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За звітний період:

 82 
особи прийнято

55 
осіб звільнено  

визначено переможців

категорії «Б»-19  
категорії «В»-15

резерв фахівців після 
проходження конкурсів  

для призначення на посади

подали документи для участі в конкурсі (кількість осіб)

115
34

(кількість осіб)

20 (кількість осіб)
категорії «Б»-9  
категорії «В»-11
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Кадрові питання Морської адміністрації 



спеціальна перевірка 
відповідно до Закону України 
«Про запобігання корупції»

перевірка відповідно до 
Закону України 
«Про очищення влади»

Щорічне оцінювання 
державних службовців:

пройшли  
осіб     110(100 %)

Притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності:

оголошено 
догани         2 

Нагороджено:
відомчими відзнаками Міністерства 
інфраструктури України           8
заохочувальними відзнаками 
Кабінету Міністрів України                     7

Навчання та підвищення кваліфікації 
державних службовців:

- закінчили НАДУ 

категорії «А»
категорії «Б»

- підвищили кваліфікацію

категорії «А»
категорії «Б»
категорії «В»

- навчалися та 
підвищили кваліфікацію за кордоном

2

165
осіб

(кількість осіб)

4

2

2

34
3 12

19

(кількість осіб)

10

6

4

(кількість осіб)
категорії «Б»
категорії «В»

Проведено перевірок  
при вступі на 

державну службу:

30

70

Кадрові питання Морської адміністрації 
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Здійснено 15 перевірок систем охорони портових засобів в морських портах Одеса, Чорноморськ, 
Миколаїв, Маріуполь на відповідність вимогам глави ХІ-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя 
на морі 1974 року та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів, за результатами яких 
виявлено та усунено чинники, які негативно впливають на рівень безпеки під час взаємодії суден, які 
здійснюють міжнародні перевезення, та морських і річкових портів;

2568
Здійснено перевірок суден 
під іноземним прапором

Виявлено недоліки вимог безпеки та 
попередження забруднення з суден

4573
 Суден було затримано
17

Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Забезпечено підготовку 90 працівників морського та річкового транспорту шляхом залучення експертів 
від міжнародних організацій для підвищення обізнаності з питань безпечного судноплавства та 
функціонування об'єктів портової інфраструктури, а також підготовку офіцерів охорони суден та портових 
засобів у вищих навчальних закладах з підготовки фахівців морського транспорту.

За 2019 рік

80
Фактичних оглядів 
навчально-тренажерних 
закладів було проведено 
Морською адміністрацією 

Видано  Протоколів про 
відповідність вимогам 
Конвенції ПДНВ та 
національним вимогам  

67 у 2019 році

6 у 2020 році

Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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 За аналізом аварійності протягом 2014-2019 років можна зробити висновок, що загальна 
кількість загиблих та травмованих осіб виникає під час аварійних подій, що відбуваються з 
маломірними (малими) суднами.

Всього аварійних подій, що відбулося протягом 2019 року:

Морський транспорт

11 
аварійних подій 

(37 %)

 3 особи загинули 

9 осіб зникло безвісти
7 осіб отримали травми

(у 2018 році – на морському транспорті 
відбулися 3 аварійні події, без загиблих, 
зниклих безвісти та травмованих)

Річковий транспорт

 аварійних подій 
10(33 %)

1 осіба отримала травму

 (у 2018 році – на річковому транспорті 
відбулося 8 аварійних подій, без 
загиблих та травмованих, але 1 особа 
зникла безвісти)

Маломірні (малі) судна

 аварійних подій 
9(30 %)

 7 осіб загинули 

1 осіба зникла безвісти
8 осіб отримали травми

(у 2018 році – з маломірними 
суднами відбулася 2 аварійні 
події під час якої 1 особа загинула 
та 6 осіб були травмовані)

Нагляд (контроль) Морської адміністрації 



Проведено 15 засідань Державних кваліфікаційних комісій з оцінки кваліфікацій, підготовки та 
присвоєння кваліфікаційної категорії морського лоцмана. П'ятдесяти морським лоцманам підтверджено 
кваліфікаційну категорію морського лоцмана.

