
 

5. ВІДМОВА УСУНУТИ ШКОДИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
 
14.06.2018, 15.06.2018, 16.06.2018, 18.06.2018, 25.06.2018, 27.06.2018, 02.07.2018, 03.09.2018, 

10.07.2018, 11.01.2019, 12.01.2019, 15.01.2019, 16.01.2019, 28.01.2019, 30.01.2019, 04.02.2019, 06.02.19, 
08.02.2019, 11.02.2019, 12.02.2019 та в інші дати Слободенюком С.А. та ТОВ «Злагода» з огляду на 
встановлений факт підроблення документів надсилалися заяви до Міністерства інфраструктури 
України, Морської адміністрації та Укртрансбезпеки про скасування незаконної перереєстрації в 
адміністративному порядку, проте усі заяви залишено без задоволення або без розгляду. 

 
Подібне умисне цілеспрямоване саботування відновлення порушених прав Слободенюка С.А. та 

ТОВ «Злагода» вказує на вчинення окремих додаткових корупційних правопорушень керівництвом 
Укртрансбезпеки та Морської адміністрації на користь членів злочинної організації. 
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6. САБОТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 
03.09.2018, 07.09.2018, 07.09.2018, 14.09.2018, 25.09.2018, 09.10.2018, 11.10.2018, 16.10.2018, 

18.10.2018, 20.11.2018, 22.11.2018, 07.12.2018, 12.12.2018, 14.12.2018, 21.12.2018, 26.12.2018, 
28.12.2018, 30.12.2018, 28.01.2019, 30.01.2019, 04.02.2019, 05.02.2019, 06.02.2019, 08.02.2019 та в інші 
дати Слободенюком С.А. та ТОВ «Злагода» надсилалися вимоги про проведення службового 
розслідування в Морській адміністрації та Укртрансбезпеці за фактами корупції під час перереєстрації 
прав власності на судно Слободенюка С.А. на Чебана П.Г. 

Морська адміністрація (Петренко Д.С., Барінов Д.О., Балибердін Д.О.) провела службове 
розслідування, проте незаконно засекретила свій висновок службового розслідування.  

Укртрансбезпека (Ноняк М.В., Дідківський В.М.) у проведені такого службового розслідування 
незаконно відмовила.  

Міністерство інфраструктури України у проведені такого службового розслідування незаконно 
відмовило.  

Національне агентство України з питань державної служби, яке за законом повинно було 
провести службове розслідування щодо корупційних дій керівництва Міністерства інфраструктури 
України, Укртрансбезпеки та Морської Адміністрації, незаконно відмовилося проводити службове 
розслідування за фактами корупції. 
 

7. ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ  
 
Цим зверненням потерпілі ТОВ «Злагода», Стойкова Л.В. та Слободенюк С.К. звертають увагу 

на наступне. 
В умовах окупації частини території України та війни на Сході України особливої важливості 

набувають питання дотримання законності у сфері реєстрації морського та річкового транспорту. 
Проте на прикладі справи Слободенюка С.А. та ТОВ «Злагода» є очевидним, що наразі 

національній безпеці України загрожують більш ніж серйозні виклики, пов’язані з тим, що наразі 
будь-яке судно може бути перереєстроване на підставі навіть очевидно підроблених документів 
буквальні за лічені хвилини. 

Більше того, навіть встановлення фактів злочинної рейдерської перереєстрації суден навіть на 
підставі очевидно підроблених документів абсолютно не гарантує відновлення порушених прав 
власності та не гарантує забезпечення національної безпеки України у сфері морського та річкового 
судноплавства. 

