МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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20/

^ р .

М .К И Ї В

№

//^ -^

Про включення наукових установ до
Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави
На виконання підпункту 73 пункту 4 Положення про Міністерство
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 жовтня 2014 р. № 630, пунктів З, 4 Положення про Державний
реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 380, та на
підставі рішення Комісії з питань Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави (протокол № 5 від 15.09.2016), утвореної
наказом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2014 № 1326,
НАКАЗУЮ:
1. Включити до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави (далі - Реєстр), та видати свідоцтва встановленого зразка
науковим установам згідно з переліком, що додається.
2. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.)
забезпечити:
- видачу свідоцтв про включення до Реєстру;
- розміщення та супроводження Реєстру на офіційному веб-сайті
Міністерства освіти і науки;
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Стріху М. В.

Міністр

Л. М. Гриневич

Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від
о
^ 0 /6
№ / / ^3

ПЕРЕЛІК
вищих навчальних закладів, науково-дослідних та науково-технічних установ,
включених до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

П овне найм енування установи

Н аціональний університет «Львівська
політехніка»
Київський національний університет імені Тараса
Ш евченка
Державний вищ ий навчальний заклад
«Запорізький національний університет»
Х арківський національний університет
радіоелектроніки
Запорізький національний технічний університет
Черкаський держ авний технологічний
університет
Державний заклад «Дніпропетровська медична
академія М іністерства охорони здоров’я
України»
Львівський національний медичний університет
імені Д анила Галицького
Вищ ий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»
П риватний вищ ий навчальний заклад
«Європейський зпіверситет»
Інститут хім ії високомолекулярних сполук
Н аціональної академ ії наук України
Інститут ф ізичної хім ії імені
Л. В. Писаржевського Н аціональної академії наук
України
Інститут прикладних проблем механіки і
математики імені Я. С. П ідстригача Н аціональної
академії наук У країни
Інститут чорної металургії імені 3 . 1. Н екрасова
Н аціональної академ ії наук України
М іжнародний центр «Інститут прикладної
оптики» Н аціональної академії назгк України
Інститут клітинної біології та генетичної
інж енерії Н аціональної академії наук України
Держ авна установа «Науковий гідрофізичний
центр Н аціональної академії наук України»
Державна наукова установа «Відділення
морської геології та осадочного рудоутворення
Н аціональної академ ії наук України»
Інститут загальної та неорганічної хім ії імені
В.І.Вернадського Н аціональної академії наук
України
Державний природознавчий музей Н аціональної
академії наук У країни
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21. Інститут хімії поверхні імені 0 . 0 . Чуйка
Н аціональної академ ії наук України
22. Держ авна установа «Науковий центр
аерокосмічних досліджень Землі Інституту
геологічних наук Н аціональної академії наук
України»
23. Інститут надтвердих матеріалів імені В.М .Бакуля
Н аціональної академ ії наук України
24. Державне підприємство «М іжнародний центр
електронно-променевих технологій Інституту
електрозварю вання імені Є.О.Патона
Н аціональної академ ії наук України»
25. Інститут проблем безпеки атомних
електростанцій Н аціональної академії наук
України
26. Донецький фізико-технічний інститут імені
0 . 0 . Галкіна Н аціональної академії наук України
27. М іжнародний науково-навчальний центр
інформаційних технологій та систем
Н аціональної академ ії наук України та
М іністерства освіти і науки України
28. Інститут іоносфери Н аціональної академії наук
У країни та М іністерства освіти і науки України
29. У країнський ордена «Знак Пошани» науководослідний інститут лісового господарства та
агролісом еліорації імені Г.М .Висоцького
Державного агентства лісових ресурсів України
та Н аціональної академії наук України
ЗО. Н ауково-дослідний інститут праці і зайнятості
населення М іністерства соціальної політики
У країни і Н аціональної академії наук України
31. Інститут технічної механіки Національної
академії наук У країни і Державного космічного
агентства У країни
32. Буковинська держ авна сільськогосподарська
дослідна станція Н аціональної академії аграрних
на)тс У країни
33. Інститут п сихології імені Г, С. Костю ка
Н аціональної академ ії педагогічних наук У країни
34. Інститут спеціальної педагогіки Н аціональної
академії педагогічних наук України
35. У країнський назчсово-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
36. Інститут педагогіки Н аціональної академії
педагогічних наук України
37. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
38. Держ авна установа «Інститут ендокринології та
обміну речовин імені В.П.Комісаренка
Н аціональної академ ії медичних наук України»
39. Держ авна установа «Інститут ядерної медицини
та пром еневої діагностики Національної академії
медичних наук У країни»
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40. Д ерж авна установа «Науково-практичний центр
ендоваскулярної нейрорентгенохірзфгії
Н аціональної академ ії медичних наук України»
41. Д ерж авна установа «Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського
Н А М И України»
42. Д ерж авна установа «Національний науковий
центр «Інститут кардіології імені академіка
М .Д.Стражеска» Н А М И України
43. У країнський центр наукової медичної інформації
та патентно-ліцензійної роботи М ОЗ України
44. Д ерж авна установа «Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та
кардіохірургії М іністерства охорони здоров’я
України»
45. Державне підприємство «Науково-дослідний
інститут медико-екологічних проблем Донбасу та
вугільної промисловості М іністерства охорони
здоров’я України»
Д
ерж авний гемологічний центр України
46.
47. Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів та кормових
добавок
48. Д ерж авний науково-дослідний інститут з
лабораторної діагностики та ветеринарносанітарної експертизи Державної служби України
3 питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів
49. Держ авне підприємство «Державне Київське
конструкторське бю ро «Луч»
50. Д ерж авне підприємство «Дослідно-проектний
центр кораблебудування»
51. К азенне підприємство спеціального
приладобудування «Арсенал»
52. У країнський держ авний науково-дослідний
інститут «Ресурс» Державного агентства резерву
У країни
53. У країнський державний геологорозвідувальний
інститут (У КРДГРІ) (Державне підприємство)
Д ерж авної служ би геології та надр України
54. П ублічне акціонерне товариство «Український
науково-дослідний інститут вогнетривів імені
А.С. Бережного»
55. П ублічне акціонерне товариство «Науководослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
56. П риватне акціонерне товариство «Наукововиробниче підприємство «Сатурн»

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

НАМ НУ

1

НАМ НУ

1

НАМ НУ

3

МОЗ

до 01.10.2017

М ОЗ

до 01.10.2017

М ОЗ

до 01.10.2017

М інфін

до 01.10.2017

М інагрополітики

до 30.11.2017

Д ерж продспож ивслуж ба

до 01.10.2017

У кроборонпром

до 12.10.2017

у кроборонпром

1

ДКАУ

1

Держрезерв
України

до 01.10.2017

Держгеонадра
України

до 01.10.2017

Ф онд держмайна
України

ДОІ2.10.2017

до 20.10.2017
1

Д. В. Чеберкус