Проведено 4 засідання Державних кваліфікаційних комісій з оцінки кваліфікацій, підготовки та 
присвоєння кваліфікаційної категорії лоцмана оператора служби регулювання руху суден. П'ятдесяти 
чотирьом лоцманам- операторам служби регулювання руху суден підтверджено кваліфікаційну категорію.

6

Перелік схвалених навчально-тренажерних закладів затверджено наказом Міністерства 
інфраструктури України від  (у редакції наказу Міністерства інфраструктури 06.08.2019 № 591
України ), до якого внесені 49 навчально-тренажерних закладів.від 12.12.2019 № 863

Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Інформаційно-аналітична інформація про стан безпеки судноплавства та аварійності на водному 
транспорті в Україні (у тому числі і за її межами, але із українськими суднами), включаючи маломірні 

(малі) судна за відповідній період у порівнянні з відповідним періодом минулого року

Протягом 2019 року на морському і 
річковому транспорті України, у тому числі з 
маломірними (малими) суднами сталося 30 
аварійних подій, в яких 10 осіб загинуло, 10 
осіб зникло безвісти та 16 осіб отримали 
травм. 
За аналогічний період 2018 року відбулося 
13 аварійних подій, в яких 1 особа 
загинула, 1 особа зникла безвісти та 6 осіб 
отримали травм.
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Порівняння загальної кількості аварійних подій на 
морському та річковому транспорті

Стан аварійності та безпеки судноплавства
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Порівняльний стан аварійності з 2014 по 2019 роки

Якщо порівняти кількість аварійних подій протягом декількох років (2014 – 2019), то можна зробити висновок, 
що не зважаючи на щорічні коливання аварійності у сторону значного росту або зниження, загальний стан 
аварійності на водному транспорті в Україні продовжує залишатися на високому рівні.



Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Порівняння щоквартального та 
щомісячного стану аварійності 
протягом 2019 року 
з відповідним періодом 2018 року
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0 0 0 0

1

4

1

2 2

0

2

1

3

0

5

3

1

4

0

3 3 3

5

0

2018 рік

2019 рік

Порівняння загальної кількість Аварійних подій 2018 - 2019 рр.

1 квартал - 8 аварійних подій, у яких 5 осіб загинуло, 1 особа зникла безвісти та 8 осіб отримали травми 
(аварійних події протягом 1-го кварталу у 2018 році не відбувалось).

2 квартал - 8 аварійних подій, у яких 1 особа загинула та 1 особа травмована. Протягом другого кварталу 
2018 року відбулося 5 аварійних подій, у яких 1 людина загинула та 5 було травмовано.

3 квартал - 6 аварійних подій, у яких 1 особа загинула, 8 осіб зникло безвісти та 3 особи травмовано. 
Протягом третього кварталу 2018 року відбулося 5 аварійних подій, у яких 1 особа отримала травму, загиблі 
та травмовані відсутні.

4 квартал - 8 аварійних подій, у яких 3 особи загинуло, 1 особа зникла безвісти та 4 особи травмовано. 
Протягом четвертого кварталу 2018 року відбулося 3 аварійні події, у яких 1 людина зникла безвісти
(загиблі та травмовані відсутні).



Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Розподіл Аварійних подій за територіальним принципом
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Підлягають обліку

Аварійні події, що обліковані в Морськоїадміністраціїза 1-е півріччя 2019 
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Аварійні події, що обліковані в Морської адміністрації за 2019 рік

Аварійні події, що відбулися протягом 2019 року за територіальним принципом, їх виникнення 
розподілилися таким чином:



Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Розподіл аварійних подій за 2019 рік за видами

Таблиця 1. Аварійні події, що підлягають обліку, що сталися протягом року:

Вид водного 

транспорту

Класифікація 

аварійних подій

Кількість 

подій

Загинуло осіб Зникли 

безвісти осіб

Травмовано 

осіб

Морський транспорт Дуже серйозні аварії 0 0 0 0

Серйозні аварії 0 0 0 0

Морські інциденти 0 0 0 0

Інциденти 0 0 0 0

Всього: 0 0 0 0

Річковий транспорт Дуже серйозні аварії 0 0 0 0

Серйозні аварії 4 0 0 1

Серйозні інциденти 4 0 0 0

Інциденти 2 0 0 0

Всього: 10 0 0 1

Маломірні судна Дуже серйозні аварії 1 2 0 1

Серйозні аварії 4 1 0 6

Серйозні інциденти 0 0 0 0

Всього: 5 3 0 7



Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Таблиця 2. Аварійні події, що не підлягають обліку, що сталися протягом року:

Розподіл аварійних подій за 2019 рік за видами

Вид водного 

транспорту

Класифікація 

аварійних подій

Кількість 

подій

Загинуло осіб Зникли безвісти 

осіб

Травмовано 

осіб

Морський транспорт Дуже серйозні аварії 2 3 9 7

Серйозні аварії 2 0 0 0

Морські інциденти 7 0 0 0

Інциденти 0 0 0 0

Всього: 11 3 9 7

Річковий транспорт Дуже серйозні аварії 0 0 0 0

Серйозні аварії 0 0 0 0

Серйозні інциденти 0 0 0 0

Інциденти 0 0 0 0

Всього: 0 0 0 0

Маломірні судна Дуже серйозні аварії 1 2 0 0

Серйозні аварії 3 2 1 1

Серйозні інциденти 0 0 0 0

Всього: 4 4 1 1



Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Визначення обставин, факторів та причин виникнення аварійних подій

37%

23 %

33 %

7 %

Кількість випадків аварійних подій за 
причинами виникнення 

Навігаційні

Технічні

Організаційні

Психофізіологічні

1) навігаційні причини – 11 випадків (37%) 
(потрапляння на мілину, зіткнення маломірних суден, навал 
лоцбота на причал, порушення вимог відповідних Правил 
плавання у частині права пріоритету руху суден тощо);
2) організаційні причини – 10 випадків (33%) 
(неналежна організація бункерування судна, несення 
вахтової служби на ходовому містку для забезпечення 
безаварійного плавання судна, неврахування маневрених 
елементів судна під час плавання в обмежених річних 
умовах та на акваторії портів, порушення вимог відповідних 
Правил плавання);
3) технічні причини – 7 випадків (23%) (неналежна 
організація виконання правил технічного обслуговування і 
експлуатації головних та допоміжних двигунів, рульового 
пристрою судна, використання саморобного 
незареєстрованого плавзасобу (типу плоскодонка) з 
незареєстрованим двигуном без належного технічного 
огляду);
4) психофізіологічні – 2 випадка (7%) (порушення 
правил техніки безпеки (потрапляння за борт), охорони 
праці та СУБ при використанні трапу-сходні, управління 
човном у стані алкогольного сп’яніння).



Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Розподіл аварійних подій у 2019 році за місцем виникнення:

67% від загальної кількості аварійних подій 
сталося у морських районах (у відкритому морі, 
акваторії морських портів, каналів, якірних 
стоянок тощо);

33% від загальної кількості аварійних подій 
сталися на річкових внутрішніх водних шляхах 
та у річних районах на морських шляхах.

