Перелік
платних послуг ДНТБ України
№

Найменування послуги

Одиниця виміру

1

2

3

Вартість
послуги (грн..)
4

постійний
разовий
паперовий (1 рік)
за 1 годину
за 1 день
за 1 місяць

20,00
5,00
20,00
10,00
40,00
400,00

1 рік
1 відвідування
(до 5-ти
документів)

600,00
15,00

1.

Оформлення реєстраційнооблікових документів
користувачів:
- пластикових читацьких
квитків
- -квитків абонентів МБА
- абонементів на
обслуговування
в Коворкінгу

2.

Абонемент на обслуговування з
наданням у тимчасове
користування патентних та
нормативно-технічних
документів

3.

Депонування результатів
інтелектуальної діяльності (далі
РІД) :
- з оприлюдненням (формат
А4, шрифт не менше 10pt,
односторонній друк):
обсягом від 1до 50 сторінок;
обсягом понад 50 сторінок

3.1

сторінка
1 робота

4,00
200,00

50,00

3.2

- депонування РІД без
оприлюднення

об’єкт

3.3

- прискорене депонування
протягом 3 робочих днів

сторінка

Подвійний
тариф п3.1;
п3.2

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
4.1

4.2

4.3
4.4

5.
6.

- складання:
- бібліографічного опису;
- реферату;

опис
реферат

5,00
30,00

Надання Свідоцтва про
депонування РІД

свідоцтво

50,00

Надання Свідоцтва про
депонування іноземною мовою

свідоцтво

100,00

сторінка

10,00
7,50
5,00

Видача копій депонованих РІД
на запити третіх осіб( з
урахуванням виплати
автору/авторам)*
- від 1 до 50
- від 51 до 200
- понад 200
Переклад текстів на іноземну
мову
Послуги МБА та електронної
доставки документів:
- бібліографічне
доопрацювання запитів та
оформлення на бланку
МБА
- електронне
замовлення/доставка
документів
- доставка документів з
фондів інших установ
- подовження терміну
користування літературою
Визначення індексів УДК та
ДРНТІ
Інформаційне забезпечення
НТД

сторінка

100,00

1 запит

5,00

1 стор.

3,00

1 документ

15,00

1 документ

1,00

1 індекс

20,00

1 документ
від 20 документів
(за 1 документ)

3,50
2,00

7.

7.1

7.2

8.

8.1

8.2

Комплексне інформаційне та/
або бібліотечне обслуговування
фізичних і юридичних осіб:
- підготовка фактографічних,
аналітичних, бібліографічних
та інших довідок та видань;
- формування та редагування
бібліографічних списків для
курсових, дипломних та
наукових робіт

згідно договору
1
довідка/видання

згідно
калькуляції

1 список

згідно
калькуляції

1 година

100,00

1 година

100,00

1 запит (до 10
документів)

8,00

1 сторінка
1 сторінка

1,50
1.50

1 сторінка

1,50

Договірне інформаційне та/або
бібліотечне обслуговування
заходів:
- організація та проведення
конференцій, семінарів,
майстер-класів, тематичних
виставок;
- проведення фото -, відео - і
кінозйомок приміщень та
інтер’єрів бібліотеки

9.

Проведення тематичного,
нумераційного, іменного та
фірмового пошуку патентних
документів в БД Інтернет з
наданням результатів пошуку в
терміновому режимі

10.

Надання результатів пошуку в
БД Інтернет
- роздрукування на принтері;
- запис на електронний носій

11.

Друк інформації (лазерний
принтер)

12.

Сканування документів:

12.1
12.2
12.3
13.

- з паперового носія
- з мікроносія
- з обробкою зображення
Ксерокопіювання:
- за готівку
- за безготівку

14. Створення 3d моделі виробу
14.1 (3d сканування та 3d
проектування)
14.2 3d друк
14.3 Проведення майстер -класів з
використанням 3d принтеру
*залежить від складності моделі
**вартість замовлення залежить
від маси виробу та обратної
точності друку
Ціна – 4.00 грн за грам
матеріалу;
Точність: 100,200,300 мікрон;
Матеріал : пластики АВС; PLA.
15
Штрафні санкції:
15.1
- за порушення терміну
повернення документів,
що видані у тимчасове
користування;
15.2
- за втрату або
пошкодження документів;
15.3
- за пошкодження
обладнання бібліотеки

1 стор.
1 стор.
1 стор.

2,00
2,50
5,00

1 стор.
1 стор

1,50
2,00

модель

договірна*

модель
1 день

договірна**
договірна

відшкодування
ринкової
вартості згідно
чинного
законодавства.

1 день

1 документ
1 предмет

1,00

відшкодування
ринкової
вартості згідно
чинного
законодавства

* Відрахування авторам будуть складати не менше 80% від сум, отриманих бібліотекою, за відтворення
об’єкта.
** Даний перелік розроблено на підставі Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу» від 27.01.1995 р. – ВР, «Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,
заснованими на державній та комунальній формі власності» затвердженому Постановою Кабінету
Міністрів України від 12 грудня 2011 р. №1271 та інших нормативно-правових актів.
*** Дозволяється копіювання та сканування невеликих за обсягом документів; окремих уривків
документів відповідно до ст. 22, 23 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від
23.12.1993 р. №33792Х (зі змінами від 01.06.2013 р.) з дослідницькою та навчальною метою без права
тиражування.
**** Керівництво ДНТБ України має право змінювати ціни на послуги у зв’язку зі змінами
законодавства України з урахуванням росту індексу інфляції та збільшення вартості платних послуг

