
Адреса бібліотеки: 

вулиця – Незалежності, 80 

місто – Волочиськ 

область – Хмельницька 

країна – Україна 

індекс –  31200 

 

 

Розклад роботи: 

з 8:00 до 18:00,  

п’ятниця 8:00 – 17:00 

без перерви 

вихідний день - субота 

 

Телефон (03845) 4 – 06 - 69 

Активні посилання на веб-ресурси: 

веб-сайт бібліотеки – http://vollibrary.ucoz.net/ 

соціальна сторінка в мережі Facebook – 

https://www.facebook.com/Volochiskbiblioteka 
 

Коротко та цікаво про ресурси та послуги 

бібліотеки, те чим бібліотека приверне до себе увагу 

користувачів! 

Волочиська центральна бібліотека – 

інформаційний, культуриний, дозвіллєвий центр. Наша 

біографія починається з 1934 р. Колектив бібліотеки 

протягом десятиліть зумів створити неповторний 

http://vollibrary.ucoz.net/
https://www.facebook.com/Volochiskbiblioteka
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бібліотечний простір, атмосферу творчості, що 

приваблюють до нас нові покоління користувачів. 

 

Фонд бібліотеки – універсальний за змістом. 

Обслуговування поділяється на відділи - абонемент для 

дорослих, читальний зал та абонемент «Юність». Там 

можна знайти широкий вибір сучасної світової та 

української літератури. Бібліотека стала справжнім 

інформаційним центром, осередком культури. Це сприяє 

соціалізації, вихованню і освіті молодого покоління. Це 

мудре місце для зустрічей, сприяє новим знайомствам, 

збирає любителів у творчі об’єднання та клуби: 

- клуб «Джерела»; 

- клуб «Молодь і закон»; 

- літературно – творче об’єднання «Обрії». 

 

В читальному 

залі стоїть п’ять 

комп’ютерів та 

безкоштовний 

доступ до мережі 

Інтернет за 

допомогою 

інтернету можна: 
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- спілкуватися в соц. мережах; 

- зв’язатися з рідними та друзями по Skype 

- замовити квитки на транспорт; 

- купити будь – який товар через інтернет – магазин. 

Бібліотека гарантує всім громадянам міста 

можливість безкоштовно розвивати ІТ – навики, 

необхідні в  XXI ст.. для досягнення успіху. 

Вміння вибирати книгу чи знаходити інформацію 

за допомогою комп’ютера – це справжнє велике 

мистецтво. Саме наша бібліотека навчить вас цього 

мистецтва, покаже вам шлях до знань, прагнення 

відчувати себе освіченою людиною. 

 

Теми заходів відіграють важливу роль у 

задоволенні різносторонніх потреб наших користувачів, 

розвитку їхніх інтелектуальних та творчих здібностей. 

Кожний відвідувач – бажаний гість на якого завжди 

чекають тепло і увага наших працівників. 
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Цікаві історичні, краєзнавчі, архітектурні 

місця нашого міста 
м.Волочиськ древнє і водночас юне, більше як п’ять 

з половиною століть стоїть на мальовничому березі 

сивого Збруча. На території міста є історичні пам’ятки, 

стародавні споруди, цікаві місцини, чудові природні 

ландшафти. 

Протягом багатовікової історії Волочиськ належав 

ще князям Вишневецьким, магнатам Потоцьким, 

дворянам Машинським і графу Ледухівському. З 1795 

року Волочиськ був прикордонним містечком.  

 
Власник Волочиська, граф Фрідерік Мошинський – відома 

постать в історії кількох європейських країн. 

 

З Волочиська у 1916 році розпочалася тактична 

операція І Світової війни – Брусилівський прорив, а у 

листопаді 1920 р. відбулася остання битва армії УНР під 

проводом С.Петлюри. 
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У Волочиську 

зберігся костел Св. Трійці 

(1813 – 17рр.), 

закладений польським 

магнатом 

Ф.Мошинським. 

Надзвичайно 

цікавим є старе 

єврейське кладовище з 

надгробками ХІХ ст.., 

кожен з яких – це 

пам’ятка рельєфного 

мистецтва. 

 

 

Одне з приміщень сучасного санаторію – 

профілакторію «Райдуга» - колишній будинок магнатів 

Мошинських; поруч – поміщицька економуправа. 
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У парку ще 

збереглися 

розлогі липи які 

були посаджені у 

кінці ХІХ ст 

 

Сходи приведуть 

вас до оглядового 

майданчика над 

міським озером, з 

пейзажем 

неповторної краси. 

 

 

 

 

По обидві сторони пагорба – залишки муру, 

зведеного за розпорядженням шляхтичів Ледоховських.  
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Поціновувачам військової історії буде цікаво 

відвідати музей Бойової слави, створений на місці 

вцілілої з часів 

війни 

довготривалої 

вогневої точки 

Проскурівського 

укріп району – 

складової 

частини 

прикордонних 

укріплень так 

званої оборонної 

«Лінії Сталіна» 

(1935 – 1938 рр.) 

 

Гостей міста запрошуємо до історико – 

етнографічного музею, що знаходиться біля вокзалу в 

будинку кінця ХІХ ст. Сподіваємося, що неповторні 

краєвиди Надзбруччя та його цікава історія надовго 

залишаться в 

пам’яті тих, 

хто відвідає 

наш край. 

 

 
 

 

 

 

 