33 %

67 %

Розподіл аварійних подій за місцем виникнення 

Акваторія річок

Акваторія морських 
портів, каналів, 
якірних стоянок



Нагляд (контроль) Морської адміністрації 
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Коригуючі дії (запропоновані заходи) щодо усунення причин виникнення аварійних подій

За результатами аналізу аварійних подій та з метою попередження аварійних подій у майбутньому, Морська адміністрація 
розробляє профілактичні заходи. Розроблені заходи затверджуються наказами Морської адміністрації, визначаються особи, 
відповідальні за їх виконання, та здійснюється контроль за виконанням цих заходів.
Профілактичними заходами, зокрема, передбачено:

Морській адміністрації:
- Посилити контроль за технічним станом суден (його обладнання, систем, механізмів тощо) під час здійснення огляду та 
технічного нагляду за переобладнанням, ремонтом, експлуатацією, з метою встановлення відповідності судна та інших 
плавзасобів, вимогам безпеки судноплавства.
- Забезпечити контроль за наявністю та функціонуванням СУБ на суднах, виконанням управлінських рішень та своєчасним 
виявленням відхилень від вимог безпеки судноплавства та оперативне вжиття ефективних заходів для їх усунення.  
- Проводити профілактичну та роз’яснювальну роботу серед судноводіїв,  судновласників та власників баз та споруд, що 
використовують та зберігають  маломірні і малі судна, щодо виконання ними вимог нормативних документів з  безпеки 
судноплавства та охорони праці.

Судноплавним компаніям, з суднами яких трапилися аварійні події, запропоновано, зокрема:
Проведення спільних нарад з командним складом суден та робочих зустрічей з питань безпеки судноплавства, які належать 
компанії, на яких:
- здійснити всебічний аналіз обставин та причин виникнення аварійних подій з суднами підприємства;
- звернути увагу командного складу судна на необхідність, у разі виникнення форс-мажорних обставин, тримати на 
особистому контролі ситуацію та завчасно рекомендувати капітанам суден використання якорів для погашення інерції руху 
судна та зменшення вірогідності навалу суден на причал або потрапляння на мілину.
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За 2019 рік документів опрацьовано  за видами:
45 659

вхідна кореспонденція

вихідна кореспонденція

внутрішня кореспонденція (окремі доручення, 
протоколи апаратних нарад, внутрішні листи, 
службові записки, протоколи нарад, накази)

звернень громадян

запитів на отримання інформації

поставлено на контроль

252 393 1 778 7 525 8 798 29 336

Документообіг Морської адміністрації 

Відповідно до наказу Морської адміністрації від 18.03.2019 № 103 впроваджено систему 
електронного документообігу у Державній службі морського та річкового транспорту України 
із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.



Документообіг Морської адміністрації 
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Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Народний депутат України

Міністерство інфраструктури України

Публічні запити

Вхідна загальна

Електронна пошта

Звернення громадян

Звернення громадян через Урядовий контактний центр

Окреме доручення 

Вихідні листи-ініціативи

Вихідні листи-відповіді 

Протоколи апаратних нарад

Внутрішній лист, службова записка

Протоколи нарад 

Накази з основної діяльності

Накази з адміністративно-господарської діяльності

10
265
15

2 022
252

24 324
2 055
275
118
325

2 544
6 254

33
6 665

7
488

7

2
76
13

290
252
608
109
275
118

0
0
0
0

35
0
0
0

ВСЬОГО: 45 659 1 778

Кількість документів, 
зареєстрованих за період 

з 01.01.2019 по 31.12.2019

Кількість документів, 
поставлених на контроль за період 

з 01.01.2019 по 31.12.2019
Журнал реєстрації



Документообіг Морської адміністрації 
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Обсяг документів, які надійшли та створені в міжрегіональних управлінь 
Морської адміністрації за 2019 рік

Кількість документів з 01.01.2019 по 31.12.2019

Вхідна кореспонденція
Звернення громадян з 
особистого прийому 

керівництва Управління
Вихідна кореспонденція

Міжрегіональне 
територіальне 

управління

Чорноморсько-Азовське

Чорноморське

Верходніпровське

Нижньодніпровське

Подільсько-Карпатське

ВСЬОГО: 3502 101 2261

0

4

0

5

92

359

1584

1421

92

46

219

453

1352

109

128
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Морська адміністрація є ЦОВВ, фінансується із загального фонду Державного бюджету України. 
Морська адміністрація отримує бюджетні призначення шляхом затвердження їх у Законі України про 
Державний бюджет України на відповідний рік.

