
Біографічна довідка уповноваженого представника 
Гуз Ганна Дмитрівна
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(назва інституту громадського суспільства) 
на участь в установчих зборах з формування Громадської ради при Київській

міській державній адміністрації

ПІБ Гуз Ганна Дмитрівна

Працює ТОВ «А+С Україна»
Г ромадянство Україна
Число, місяць, рік народження 31.05.1992
Місце народження Місто Київ
Освіта Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгоманова. Інститут природничо-географічної освіти та 
екології. Бакалавр та спеціаліст в галузі: екологія, охорона 
навколишнього природного середовища та збалансованого 
природокористування. !

Науковий ступінь, вчене звання і

Володіння мовами українська, російська, англійська і
Нагороди, почесні звання 1
Досвід роботи в органах, 
громадська робота

Досвід роботи в громадській організації 5 років, з яких 3 
роки безпосередньо займалась займалась! питаннями 
розвитку громадського транспорту, транспортної 
інфраструктури для зменшення впливу транспорту на 
довкілля.
Членство в громадських організаціях та в їх правлінні.

Трудова діяльність 2014-2017 -  асистентка кліматичного ві; 
менеджерка Національного екологічног 
2017-2019 -  координаторка транспортне 
«Екодія»
Мала членство в раді Української кліма- 
роки), членство в правлінні та співзаснс 
«Центр екологічних ініціатив «Екодія», 
громадської організації «ІІ-СусІе» (Асої 
велосипедистів Києва)

:ділу та івент- 
Ь центру України; 
>‘го напрямку ГО

і и ч н о ї  мережі (два 
•вництво ГО 
зараз є членкинею 
(іація

Додаткова інформація
Членство в інших ІГС ГО «Центр екологічних ініціатив «Екодія» 

«Ії-Сусіе» (Асоціація велосипедистів Києва)
Контактна інформація 093-595-10-94, (1тіІгіеупа89@йшаі1.сотІ
Можливий напрямок роботи у 
Громадській раді

Транспорт, екологія, урбаністика: стала'мобільність міста, 
зменшення впливу транспорту на довкілля, транспортні 
рішення

(підпис)
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УКРАЇНА ; 
КОСМІЧНА

050-414-70-07 агІсіе5П@§шаіІ.сош

Інформація про результати діяльності 
благодійного фонду «Україна космічна»:

Організовано «Свято пісні і строю»
Організовано захід з нагоди Всесвітнього дня Авіації та Космонавтики 
(у кінотеатрі «Флоренція» за участі ветеранів космодрому «Байконур») 
Організовано захід у школі №292 з нагоди свята дня Перемоги 
Організовано спартакіаду з військово-спортивного багатоборства серед 
учнів навчальних закладів району
Проведено урочистий захід присвячений героїчним подвигам 
захисників нашої Вітчизни (за участі ветеранів II світової війни та 
учасників бойових дій в зоні проведення АТО)
Проведено військово-патріотичну Спартакіаду 
Проведено Кубок зі стрільби Деснянського району 
Нагородження членів організації ветеранів Деснянського району до 25- 
річчя незалежності України
Зібрано та передано близько трьох тонн продуктів для українських 
військових.
Організовано зустріч ветеранів Космодрому «Байконур» зі школярами 
Передано гуманітарну допомогу батальйону «Донбас»
Передано гуманітарну допомогу батальйону «Фенікс»
Передано гуманітарну допомогу військовому комісаріату Деснянського 
району міста Києва.
Взято участь у заході з нагоди свята дня Перемоги 
Передано гуманітарну допомогу Ірпінському військовому госпіталю.

Голова правл Чирковський В.М


