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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
делегованого представника 

ГО «Міжнародна творча асоціація «Браво»

ПІБ Бондарчук Ірина Анатоліївна 
Народився: 04.05.1963 р 
Громадянство: Україна

Освіта: вища «Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури», фахівець з теорії та історії мистецтв 
Фахівець з реклами та РК

Творча біографія.

1986 - 1993 р. Художник-мультиплікатор кіностудій «Київнаукфільм» та 
«Укранімафільм».

1994 - 1996 рр. Керівник відділу маркетингу видавництва «Меркьюрі Глоб 
Юкрейн» (довідники «Золоті сторінки України»).

1997 р. Керівник проекту видавництва «Юнівест принт» (довідник 
«Сільгосптехніка»).

1998 -  1999 рр. Менеджер по роботі з клієнтами компанії з іноземними 
інвестиціями «Далменер» (головний підрядник з реклами в Київському 
метрополітену та на Залізничному вокзалі м.Києва).

2000 -  2016 рр. Зареєструвалась як фізична особа-підприємець, рекламні 
проекти.

2004 -  2011 рр. Засновник та директор рекламної агенції «Метрополь Груп».
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2011 - 2020 рр. Директор з розвитку креативної агенції «Біг енд смол».

2012 - 2019 рр. Участь в різних рекламних проектах, пов’язаних з 
організацією та проведенням рекламних акцій товарів та послуг, фестивалів, 
виставок та видавничої діяльності в якості куратора або арт-директора.

З 2014 р. - Президент Громадської організації “Міжнародна творча асоціація 
“Браво.

Автор та співорганізатор Концептуальної виставки “Неможливе — 
можливо!” (Український дім, м. Київ 14-16 жовтня 2014 р.)

Член Національної Спілку журналістів України.

Автор 3-х книг на теми мистецтва https: //lit-era. com/irina-bondarchuk-u106432

Співорганізатор персональної художньої виставки сучасної художниці 
Елеонори Лінке та презентації своєї книги “Музика душі” в Міжнародному 
центрі культури (Жовтневому Палаці) м. Києва 15 жовтня 2015 р. 
https://youtu.be/x8XwusO jSE

Автор та куратор художньої виставки “Весні назустріч!” (25.02-5.03.2016 р.) 
https://youtu.be/3E6fc4wAD9g

Продюсер XI Міжнародного музичного дитячого та юнацького фестивалю- 
конкурсу “Духовні джерела” (28-31.05.2016 р.)

Нагороджена: Почесними відзнаками ВП СТУ Верховної Ради України 
(2015 р.) та Святої Праведної Анни 1 та 3 ст. “За вагомий внесок у справу 
відродження духовності та патріотичного виховання молоді незалежної 
України” (2016 р.)

Судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину 
проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину не маю.
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