
 

 

 

 

ЗАПИС КОРИСТУВАЧІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ: 

 

 

У секторі реєстрації користувачів: 

вул. Грушевського, 1, 

перший поверх, тел. 279-02-34 

 

 

 

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 

 

 

ЛІТНІЙ РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

у 2015 році 

(затверджено наказом від 01.04.2015 р. №7 «Про літній режим роботи») 

 



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 – вихіднийднень 

 

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  

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,  

четвертий поверх 

 

 

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

субота, неділя – вихідні дні 

 

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЕРЕЗ ПЕРСОНАЛЬНИЙ АБОНЕМЕНТ  

ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ: 

 

 

У відділі 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 

 



У відділі міжбібліотечного  

абонемента  

вул. Набережно-Хрещатицька, 1,  

четвертий поверх 

 

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

субота, неділя – вихідні дні 

 

 

 

ПОСЛУГИ З КСЕРОКОПІЮВАННЯ НАДАЮТЬСЯ: 

 

 

у приміщенні Бібліотеки  

по вул. Грушевського, 1,  

цокольний поверх, к. № 22 

 

 

понеділок–п’ятниця – з 14:00 до 19:00    

субота – неділя – з 12:00 до 17:00 

 

у приміщенні Бібліотеки  

вул. Набережно-Хрещатицька, 1, 

другий поверх, зал каталогів 

 

понеділок – п’ятниця – з 14:00 до 19:00      

субота – неділя – з 12:00 до 17:00 

 

 

Режим роботи відділів, не пов’язаних з обслуговуванням користувачів: 
 

 

Понеділок- п’ятниця – з 9:00 до 17:30 

субота, неділя – вихідні дні 

 

 

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) 

 

Літній режим обслуговування користувачів встановлюється  

відповідним наказом по Бібліотеці, що заздалегідь  

доводиться до відома користувачів 

 

Інформація про режим обслуговування користувачів розмішується  

на сайті Бібліотеки www.nplu.org. 

 

 

 