У 2019 році фінансування  Морської адміністрації 
здійснювалось за такою бюджетною програмою:

 «Здійснення державного контролю з питань безпеки 
на транспорті» (КПКВК 3103010) 

 37.702.600 грн.

КОШТИ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

49.171.000 грн.

З ЯКИХ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

Фінансове забезпечення Морської адміністрації 



ДЕРЖАВНИЙ  

ВИДАТКИ РОЗВИТКУ 
БЮДЖЕТОМ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ

бюджетна програма 
за КПКВК 3103010

«Керівництво та управління 
у сферах морського та річкового транспорту»

52.025.400 грн.

БЮДЖЕТ 
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Фінансове забезпечення Морської адміністрації 

2020

з них видатки на оплату праці 

39.973.400 грн.



2111

2120

2210

2240

2250

2271

2272

2273

2630

2800

2282

39 973 400

8 794 100

300 000

590 700

261 200

250 200

74 100

759 200

1 000 000

2 000

20 000

Оплата праці

Нарахування на оплату праці

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

Інші послуги (крім комунальних)

Видатки на відрядження

Оплата витрат на теплопостачання

Оплата витрат на водопостачання та водовідведення

Оплата витрат на електроенергію

Трансферти урядам зарубіжних країн

Інші видатки

Окремі заходи щодо реалізації державних програм (на підвищення кваліфікації)

52 024 900

Код Сума грн. Напрям витрат
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Фінансове забезпечення Морської адміністрації 
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Антикорупційна діяльність Морської адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО АНТИКОРУПЦІЙНУ ПРОГРАМУ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 
НА 2019-2020 РОКИ ПОГОДЖЕНО НАЗК. 

Мета антикорупційної програми 
Морської адміністрації:
     впровадження ефективної системи запобігання 
корупції в діяльності Морської адміністрації та 
міжрегіональних управлінь;
     зниження корупційних ризиків;
     підвищення рівня довіри громадян до діяльності 
Морської адміністрації.

Об’єктами оцінки корупційних ризиків стали:
     організаційна структура;
     система внутрішнього контролю;
     діяльність з питань кадрової політики;
     бюджетна діяльність та управління фінансами;
     управління матеріальними ресурсами, 
державними підприємствами;
     проведення процедур публічних закупівель;
     надання адміністративних послуг;
     реалізація контрольно-наглядових функцій.

Основні заходи Антикорупційної програми спрямовані на запобігання та мінімізацію корупційних та 
повʼязаних з корупцією правопорушень під час: 

надання 
адміністративних 
послуг

заходів 
державного 

нагляду та контролю         



На виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері 

запобігання та протидії корупції на 2019 рік, затвердженого Розпорядженням 
1 9Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №86-р., та відповідно до статей 53  та 53  

Закону України «Про запобігання корупції» у Морській адміністрації створено умови 

для повідомлень про можливі корупційні та пов’язані з корупцією 

правопорушення, у т. ч. спеціальна телефонна лінія, захищена поштова скринька 

на офіційному вебсайті. Також на офіційному вебсайті розміщено докладну 

інформацію про те, яким чином можна звернутись до Морської адміністрації і 

повідомити про факти корупції у її діяльності. 

23

Хочеш розповісти 
про факт корупції?

Результати діяльності 



Результати діяльності 
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У 2019 році організовано координацію діяльності уповноважених 
підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції  підприємств, що 
належать до сфери управління Морської адміністрації.

Розроблено та затверджено порядок погодження кандидатур претендентів на 
посади керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення 
корупції  підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації.

