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Від 02.05. 2019 р.

№ 28

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
Приймаченко Євгенія Сергіївна уповноважений представник Громадської організації 

«Намисто » на участь в Установчих зборах інститутів громадянського суспільства з формування 
Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державної 
адміністрації) на 2019-2021 роки

Приймаченко Євгенія Сергіївна
Контактна інформація:
м. Буча, вул.. Героїв Майдану, 17, кв. 44 
е.ргіутасНепко@икг.пеі 09-4 £^£>1 % / /
Дата народження: 15.10.1993

Освіта ДПТНЗ «МЦЮМ» - Менеджер з туризму 
Київський національний економічний 
університет - Банківська справа

Науковий ступінь, вчене звання Немає

Нагороди, почесні звання Немає |і
і

Громадська організація «Намисто» .
уповноважений представник

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
Туристична фірма «Карі очі» - менеджер
Телевізійний проект «Коштовна Крамничка» - менеджер з продажу 
Телевізійний проект «Коштовна Крамничка» - продюсер прямого ефіру

Громадська організація «Намисто» -

Приймаченко Євгенія Сергіївна

і  ромадська діяльність
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАМИСТО"
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№ 29

про результати діяльності Громадської організації «Намисто» 
з 1 листопада 2018 року до 1 травня 2019 року

Головною метою Організації є всебічне задоволення та захист суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів членів організації, 
поєднання зусиль задля підтримки освіти та освітянських програм, відродження національної 
свідомості, аналізу соціальних процесів та суспільно-політичної ситуації, утвердження 
принципів народовладдя, демократизації усіх сфер життя, соціальної солідарності громадян 
та соціальної справедливості.

Результати профільної діяльності з 1 листопада 2018 року до 1 травня 2019 року

Піл П? 9019 п

Назва заходу Дата
проведення Місце проведення Різне

1. Приймали участь в громадському 
об‘єднання «Жінки за майбутнє» листопад 2018 вул. О.Гончара, 35

1

2 Мастер-клас з приготування їжі в кафе 
«Мафія» 04.12.2018 вул. Харківське шосе, 

143 Б

3
Приймали участь в презентації 

громадських організацій: « Намисто», 
«Коралі» та « Сонце для дітей»

26.12.2018 вул. Лаврська, 16

4 Організація безкоштовної поїздки до 
Львова

03.01.2019 -  
06..01.2019 м. лівів

5 Брали участь в презентації ГО «Сусіди» в 
Дніпровському районі 25.02.2019

і
І

вул. Будівельників, 34/1

6
Приймали участь в прес-конференції до 

Міжнародного дня жінок 06.03.2019 вул. О. Гончара, 35

Голова К.М. Шестакова