 
8. БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ПРАВОПОРЯДКУ 

 
Не зважаючи на доведений потерпілими факт підроблення документів з боку організованої 

злочинної групи (зокрема, використання у 2015 році підпису людини, яка, як вже встановлено, 
померла, у 2007 році), посадові особи органів правопорядку допускають нічним не виправдану 
тяганину у відповідних кримінальних провадженнях: 

 
§ Київська місцева прокуратура № 10 та Шевченківське РУ ГУНМ у м. Києві – 

кримінальне провадження № 12017160150003076;  
 

§ Овідіопольський ВП ГУНП в Одеській області та Іллічівська місцева прокуратура 
Одеської області – кримінальне провадження № 42018000000000182. 

 
9. РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА 

 



 
15.06.2020   

 
а/с 74, м. Київ, 01024 
www.yagunov.in.ua 
                                                           6 

За результатами розгляду цієї заяви,  
 

- враховуючи повне саботування проведення службових розслідувань фактів корупції в 
Міністерстві інфраструктури України, Укртрансбезпеці та Морській адміністрації щодо 
злочинного захоплення майна ТОВ «Злагода» та Слободенюка С.А. (зокрема порому ВИЛ-
0224-К) з боку Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства 
інфраструктури України, Укртрансбезпеки та Морської адміністрації; 

- беручи до уваги системну умисну бездіяльність службових осіб органів Національної 
поліції, прокуратури, ДБР та НАБУ при розслідування фактів корупції в Міністерстві 
інфраструктури України, Укртрансбезпеці та Морській адміністрації щодо злочинного 
захоплення майна ТОВ «Злагода» та Слободенюка С.А. (зокрема порому ВИЛ-0224-К); 

 
ПРОШУ: 

 
1. Включити справу щодо рейдерського захоплення майна ТОВ «Злагода» та 

Слободенюка С.А. (порому ВИЛ-0224-К), здійсненого на підставі підроблених документів, до 
порядку денного наступного засідання Національної ради з питань антикорупційної політики 
для визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії України на 
сучасному етапі. 

 
2. Здійснити системний аналіз стану запобігання і протидії корупції в Україні, 

ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і 
протидії корупції у сфері морського та річкового транспорту (на прикладі рейдерського 
захоплення майна ТОВ «Злагода» та Слободенюка С.А., здійсненого на підставі підроблених 
документів). 

 
3. Підготувати та подати Президентові України узгоджені пропозиції щодо 

поліпшення координації та взаємодії між суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері 
запобігання і протидії корупції у сфері морського та річкового транспорту (на прикладі 
рейдерського захоплення майна ТОВ «Злагода» та Слободенюка С.А., здійсненого на підставі 
підроблених документів). 

 
4. Здійснити комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері запобігання і протидії 

корупції у сфері морського та річкового транспорту (на прикладі рейдерського захоплення 
майна ТОВ «Злагода» та Слободенюка С.А., здійсненого на підставі підроблених документів). 

 
5. Проаналізувати національне антикорупційне законодавство щодо протидії 

корупції у сфері морського та річкового транспорту. 
 
6. Здійснити моніторинг та аналіз ефективності реалізації антикорупційної 

стратегії в Україні у період 2017-2019 років щодо протидії корупції у сфері морського та 
річкового транспорту (на прикладі рейдерського захоплення майна ТОВ «Злагода» та 
Слободенюка С.А., здійсненого на підставі підроблених документів). 

 
7. Підготувати законопроекти у сфері запобігання і протидії корупції у сфері 

реєстрації морського та річкового транспорту України. 
 
8. Для виконання завдань, викладених вище, запитати та витребувати від 

Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства інфраструктури 
України, Морської Адміністрації та Укртрансбезпеки висновки службових розслідувань щодо 
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корупційних дій службових осіб Міністерства інфраструктури України, Морської 
Адміністрації та Укртрансбезпеки при перереєстрації судна Слободенюка С.А. (порому ВИЛ-
0224-К) на Чебана П.Г., здійснене на підставі підроблених документів).  

