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Перспективи науково-технічного співробітництва Міжвідомчої 

координаційної ради з питань морських досліджень Міністерства освіти і 

науки України та Національної академії наук України з Асоціацією 

портів України «Укрпорт» 

6 грудня 2019 року в Одесі відбулися Загальні збори Асоціації портів 

України «Укрпорт», у якій взяли участь науковці Національної академії наук 

України  (Національна академія наук України). 

У межах цього зібрання під головуванням президента Асоціації портів 

України «Укрпорт» Ю. Б. Крука обговорювались актуальні питання 

діяльності Асоціації портів України «Укрпорт» у 2019 році та в перспективі. 

Для участі у заході було запрошено членів Асоціації портів України 

«Укрпорт» (керівників українських морських торговельних і рибних портів, 

Державної служби морського та річкового транспорту України, державної 

установи «Держгідрографія», приватних стивідорних компаній, інших 

підприємств і організацій морського й річкового транспорту, комерційних 

компаній різних напрямів діяльності, наукових та навчальних закладів), а 

також представників Міжвідомчої координаційної ради з питань морських 

досліджень Міністерства освіти і науки України та Національної академії 

наук України. 

Висвітлюючи у своїй доповіді перспективні напрями роботи в 2020 році, 

президент Асоціації портів України «Укрпорт» Ю. Б. Крук, зокрема, 

представив плани зі створення науково-експертних рад із питань розвитку 

морегосподарської діяльності при головах державних обласних адміністрацій 

приморських регіонів України, до яких увійдуть фахівці Асоціації 

«Укрпорт», галузевої науки, науковці установ Національної академії наук 

України, профільних університетів Міністерства освіти та науки України. 

При представленні основних напрямів роботи Асоціації портів України 

«Укрпорт» на 2020 рік було зазначено, що одним із напрямів розвитку 

портової діяльності є розвиток і технологічне переоснащення основних 

виробничих засобів морського транспорту, зокрема таких його об’єктів, як 

гідротехнічні споруди, акваторії портів і морських каналів, засоби 

навігаційного забезпечення, електрорадіонавігаційне устаткування, засоби 

зв’язку, інформаційні системи. У зв’язку з цим, невід’ємною складовою 

цього важливого напряму діяльності Асоціації є заходи, спрямовані на 

сприяння розвиткові портової діяльності та зміцнення її науково-технічного 

потенціалу. 

Під час Загальних зборів було досягнуто домовленості керівників про 

співпрацю Міжвідомчої координаційної ради й Асоціації портів України 

«Укрпорт» для сприяння розробленню та виконанню законодавчих актів і 

державних програм розвитку приморських регіонів, які ґрунтуються на 

принципах сталого розвитку, морського просторового планування й 

інтегрованого прибережного управління та пов’язані з використанням, 

відновленням і охороною берегової зони Чорного й Азовського морів, 
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морегосподарською діяльністю, забезпеченням інтересів суб’єктів 

господарювання приморських регіонів. 

Було також схвалено пропозицію про прийняття в установленому 

порядку Наукового гідрофізичного центру НАН України до членів Асоціації 

портів України «Укрпорт». 

 


