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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Клименку А.Б.

_______________________ Продюсерський Центр_______________________

Я, Народний артист України Олександр Пономарьов, знаючи творчі 
обдарування і ділові якості Андрія Клименка, даним листом рекомендую 
його на посаду директора Хмельницького обласного науково-методичного 
центру культури і мистецтва.

і

Понад 15-ти річна дружба з Андрієм Клименком дає мені повне право 
характеризувати його не лише як відомого співака та талановитого актора, 
але й як багатогранну особистість з найкращими моральними і лідерськими 
якостями та організаційними здібностями.

Впевнений, що креативність його мислення, комунікабельність, передове 
бачення шляхів і способів розвитку української культури, на посаді 
директора Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і 
мистецтва дадуть новий поштовх для розвитку Центру, виведуть його на 
вищій якісний рівень, дозволять поглибити дослідження культурного 
надбання подільського краю, осучаснити методи його популяризації, 
розширити зв’язки установи, вивести їх на міжнародний рівень.

Андрій Клименко має досвід організації концертів і свят. Теоретичні і 
практичні знання з широкого кола питань він набув, навчаючись в Академії 
керівних кадрів культури і мистецтв за фахом "менеджмент організації".

Вищевикладене дає мені всі підстави вважати, що Андрій Клименко, як 
ніхто інший, відповідає всім вимогам до керівника провідного закладу 
культури Подільського краю, рекомендувати його на посаду директора і бути 
впевненим, що він з честю впорається з обов’язками і виправдає довіру колег 
та однодумців.

Народний артист України номарьов
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Народної Артистки України 

Степової Валентини Анатоліївни

лист-рекомендація

Шановні зем ляки!

За багато років знайомства та співпраці зКлименком 
Андрієм Борисовичем я побачила в ньому чудового, 

талановитого артиста, митця. Займаючись 
організаторською та продюсерською діяльністю, Андрій 

Борисович проявив себе як порядний, 
відповідальний,високопрофесійний та цілеспрямований 

менеджер.

Маючи неабиякі здібності управлінця, Андрій Борисович 
вдало організовує навколо себе команду помічників, за 

допомогою якої досягає поставленої перед собою мети.

Не можу не сказати про "Велике Серце" Андрія.

Протягом 2014-2016рр. він систематично долучався до 
благодійності:

Сприяв в організації моїх концертів по Хмельницькій області 
для воїнів АТО та їх сімей.

Неодноразово сам брав участь у подібних концертах в м.
Київ.

Впевнена, що Нлименко Андрій Борисович володіє усіма 
необхідними якостями менеджера, керівника, організатора 

для того, щоб очолювати заклади культури в нашій державі.

Тому з усією відповідальністю рекомендую Клименка Андрія 
Борисовича на посаду директора Хмельницького обласного
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ОБЛАСНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 
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Конкурсній комісії 
на посаду директора 
Хмельницького обласного науково- 
методичного центру культури і 
мистецтва
29000, м. Хмельницький, 
вул. Володимирська, 103

Реком снда н і іі н и іі л ист

Адміністрація Хмельницького обласного академічного музично- 

драматичного театру імені М. Старицького надає рекомендацію конкурсній 

комісії щодо прийняття на посаду директора Хмельницького обласного 

науково-методичного центру культури і мистецтва Клименка Андрія 

Борисовича, як досвідченого, високопрофесійного митця, прекрасного 

управлінця, організатора різних мистецьких проектів, а також як 

активного, креативного та принципового творчого працівника.

Зауважимо, що Клименко А.Б. володіє необхідними творчими 

здібностями і акторською майстерністю.

Працює в театрі артистом-вокалістом вищої категорії. Посадові 

обов’язки виконує в повному обсязі, прагне опановувати нові сфери 

діяльності.


