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Прейскурант платних послуг ЦНБ
№
п/п

Перелік послуг

Од. вим.

1

2

3

1.

Формування бібліографічних
списків до наукових робіт,
каталогів до особистих
бібліотек
підприємств,установ та
організацій, фірм)

тема
/кількість
бібліогр.
записів

договірна
вартість*
(калькуляція)

2.

Підготовка фактографічних,
бібліографічних, аналітичних
та інших довідок для
фізичних та юридичних осіб

Довідка

договірна
вартість*
(калькуляція)

3.

Користування
міжбібліотечним
абонементом ( пересилання
документів )

Один
документ

Вартість
пересилки
відповідно
поштовим
тарифам

4.

Послуги фотокопіювання,
сканування документів з
фонду ЦНБ

Ціна без
ПДВ
4

ПДВ
5

Ціна
( грн.)
6

4.1.

Сканування документів з з
терміном виконання 3 дні*
Текст у pdf-форматі
300dpi/понад 300 dpi

одна
сторінка

Датовані
1826- 1860

12.50

2.50

15.00 /30.00

1861 -1917

8.33

1.67

10. 00 /20.00

1918- 1945

4.17 /8.33

0.83/1.67

5. 00 / 10.00

1946- 1960

2.50/ 5.00

0.50/1.00

3. 00 /6.00

1.25 /2.50

0.25/ 0.50

1. 50 /3.00

1 кадр

58. 00

12.00

70. 00

1
документ

18.89

3.78

22.67

41.67

8.33

50. 00

1961 – по
теперішній час

4.2

Цифрове фотокопіювання
документа (до 15%) з фондів
ЦНБ з використанням
технічних засобів ЦНБ і
терміном виконання 3 дні
Рукописні, унікальні,
особливо цінні та датовані
до 1825р.

5.

Надання послуг з
оформлення електронних
реєстраційних документів
користувачів ЦНБ

5.1

Оформлення електронних
реєстраційних документів
користувачів ЦНБ ( тільки
витратні матеріали»:
« Єдиної картки читача
бібліотек внз Харкова»,
користувача Центру» Вікно в
Америку», дублікат

5.2.

Оформлення електронних
реєстраційних документів
сторонніх користувачів

1
документ

*Ціна розраховується згідно з розрахунком - обґрунтуванням на відповідну послугу,
якщо надходить реальне замовлення.

Даний Прейскурант розроблений відповідно до таких нормативно-правових документів:
постанови Кабінету Міністрів України 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі
змінами), п. 14 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 № 1271 «Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,
заснованими на державній та комунальній формі власності» (зі змінами) наказу
Міністерства освіти і науки України від 03.11.2010 № 1051 «Деякі питання виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796»

