Перелік установ НАН України - власників наукових об’єктів, що
становлять національне надбання
№
п/п
1.
2.

Назва установи
НАН України
Інститут технічної механіки
НАН України і ДКА України
Інститут проблем міцності
ім. Г.С.Писаренка

3.

Інститут гідромеханіки

4.

Інститут фізики напівпровідників
ім. В.Є.Лашкарьова
Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова
6.1. Головна астрономічна
обсерваторія

5.
6.

9.

6.2. Кримська лазерна
обсерваторія Головної
астрономічної обсерваторії
Фізико-технічний інститут
низьких температур
ім. Б.І. Вєркіна
Інститут радіофізики і
електроніки ім. О.Я.Усикова
9.1. Радіоастрономічний інститут

10.

9.2. Полтавська гравіметрична
обсерваторія Інституту геофізики
ім. С.І.Субботіна
9.3. Фізико-механічний інститут
ім. Г.В.Карпенка
Радіоастрономічний інститут

7.

8.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Інститут електронної фізики
Науково-інженерний центр
“Матеріалообробка вибухом”
Інституту електрозварювання
ім. Є.О.Патона
Інституту проблем
матеріалознавства
ім. І.М. Францевича
Інститут проблем
машинобудування
ім. А.М.Підгорного
Державна установа “Інститут
технічних проблем магнетизму
Національної академії наук
України”
Національний науковий центр
“Харківський фізико-технічний
інститут”
Інститут ядерних досліджень

Назва наукового об’єкта, що становить
національне надбання

Надано
статус
(рік)

Плазмоелектродинамічний стенд

2013

Комплекс випробувальних стендів для дослідження
міцності матеріалів та елементів конструкцій в
екстремальних умовах термосилового навантаження
Експериментальний комплекс для гідродинамічних
досліджень
Центр випробувань фотоперетворювачів та батарей
фотоелектричних
Дифрактометричний комплекс нового покоління

2006

Лазерний супутниковий віддалемір «Київ-Голосіїв»
наукового об’єкта Лазерні супутникові віддалеміри:
«Київ-Голосіїв» та «Кацівелі-1893»
Лазерний супутниковий віддалемір «Кацівелі-1893»
наукового об’єкта Лазерні супутникові віддалеміри:
«Київ-Голосіїв» та «Кацівелі-1893»*
Комплекс для фізичних досліджень при наднизьких
температурах

2001

Кріомагнітний радіоспектроскопічний комплекс
міліметрового діапазону довжини хвиль
Радіотелескоп УТР-2 із системою інтерферометрів
УРАН-1 та УРАН-4 наукового об’єкта Радіотелескоп
УТР-2 із системою інтерферометрів УРАН
Інтерферометр УРАН-2 наукового об’єкта Радіотелескоп
УТР-2 із системою інтерферометрів УРАН

2006

Інтерферометр УРАН-3 наукового об’єкта Радіотелескоп
УТР-2 із системою інтерферометрів УРАН
Комплекс електромагнітного зондування навколишнього
середовища
Мікротрон М-30
Дослідно-випробувальний полігон для матеріалообробки
вибухом, утилізації боєприпасів та ракет

2001

Кримський геліоцентр

*

2008
2013

2001

2001
2001

2001
2001

2013
2002
2006

2013

Гідродинамічні стенди

2006

Магнітодинамічний комплекс

2004

Ядерно-фізичні установки

2001

Ядерно-фізичні установки: дослідницький ядерний
реактор з «гарячими камерами», ізохронний циклотрон
«У-240»

2001

1

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

Інститут біохімії імені
О. В. Палладіна
Інститут фізіології
ім. О.О.Богомольця
Інститут мікробіології і
вірусології ім. Д.К.Заболотного
Інститут експериментальної
патології, онкології та
радіобіології ім. Р.Є.Кавецького
Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини
Інститут ботаніки
ім. М.Г.Холодного
Інститут ботаніки
ім. М.Г.Холодного
Інститут зоології
ім. І.І. Шмальгаузена
Інститут фізіології рослин і
генетики

34.
35.

