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представника  

ВОП «Федерація морських професійних спілок України» 

Слюсаревського Максима Володимировича 

Слюсаревський Максим Володимирович, 29 червня 1980 року народження. 

Місце роботи, посада: ВОП "Федерація морських професійних спілок України", 

Голова. 

Посада в інституті громадського суспільства: Голова 

Контактна інформація: 65058, м. Одеса, вул. Романа Кармена, 21, тел/факс: (048) 

7376544, 7376533, e-mail: president@umtuf.odessa.ua, моб.телефон: +380633388888 

Освіта та попередні місця працевлаштування: 

Юрист за фахом: у 2002 році із відзнакою закінчив Одеську державну морську 

академію, фахівець з морського права.  

Після закінчення навчання в ОДМА (на протязі 2003-2006) працював юристом в 

компанії “Діас” - кореспонденті клубів взаємного страхування відповідальності 

судновласників (P&I Club).  

2007 - 2012 р.р. працював юрисконсультом та директором “Морського 

консультативного центру”.  

Маю юридичний досвід із питань морського перевезення вантажу,  захисту 

судновласників від претензій екологічних служб (розлив нафти, забруднення акваторії, 

скидання баластних вод), із правових питань, що витікають при ремонті суден,  тощо. 

На протязі 2007 -2012 р.р. був радником голови Федерації морських професійних 

спілок України,  з правових питань, активно захищав права та інтереси моряків, приймав 

участь у міжнародній діяльності Федерації.  

Громадська діяльність: Був головою Громадської ради при Укрморрічінспекції, є 

членом Громадської ради при Мінсоцполітики та Держпраці. 

Голова ФМПСУ 

Слюсаревський М.В.                  _________________                 05.10.2018 р. 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності та досягнення  

ВОП «Федерація морських професійних спілок України» 

 

 Федерація морських професійних спілок України (скорочено ФМПСУ), як 

репрезентативна організація у галузі морського транспорту (рішення Національної служби 

посередництва і примирення № 007/17-00-П від 09.02.2017 р.) у складі СПО профспілок є 

стороною Галузевої угоди із Міністерством інфраструктури України та Федерацією 

роботодавців транспорту України, та здійснює заходи щодо контролю виконання галузевої 

угоди. ФМПСУ приймає участь у акціях щодо збереження соціальних гарантій та робочих 

місць працівників морських портів галузі.   

 ФМПСУ постійно бере участь у громадських обговореннях нормативних актів (та 

проектів) та питань, що стосуються галузі морського та річкового транспортую Зокрема, 

проекту Закону України “Про внутрішній водний транспорт ”, змін до Наказу Міністерства 

транспорту та зв'язку України №1042 від 25.11.2004 р. "Про  Затвердження Положення про 

огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", проекту 

Закону України «Про мультимодальні перевезення»,  тощо. 

  Як галузеве профспілкове об’єднання, ФМПСУ постійно піклується щодо створення 

чесних та прозорих умов господарської діяльності портової галузі, портофлоту, флоту 

каботажного плавання та галузі працевлаштування моряків закордон, оскільки це прямий 

шлях створення якісних, високооплачуваних робочих місць.  

 

  

 Голова ФМПСУ 

Слюсаревський М.В.             ___________________                    05.10.2018 р. 

   


