
Додаток 1  

до наказу від 28.03.2016 № 11 

 

 

 

 

Режим обслуговування користувачів НПБУ 

  з 1 червня по 31 серпня 2016 року 

                                     

Запис користувачів здійснюється: 

 

У секторі реєстрації користувачів: 

вул.Грушевського,1, 

перший поверх 

 

понеділок – п’ятниця – з 12:00 до 20:00  

субота – неділя – з 10:00 до 18:00 

 У відділі читальних залів 

вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 

перший поверх 

 

Обслуговування в читальних залах бібліотеки 

здійснюється: 

 

Загальний читальний зал № 1,  

вул.Грушевського,1, 

другий поверх 

Загальний читальний № 2 

вул.Набережно-Хрещатицька,1,  

четвертий поверх 

 

понеділок – п’ятниця – з 12:00 до 20:00  

субота – неділя – з 10:00 до 18:00 

 

Читальний зал довідково-інформаційного 

обслуговування,   

Читальний зал нових надходжень  

вул.Грушевського,1, 

другий поверх 

 

понеділок – п’ятниця – з 12:00 до 20:00  

субота – неділя – з 10:00 до 18:00 

 

Читальний зал документів  

іноземними мовами 

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,  

четвертий поверх 

 

понеділок – п’ятниця – з 12:00 до 20:00  

субота – неділя – з 10:00 до 18:00 

 

Читальний зал рідкісних і  

цінних книг 
вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 

третій поверх  

понеділок – п’ятниця – з 12:00 до 20:00  

субота – з 10:00 до 18:00  

неділя – вихідний день 

Читальний зал відділу  

інформаційного забезпечення  

Верховної Ради України 

вул.Грушевського,1, 

перший поверх, тел. 279-30-89 

 

понеділок – п’ятниця – з 9:00 до 18:00  

субота, неділя – вихідні дні 

Читальний зал науково-методичного 

відділу  

вул.Грушевського,1,  

перший поверх, тел. 278-50-47 

 

понеділок – п’ятниця – з 9:00 до 17:30  

субота, неділя – вихідні дні 

 

 

 



Обслуговування через міжбібліотечний абонемент 
здійснюється:

У відділі міжбібліотечного
абонемента понеділок -  п’ятниця -  з 9:00 до 18:00
вул .Набережно-Хрещатицька, 1, субота, неділя -  вихідні дні
четвертий поверх

Обслуговування через абонемент 
здійснюється:

У відділі документів іноземними
мовами
вул. Набережно-Хрещатицька, 1,
четвертий поверх понеділок -  п’ятниця -  з 12:00 до 20:00
У відділі міжбібліотечного субота, неділя -  з 10:00 до 18:00
абонемента
вул. Набережно-Хрещатицька, 1,
другий поверх

Послуги з ксерокопіювання надаються:

у приміщенні Бібліотеки 
по вул.ГрушевськогоД,
цокольний поверх, к. № 22_________________  понеділок -  п’ятниця -  з 14:00 до 19:00
у приміщенні Бібліотеки субота -  неділя -  з 12:00 до 17:00
вул. Набережно-Хрещатицька, 1,
другий поверх, зал каталогів______________________________________________________

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи Бібліотеки
скорочується на одну годину.

Кожної четвертої п'ятниці місяця -  санітарний день, 
Бібліотека не обслуговує користувачів 

(див. також п. 8.1.2 Правил користування НПБУ)

Інформація про режим обслуговування користувачів розмішується 
на сайті Бібліотеки www.nplu.ors.

Заступник генерального директора 
з питань інформаційно-бібліотечного 
обслуговування користувачів Г. С. Кириченко