Інститут фізіології рослин і
генетики
Інститут клітинної біології та
генетичної інженерії
Інститут біології південних
морів ім. О.О.Ковалевського
Державна установа “Інститут
харчової біотехнології та
геноміки Національної академії
наук України”
Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка
Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка
Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка
Донецький ботанічний сад
Донецький ботанічний сад

36.

Криворізький ботанічний сад

37.

Національний науковоприродничий музей
Державний природознавчий
музей
Національний дендрологічний
парк “Софіївка”
Державний дендрологічний парк
“Олександрія”
Державний дендрологічний парк
“Тростянець”
Чорноморський біосферний
заповідник
Карадазький природний
заповідник
Український степовий
природний заповідник
Луганський природний
заповідник
Інститут археології

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Колекція рекомбінантних антитіл людини та гібридомпродуцентів моноклональних антитіл
Банк клітинних ліній

2015

Колекція мікроорганізмів

2001

Клітинний банк ліній з тканин людини та тварин

2001

Низькотемпературний банк біологічних об`єктів

2002

Національний гербарій України (колекція рослин) та
колекція культур шапинкових грибів
Колекція культур мікроводоростей України (Інститут
ботаніки Академії наук України - альгологічна)
Наукові зоологічні фондові колекції

2001

Колекція цінних зразків озимої пшениці та кукурудзи –
сорти, популяції, унікальні мутантні та рекомбінантні
лінії, інбредні лінії
Колекція штамів симбіотичних та асоціативних
азотфіксуючих мікроорганізмів
Колекція зародкової плазми рослин флори України та
світової флори
*
Колекція гідробіонтів Світового океану

2002

Колекція штамів мікроорганізмів та ліній рослин для
харчової та сільськогосподарської біотехнології

2009

Колекція тропічних і субтропічних рослин

2001

Колекції квітково-декоративних рослин та
монокультурні сади
Колекційний фонд енергетичних та ароматичних рослин

2006

**

2001

2013
2001

2015
2002
2002

2015

Експозиція «Степи України»
Експозиція та колекція тропічних і субтропічних
**
рослин
Колекції інтродуцентів деревних та чагарникових
рослин
Наукові фонди та музейна експозиція

2001
2006

Наукові фонди та музейна експозиція

2001

Колекції інтродуцентів деревних і кущових рослин

2004

Генетичний фонд деревних, чагарникових, трав’янистих
і квіткових рослин
Колекції інтродуцентів деревних рослин

2002

Природний комплекс аренних ділянок та пов’язані з
ними узбережжя
Рослинно-тваринний комплекс та фонд стародруків (17*
19 століття) бібліотеки заповідника
Геологічний ландшафт та біологічна різноманітність
біоти “Кам’яні могили”
Рослинно-тваринний комплекс та еталонні чорноземні
***
ґрунти
Колекція «Скарби давньої історії України»

2013

2004
2001

2004

2001
2004
2006
2001

2

47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.
54.
55.

Національний історикоархеологічний заповідник
“Ольвія”
Одеський археологічний музей
Національна бібліотека України
ім. В.І.Вернадського
Львівська національна наукова
бібліотека України
ім. В.Стефаника
Інститут літератури
ім.Т.Г.Шевченка
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М.Т.Рильського
Інститут народознавства
Український мовноінформаційний фонд
Міжнародний центр
астрономiчних та медикоекологiчних досліджень

Комплекс історичних пам`яток

2002

Наукові колекції з історії давніх культур та цивілізацій
Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань,
історичних колекцій, архівний фонд України та
депозитарій
Зібрання україніки та колекції стародрукованих і
рукописних видань

2008
2001

Архів рукописних фондів

2004

Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів

2004

Наукові фондові колекції та музейна експозиція Музею
етнографії та художнього промислу
Національна словникова база

2004

Астрономічний комплекс на базі двометрового
дзеркального телескопа високогірної обсерваторії
“Терскол”

2007

2001

2004

*

Через анексію Криму чотири об’єкти за №№ 6.2, 13, 29 та 43 не
контролюються Україною.
**
Об’єкти №№ 34, 35 знаходяться на Сході України на непідконтрольній
державі території.
***
Об’єкт № 45 частково знаходяться на Сході України на непідконтрольній
Україні території.

3

