
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Н А К А З 
07.06 2017 р. м. Харків № 128 

Про платні послуги, що 
надаються науковою бібліотекою 
НЮУ ім. Ярослава Мудрого 

З метою розширення переліку послуг бібліотеки, підвищення якості та ефективності 
бібліотечно-інформаційного забезпечення освітніх і наукових потреб читачів, посилення 
ефективності матеріально-технічної бази, фінансових і трудових ресурсів бібліотеки та 
оперативності обслуговування користувачів 

НАКАЗУЮ: 

1. Встановити Перелік платних послуг, що надаються науковою бібліотекою 
університету (Додаток № 1); 

2. Кошти, отримані від надання платних послуг, що визначені даним наказом, 
щоденно перераховуються через установу банку на рахунок університету. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора наукової бібліотеки 
Пасмор Н.П. 

Ректор В.я. Тацій 

Проект наказу вносить: Проект наказу погоджено 
директор^наукрвої бібліотеки Перший проректор 

Н.П.Пасмор Ю.П.Битяк 

Головний бухгалтер 
Н.П.Чала 

Начальник ПФВ 
Ж.П.Шалда 



Додаток № 1 

Перелік 
платних послуг, що надаються науковою бібліотекою 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

№ и\п Назва послуги Одиниця Гри. 

виміру 

1. Формування бібліографічних списків для наукових робіт : 1 бібл. запис 7,00 

2. Копіювання, запис інформації на е-носії і 1 документ 3,00 

3. Ксерокопіювання документів (чорно-білий друк) (формат A3) 1 сторінка 1,30 

4. Ксерокопіювання документів (чорно-білий друк) (формат А4) |1 сторінка 0,75 

5. Ксерокопіювання документів (цвітний друк) (формат А4) 1 сторінка 3.00 

6. Сканування (з розпізнаванням) (формат А4) 1 сторінка 1,80 

7. Сканування (без розпізнавання) (формат А4) і 1 сторінка 0,95 

8. Фотокопіювання документів з фондів бібліотеки 11 документ 8,00 
9. Користування МБА (міжбібліотечним абонементом), (електронна Вартість 42,00 

доставка документів) ^пересилання 

10. іРоздрукування інформації на принтері 1 сторінка 0,95 

11. Забезпечення доступу до бібліотеки електронних копій рідкісних 1 год. 26,00 
видань та інших автоматизованих баз даних (для осіб, які не 
працюють і не навчаються в НЮУ ім. Ярослава Мудрого) 

12. Визначення індексів УДК, ББК, та авторського знаку до наукових :1 наукова праця 26,00 
праць (для осіб, які не працюють і не навчаються в НІОУ ім. 
Ярослава Мудрого) 

13. Вартість твердої палітурки дисертації 1 дисертація 120,00 

Начальник ПФВ ^ ¾ ¾ ¾ ½ ^ ж п Ш а л д а 

Директор бібліотеки * н. П. Пасмор 


