
Громадська діяльність 

    Засновник та Голова правління 

Міжнародного фонду сприяння розвитку 

спорту «Спорт-XXI століття». 

    Спеціально уповноваженим ЮНЕСКО з 

програми "Освіта для дітей з убогості". 

    Разом з братом Володимиром заснували 

благодійну організацію «Фонд братів 

Кличків». 

    Згідно з даними журналу «Новинар», 

Віталій і Володимир Кличко витратили на 

благодійність - на розвиток спорту та 

боротьбу зі СНІДом 3 млн грн. 
 

 

Літературна діяльність 

    У 2003 році брати Клички презентували 

свою книгу "Наш фітнес. Прості секрети 

чемпіонів" (вийшла на декількох мовах). 

Вона стала бестселером, на Лейпцизькому 

книжковому ярмарку перемогла в номінації 

"Краща науково-популярна книга року. 
 

Відзнаки 

    У 2006 році в рейтингу молодих 

перспективних українських політиків, який 

склав журнал «Фокус», Віталій Кличко 

зайняв 3-є місце. 

    У 2008 році у всеукраїнському 

телевізійному проекті «Великі українці» 

(телеканал «Інтер») Віталій та Володимир 

Клички посіли 15 місце в першій сотні 

українців.  

    2007 року було відкрито Астероїд, який 

названо на честь братів Кличків - 212723 

Кличко. 

У 2010 році 
Укрпошта 
випустила марку з 
портретом 
українських 
боксерів братів 
Кличків 
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Більше інформації про життя та 

діяльність Віталія Кличка Ви 

знайдете в фондах нашої бібліотеки.  
 

Контактна інформація 
Адреса: 

м. Київ, вул. Драйзера, 6. 
Телефон: 

(044)546-90-45 
e-mail: 

library141@ukr.net 
веб-сторінка:http://desnabib.kiev.ua  
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     Віталій Кличко –  

мер Києва 
 

 
Пам’ятка  

(за проектом «Українці в контексті 

європейської цивілізації») 

 

 

 

 

«Київ має стати по-справжньому 

європейським та комфортним містом». 

  

Віталій Кличко  
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Поштова марка України  2010 
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Ша но вні  чит а чі !  
Вашій увазі пропонуємо пам’ятку, 

присвячену всесвітньовідомому боксеру, 

політику, бізнесмену, письменнику, меру 

Києва – Віталію Кличку.  

Б і о г р а ф і я  
    Народився в родині військовослужбовців 

19 липня 1971 року в селищі Біловодське, в 

Киргизстані.  

    Разом із батьками та молодшим братом 

Володимиром мешкав у різних куточках 

Радянського Союзу.  

    З 1984 року родина переїхала до України. 

    Закінчив Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет ім. 

Григорія Сковороди. Кандидат наук у галузі 

спорту та фізичного виховання. 

    У 2011 році закінчив Національну 

академію державного управління при 

Президентові України. 

 

 

С і м'я: 
Дружина Наталія Єгорова - у минулому 
спортсменка і фотомодель. Разом 
подружжя виховує трьох дітей.  
 

 

Хобі: дайвінг,серфінг, волейбол, баскетбол, 

легка атлетика, музика, шахи. 

Спортивна кар’єра  
    Боксом Віталій Кличко почав займатися 

з 14 років. На професійному ринзі з 1996 

року.  

    За свою спортивну кар'єру досяг висот 

світового рівня: шестиразовий чемпіон 

світу з кікбоксингу, триразовий чемпіон 

України з боксу, срібний призер чемпіонату 

світу серед любителів, неодноразовий 

чемпіон Європи серед професіоналів, 

інтерконтинентальний чемпіон за версіями 

WBO і WBA, чемпіон світу в суперважкій 

ваговій категорії за версіями WBO і WBC. 

    Ім’я Віталія Кличка внесено до "Книги 

рекордів Гіннеса", як першого чемпіона 

світу з боксу в суперважкій ваговій 

категорії, який нокаутом виграв 24 

поєдинка, витративши на це найменшу 

кількість раундів. 

    Нагороджений орденами «За заслуги» III 

ступеня та «За мужність» I ступеня. В 2004 

році отримав звання Героя України. 

   
  

Політична  та громадська 
діяльність  

 «Я вважаю, що людина прийшла в 

цей світ, щоб змінити його на краще…» 

Віталій Кличко  

    Політичну кар'єру 

розпочав у березні 

2006 року, коли 

одночасно 

балотувався до 

Верховної Ради 

України та Київради. 

   Після позачергових 

виборів мера та 

Київради навесні 

2008 року Блок 

Віталія Кличка удвічі збільшив своє 

представництво в міській раді.  
 

    У квітні 2010 року очолив політичну 

партію «УДАР (Український Демократичний 

Альянс за Реформи)». 

    За результатами парламентських виборів 

2012 року партія "УДАР Віталія Кличка" 

пройшла до Верховної Ради. 

    За результатами позачергових виборів, 

що відбулися 25 травня 2014 року обраний 

Київським міським головою. 
 

Діяльність на посту  мера 

    Вперше влада повернулася обличчям до 

киян та громадськості. Зараз кожна людина 

може зайти до будь-якої комісії і висловити 

свою думку. 

    По-друге, відкрилася фінансова система 

(запущений пілотний проект електронного 

міського бюджету столиці). 

    По-третє, почалися системні роботи з 

ремонту доріг. 

    Четверте, на посту мера Віталій Кличко 

почав публічно викривати корупційні схеми.  
    Господар міста і команда запустили  
проекти: Питна вода з-під крана в 
Оболонському районі, програму з продажу 
соціального хліба (відкриття 200 магазинів), 
приступили до знесення нелегальних кіосків, 
організували безкоштовний автобусний 
маршрут на Трухановому острові, 
запустили і відкрили реконструйовану 
пішохідну зону на Дніпровській набережній,  
облаштували 600 км велодоріжок. 
    Головним принципом роботи влади за 
мерства Кличка стали публічність і 
відкритість. Віталій Кличко не ховається 
від городян за охоронцями та високими 
парканами. Віднині ніхто не дозволить собі 
нехтувати думкою киян, бо на їх захисті 
стоять сильний мер та його сильна 
управлінська команда. 