 
9. Для виконання завдань, викладених вище, запитати та витребувати від 

Генерального прокурора та керівника Національної поліції України аналітичні довідки щодо 
результатів проведення досудового розслідування у відповідних кримінальних провадженнях 
(Київська місцева прокуратура № 10 та Шевченківське РУ ГУНМ у м. Києві – у 
кримінальному провадженні № 12017160150003076; Овідіопольський ВП ГУНП в Одеській 
області та Іллічівська місцева прокуратура Одеської області – у кримінальному провадженні 
№ 42018000000000182). 

 
10. Провести засідання Національної ради з питань антикорупційної політики 

щодо корупції в Міністерстві інфраструктури України, Укртрансбезпеці та Морській 
Адміністрації, куди запросити керівництво зазначених вище органів влади, ТОВ «Злагода», 
Стойкову Л.К., Слободенюка С.А. та їх представника, Генерального прокурора, керівника 
Національної поліції України, керівника Головного слідчого управління Національної поліції 
України, прокурора м. Києва, прокурора Одеської області. 

 
11. Провести засідання нараду та круглий стіл щодо корупції в Міністерстві 

інфраструктури України, Укртрансбезпеці та Морській Адміністрації, куди запросити 
керівництво зазначених вище органів влади, ТОВ «Злагода», Стойкову Л.К., Слободенюка 
С.А. та їх представника, Генерального прокурора, керівника Національної поліції України, 
керівника Головного слідчого управління Національної поліції України, прокурора м. Києва, 
прокурора Одеської області. 

 
12. Надати доручення Голові Національного агентства України з питань державної 

служби провести глибоке, всебічне, неупереджене та об’єктивне службове розслідування за 
фактами неодноразового умисного порушення антикорупційного законодавства та вчинення 
численних корупційних правопорушень державними службовцями які займають посади 
державної служби категорії «А», на користь членів злочинної організації. 

 
1) Головою Укртрансбезпеки Ноняком М.В., першим заступником Голови 

Укртрансбезпеки Дідківським В.М., заступником Голови Укртрансбезпеки 
Петренком Д.С. (станом на 13.10.2017) –  

 
при розгляді заяви Чебана П.Г. щодо таємної 

перереєстрації порому Слободенюка С.А. (ВИЛ-0224-К) на 
Чебана П.Г. під назвою «Кислицький» на підставі 
підроблених документів, що мало місце 13.10.2017; 

 
2) Головою Морської адміністрації Петренком Д.С., заступником Голови 

Морської адміністрації Балибердіним Д.О., Головою Укртрансбезпеки Ноняком 
М.В.,  першим заступником Голови Укртрансбезпеки Дідківським В.М. –  

 
щодо систематичного умисного й свавільного 

саботування проведення службового розслідування за 
фактами незаконної таємної перереєстрації порому 
Слободенюка С.А. (ВИЛ-0224-К) на Чебана П.Г. під назвою 



 
15.06.2020   

 
а/с 74, м. Київ, 01024 
www.yagunov.in.ua 
                                                           8 

«Кислицький» на підставі підроблених документів, що мало 
місце 13.10.2017; 

 
3) Головою Морської адміністрації Петренком Д.С., заступником Голови 

Морської адміністрації Балибердіним Д.О., Головою Укртрансбезпеки Ноняком 
М.В., першим заступником Голови Укртрансбезпеки Дідківським В.М. –  

 
щодо свавільної незаконної й безпідставної відмови 

скасувати таємну незаконну державну перереєстрацію 
судна Слободенюка С.А. (ВИЛ-0224-К) на Чебана П.Г., 
проведену 13.10.2017 на підставі підроблених документів. 

 
§ Ця заява не є адвокатським запитом. 
§ Ця заява підлягає розгляду в порядку законодавства про звернення громадян. 
§ Ця заява є частиною скарги до ЄСПЛ та становить частину вичерпання національних засобів 

правого захисту. 
 
Представник Слободенюка С.А., 
представник ТОВ «Злагода», 
представник Стойкової Л.К.  
 
адвокат Д.В. Ягунов 
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