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За роки існування бібліотеки змінювалися ста-
тус, назва та розташування:

1921 р., листопад – у м. Харкові засновано служ-
бову книгозбірню – сільськогосподарську бібліоте-
ку Народного комісаріату землеробства України;

1931 р. – Наукова сільськогосподарська бібліотека 
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук;

1935 р. – Центральна наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека Наркомзему УРСР;

1947 р. – Центральна наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР;

1965 р. – Республіканська наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека Міністерства сільського госпо-
дарства УРСР;

1970 р. – Центральна наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека Південного відділення ВАСГНІЛ 
(з 1971 р. функціонує в м. Києві);

1988 р. – Республіканська наукова сільсько-
господарська бібліотека Південного відділення 
ВАСГНІЛ;

1991 р. – Республіканська наукова сільськогоспо-
дарська бібліотека Української академії аграрних наук;

Коротка історія бібліотеки

– провідний галузевий депозитарій сільськогос-
подарської та лісогосподарської літератури, потуж-
ний центр збереження, створення і використання 
інформаційних ресурсів.

ННСГБ НААН України є спеціальною бібліотекою 
загальнодержавного значення, яка виконує функції 
науково-дослідного, методичного центру сільсько-
господарської галузі та координує роботу 237 біб-
ліотек аграрного профілю, серед яких 143 бібліотеки 
вищих навчальних закладів Міністерства аграрної 
політики та продовольства України і 94 бібліотеки 
науково-дослідних установ Національної академії 
аграрних наук України.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 1 040 500 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 9 984 осіб.
Чисельність штатних працівників – 79 осіб.

Національна наукова 
сільськогосподарська бібліотека 

Національної академії 
аграрних наук України



Протягом 1921–1964 рр. сільськогосподарська бібліо-
тека знаходилася в м. Харкові на вул. Карла Лібкнехта 
(тепер вул. Сумська), 84. Будівля бібліотеки побудована 
у 1903 р. архітектором М. І. Дашкевичем. У 1930 р. за 
проектом архітектора М. А. Зеленіна були добудовані 
верхні поверхи приміщення за кошти купецтва в псев-
доруському «цегляному» стилі. Споруда увінчана склад-
ними профільними карнизами. Між фронтонами по 

1994 р. – Центральна наукова сільськогосподарська 
бібліотека Української академії аграрних наук;

2003 р. – Державна наукова сільськогосподарська 
бібліотека Національної академії аграрних наук Ук-
раїни;

14 грудня 2012 р. – Національна наукова сільсь-
когосподарська бібліотека Національної академії 
аграрних наук України (указ Президента України 
№ 700/2012).

ННСГБ НААН України підпорядкована Націо-
нальній академії аграрних наук України.

Установа має філію при Національній академії 
аграрних наук України, що розташована на вул. Ва-
сильківській, 37.

Інформація про приміщення 
бібліотеки

У цьому приміщенні знаходилася 
сільськогосподарська бібліотека 

(м. Харків, вул. Сумська, 84). 2012 р.

У 1960-ті рр. бібліотека знаходилась у цьому приміщенні 
(м. Харків, вул. Леніна, 11). 2012 р.



вертикалі розміщено ліпні вінки, по горизонталі фасаду 
простежуються зразки цивільної кам’яної архітектури 
у вигляді статуй. Будівля монументальна, велична.

У період 1965–1969 рр. бібліотека знаходилася 
в приміщенні за адресою: просп. Леніна, 11, м. Харків.

У 1966 р. київською організацією «УкрНДІГіпро-
сільгос» Держбуду УРСР розроблено проектну до-

кументацію, відповідно до якої проводилося будів-
ництво адміністративного приміщення – об’єкту 
3023, що поєднувало в собі головний корпус та 
приміщення, пристосовані до потреб сільськогос-
подарської бібліотеки. Це триповерхова каркасна 
будівля з технічними і цокольними приміщеннями. 
Керівником проекту був Григор’єв, головним інже-
нером – Хайкельсон, головним інженером проек-
ту – Авербах та головним конструктором – Шапіро. 
У липні 1970 р. приміщення здане в експлуатацію 
й передане Центральній науковій сільськогоспо-
дарській бібліотеці, яка в 1970 р. переїздить з Хар-
кова в Київ.

- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
3 900 670 м²;
- наявність читальних залів – 2 (120 місць);
- наявність виставкових залів – пристосовано пер-
ший і другий поверхи, вестибюлі на двох повер-
хах; 
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:На сьогодні Національна наукова сільськогосподарська 

бібліотека НААН України знаходиться в цій будівлі 
(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10). 2012 р.



Проведення різнопланових заходів та довідково-інформаційні ресурси в приміщенні бібліотеки
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