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29 липня 2021 р. 
 
 
Меру Віталію Кличко, 
Голові КМДА 
Хрещатик, 36 
Київ, Україна, 01044 
 
Вельмишановний пане мер! 
 
Дозвольте мені від імені Міської ради Торонто передати Вам і всім мешканцям 
Києва вітання та найкращі побажання з приводу 30-ї річниці підписання Договору 
дружби між Києвом і Торонто. З моменту підписання цього Договору у 1991 році 
стабільні стосунки між нашими містами будувалися на підвалинах спільних 
цінностей та взаємоповаги, а також на плеканні тісних зв’язків між мешканцями та 
підприємствами наших міст. 

Торонто є домівкою для численної української громади, яка робить цінний внесок у 
різноманітність, зростання та успіх нашого міста. Ми пишаємося її досягненнями і з 
радістю відзначаємо цю дуже особливу річницю. 

Мені було дуже приємно познайомитися  з Вами віртуально раніше цього року для 
обміну досвідом щодо пандемії. Я з нетерпінням чекаю на нагоду відвідати Ваше 
чудове місто у майбутньому і на продовження дуже плідної дружби між нашими 
містами.  

Висловлюю свої найщиріші побажання подальших успіхів Вам і Вашому чудовому 
місту Києву. 

 
З повагою,  
 
 
 
Джон Торі  
Мер м. Торонто 
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July 29, 2021 

Mayor Vitaliy Klitschko 
Head of the Kyiv City State Administration 
Khreschatyk St, 36 
Kyiv, Ukraine, 01044 

Dear Mayor Klitschko: 

On behalf of Toronto City Council, I would like to extend greetings and best wishes to 
you and the residents of Kyiv on the occasion of the 30th anniversary of the friendship 
agreement between Kyiv and Toronto. Since the signing of the agreement in 1991, our 
cities' solid relationship has been built on a foundation of commonalities and mutual 
respect and fostering strong ties between our respective residents and businesses. 

Toronto is home to a large Ukrainian population whose valued contributions have 
greatly contributed to the diversity, growth and success of our city. We are proud of their 
accomplishments and are pleased to celebrate this very special anniversary. 

It was very nice to have met virtually with you earlier this year for a knowledge 
exchange concerning the pandemic. I look forward to visiting your great city in the future 
and to continuing a very prosperous friendship between our cities.  

I offer my best wishes to you and to your great city of Kyiv for continued success. 

Yours truly, 

John Tory 
Mayor of Toronto 


