
ПРОТОКОЛ №  5
засідання виборчої комісії з проведення виборів генерального директора 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 
Національної академії наук України 

03 квітня 2018 р.
Присутні члени виборчої комісії:
1. Павлуша Т.П., заступник генерального директора з наукової роботи
2. Яременко Лідія Миколаївна, директор Інституту архівознавства
3. Муха Людмила Вікторівна, заступник генерального директора з наукової роботи
4. Добко Тетяна Василівна, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації
5. Захарова Наталія Борисівна, старший науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних 

мережевих ресурсів НЮБ
6. Половинчак Юлія Миколаївна, керівник Національної юридичної бібліотеки
7. Степченко Ольга Петрівна, завідувач відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису
8. Вакульчук Ольга Анатоліївна, завідувач відділу пресознавства
9. Коновал Людмила Володимирівна, науковий співробітник відділу технологій електронного 

науково-інформаційного обслуговування Інституту інформаційних технологій
10. Яковенко Олена Григорівна, старший науковий співробітник відділу теорії і методології 

бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства
11. Калініна-Симончук Юлія Сергіївна, начальник відділу правового забезпечення діяльності 

НБУВ
12. Павленко Денис Вікторович, науковий співробітник інформаційно-аналітичного відділу ФПУ
13. Городня Наталія Миколаївна, провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення 

діяльності НБУВ
14. Симоненко Тетяна Василівна, науковий співробітник відділу бібліометрії і наукометрії СІАЗ 
Присутні:
спостерігачі від кандидата на посаду генерального директора НБУВ Попика В.І.

Стамбол Ігор Іванович; Пономаренко Зінаїда Олексіївна 
спостерігачі від кандидата на посаду генерального директора НБУВ Сербіна О.О.

Чернюк Віталій Іванович
кандидати на посаду генерального директора НБУВ

Попик Володимир Іванович; Сербін Олег Олегович
Порядок денний

Закриття, опечатування приміщення виборчої комісії та проведення виборів генерального 
директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (далі - НБУВ).

о  - і С Ш ш ' Ґ $ Р  ж Рі і і ІШ закрито. опечатано стрічкою з проставлянням на ній підписів
голови виборчої комісії, заступника голови та секретаря виборчої комісії великий конференц-зал 
корпусу НБУВ за адресою: проспект Голосіївський, 3 - приміщення виборчої комісії та 
проведення виборів генерального директора НБУВ, у якому закритий, опечатаний виборчою 
комісією сейф з бюлетенями для голосування у ньому (протокол виборчої комісії від 03.04.2018 р. 
№ 4 ).

Цей протокол складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
1- й примірник протоколу зберігається у виборчій комісії;
2- й примірник протоколу передається організаційному комітету з проведення виборів 
генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Голова виборчої комісії
з проведення виборів генерального директора НБУВ
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Члени виборчої комісії:
Яременко Лідія Миколаївна 

Муха Людмила Вікторівна

Павлуша Тетяна Петрівна
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