
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 ^ / р. м- Київ №

Про результати планової перевірки 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
Морське крюінгове агентство 
«МІДШІП МАРІНЕ АГЕНСІ»

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зі змінами), 
пункту 8 частини дванадцятої статті 16 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки 
України від 10.06.2021 № 69-л «Про планову перевірку Товариства з обмеженою 
відповідальністю Морське крюінгове агентство «МІДШІП МАРІНЕ АГЕНСІ» та 
на підставі результатів планової перевірки, що зазначені в Акті складеному за 
результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо 
дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері освітньої 
діяльності, що підлягає ліцензуванню у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти від 15.06.2021 № 10.3-12-49 (далі -  Акт від 15.06.2021 № 10.3-12-49) та в 
Акті про відмову суб’єкта господарювання в проведенні позапланового заходу 
державногф "нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності від 15.06.2021 № 10.3-12-50 (далі -  Акт 
від 15.06.2021 № 10.3-12-50) та враховуючи Доповідну записку від 18.06.2021 
№ 9/92-вн-21

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати ліцензії Товариства з обмеженою відповідальністю Морське 
крюінгове агентство «МІДШІП МАРІНЕ АГЕНСІ» (ідентифікаційний код -  
39957918) на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти:



-  за професією 8340 Моторист (машиніст) з видів професійної 
підготовки -  професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації з ліцензованим обсягом 15 осіб (наказ МОН від 06.03.2019 №175-л);

-  за професією 8340 Матрос з видів професійної підготовки -  
професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації з 
ліцензованим обсягом 15 осіб (наказ МОН від 06.03.2019 №175-л).

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С .) 
забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про прийняте 
рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Підстава:
Акт складений за результатами проведення планового заходу державного нагляду 
(контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у 
сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти від 15.06.2021 № 10.3-12-49.
Акт про відмову суб’єкта господарювання в проведенні позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності від 15.06.2021 № 10.3-12-50.

Міністр / т Сергій ШКАРЛЕТ