Розроблено та затверджено порядок погодження кандидатур претендентів на 
посади керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення 
корупції  підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації.

Проведено 6 перевірок стану організації роботи з питань запобігання та виявлення 
корупції на підприємствах, за результатами складено відповідні акти.

Проведено підсумкову робочу нараду з підбиття підсумків за результатами роботи 
уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції  
підприємств, що належать до сфери управління Морської адміністрації за 2019 рік.
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Діяльність Морської адміністрації з розроблення проектів нормативно-правових актів у 2019 році була 
спрямована, переважно, на приведення їх у відповідність із законодавством, а також імплементації 
законодавчих актів Європейського Союзу.
Морською адміністрацією у 2019 року розроблено 34 проєкти нормативно-правових-актів у 
сфері морського та річкового транспорту, з них 7 прийнято в установленому порядку.  

Розроблення проєктів нормативно-правових актів у 2019 році

Міжнародне співробітництво Морської адміністрації у 2019 році

Морською адміністрацією ведеться активна робота з укладення Меморандумів про взаємне визнання 
дипломів/свідоцтв фахівця моряків з низкою країн, зокрема, з Японією, Німеччиною, Тайландом, 

Островами Кука, Канадою, Малайзією, Китаєм, Індонезією, Іраном, Південною Кореєю, Мексикою, ПАР.
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Одноразові тимчасові дозволи на захід до річкових портів України 
суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних 
договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах

Адміністративні послуги Морської адміністрації

Надано адміністративних послуг9225

Перераховано до Державного бюджету України 11 353 824 грн.

Посвідчення особи моряка13 741

Кваліфікаційні документи моряка27 938

Посвідчення судноводія малого/маломірного та 
судноводія торгівельного судна (ВВШ, ЄВВШ)2612

Відкрито ліній закордонного плавання25

384



ІНТЕРВ’Ю, ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ 35
КОМЕНТАРІ 16
СПРОСТУВАННЯ, РОЗ’ЯСНЕННЯ 11

ІНФОГРАФІКА ЩОДО
ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

24

ГРОМАДСЬКА РАДА 
ПРИ МОРСЬКІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

(ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, РОБОЧИХ ГРУП)

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

87

ВІТАННЯ З НАГОДИ ДЕРЖАВНИХ СВЯТ ТА ПОДІЙ

49
ЗБОРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, ФОРУМИ, НАРАДИ, 
РОБОЧІ ЗУСТРІЧІ

32

РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ КАПІТАНІВ МОРСЬКИХ ПОРТІВ

УЧАСТЬ У ЧЕРГОВОМУ ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ МЕМОРАНДУМУ 
ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ЩОДО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВОЮ ПОРТУ 
В ЧОРНОМОРСКОМУ РЕГІОНІ (БОЛГАРІЯ)

ДРУГИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ДІАЛОГ УКРАЇНА - ЄС

UKRAINIAN PORTS FORUM 2019 

ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ МОРЯКІВ 
ДП «МОРРІЧСЕРВІС» (ОДЕСА, ІЗМАЇЛ, ХЕРСОН, МАРІУПОЛЬ) 

11ВАЖЛИВІ ПОДІЇ:

ПІДСУМОК ДІЯЛЬНОСТІ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗА 2018 РІК
ПЛАН РОБОТИ НА 2019 РІК

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 12

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ МІЖ 

ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО 

ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ, ХЕРСОНСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ МОРСЬКОЮ 

АКАДЕМІЄЮ, ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК ХЕРСОНСЬКОЇ МОРСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ «ІННОВАЦІЇ МОРСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ» 

ТА ТОВ «ХЕРСОНЬКИЙ МОРСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЦЕНТР ПРИ ХЕРСОНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ 

МОРСЬКІЙ АКАДЕМІЇ» »

Комунікаційна платформа Морської адміністрації
Звіт у цифрах і фактах 2019 

27



Дякую за увагу
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