
Найменування послуги Одиниця 
вимірювання 

Ціна 
послуги 

Ксерокопіювання     
1 аркуш – розмір А4  1 сторінка 0,75 
1 аркуш – розмір А4  2 сторінки 1,30 
1 аркуш – розмір А3 1 сторінка 1,50 
1 аркуш – розмір А3 2 сторінки 2,80 
1 аркуш – розмір А4            папір читача 1 сторінка 0,55 

1 аркуш – розмір А4            папір читача 2 сторінки 1,00 

ксерокопіювання з масштабуванням   

1 аркуш – розмір А4  1 сторінка 0,85 

1 аркуш – розмір А4  2 сторінки 1,50 

1 аркуш – розмір А3 1 сторінка 1,60 

1 аркуш – розмір А3 2 сторінки 3,00 

ксерокопіювання з малюнком   

1 аркуш – розмір А4  1 сторінка 1,50 

1 аркуш – розмір А4  2 сторінки 2,80 

1 аркуш – розмір А3 1 сторінка 3,00 

1 аркуш – розмір А3 2 сторінки 5,60 

ксерокопіювання з масштабуванням з малюнком   

1 аркуш – розмір А4  1 сторінка 1,60 

1 аркуш – розмір А4  2 сторінки 3,00 

1 аркуш – розмір А3 1 сторінка 3,10 

1 аркуш – розмір А3 2 сторінки 5,80 

Ксерокопія викройок           одна                                                

Послуги в оформленні електронних реєстраційних 
документів користувачів бібліотеки    

 

7,00 

- електронний реєстраційний документ користувача  документ 40,00 
- пільговий електронний реєстраційний документ для 
пенсіонерів, яким виповнилось 60 років  
- одноразовий електронний реєстраційний документ у 
читальних залах  
- одноразовий електронний реєстраційний документ у 
секторі періодики  

документ  
 
документ  
 
документ 

15,00 
 

7,00 
 

5,00 

 



 

Оформлення дублікату електронних реєстраційних 
документів  

документ  
 

10,00 

Користування послугами міжбібліотечного абонементу     
Виконання одного замовлення з інших бібліотек одне 

замовлення 
15,00 

Виконання виконання тематичного замовлення  
 
Виконання звичайного замовлення 

одне 
замовлення 
один 
документ 

25,00 
 
15,00 

Виконання одного термінового замовлення з інших бібліотек 
Електронна доставка документа   

одне 
замовлення 
один 
документ 

15,00 
 
8,00 

Індексування книг за системою ББК і  УДК  
 

  

Індексування книг за системою ББК  одне видання 10,00 
Індексування книг за системою УДК 
Видача зарезервованих документів  

одне видання 
один 
документ 

20,00 
4,00 

Виконання тематичної довідки  одне джерело 2,00 
Виконання тематичної довідки на іноземній мові  
 

одне джерело 4,00 

Фактографічна довідка  одне джерело 5,00 
Виконання уточнюючої бібліографічної довідки  
            
Виконання довідок в автоматизованому режимі  
                  
Фактографічна  

одне джерело 
 
 
 
одне джерело 

4,00 
 
 
 
4,00 

Організація роботи Internet-центру   
Роздрукувати текст на принтері                
Роздрукувати текст на принтері (папір читача) 
Роздрукувати малюнок 

одна сторінка 
одна сторінка 
одна сторінка 

0,80 
0,60 
1,40 

Друк тексту на кольоровому принтері формату А4  
Друк тексту на кольоровому принтері формату А4 (аркуш 
читача) 
Друк тексту на кольоровому принтері формату А4  
з малюнком 

одна сторінка 
одна сторінка 
 
одна сторінка 

5,50 
5,25 
 
6,00 

Сканування малюнка, графічних зображень  одна сторінка 2,00 
Сканування тексту           
Скануваня формату А3  

одна сторінка 
одна сторінка 

3,00 
6,00 

Формування та редагування бібліографічних списків для 
курсових, дипломних та наукових робіт 

одне джерело 1,50 

Фотокопіювання документів (фотографування власною 
цифровою камерою) з фондів бібліотеки 

одна 
фотокопія 

0,30 

 


