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На офіційному сайті міської ради Маріуполя було опубліковано відео 

звиступом мера міста Маріуполя Вадима Бойченко на Міжнародному саміті мерів. 

За вісім з половиною хвилин виступу, він назвав дані з перебільшенням кількості 

населення Маріуполя та кількістю переселенців. Окрім цього були наведені дані 

щодо «Безпечного міста» стосовно кількості угонів за рік, які не відповідають 

дійсності.  

(Виступ: http://mariupolrada.gov.ua/media/vistup-vadima-bojchenko-na-mizhnarodnomu-

samiti-meriv-video) 

Як зазначив Бойченко, промова присвячена «Перезагрузке Мариуполя»: 

« … Мариуполь традиционно воспринимается как центр металургической  

Украины, соответсвенно его привыкли воспринимать как серый, унылый город, так 

http://mariupolrada.gov.ua/media/vistup-vadima-bojchenko-na-mizhnarodnomu-samiti-meriv-video
http://mariupolrada.gov.ua/media/vistup-vadima-bojchenko-na-mizhnarodnomu-samiti-meriv-video


к этому всему еще и наложились те проблемы, которые связаны с войной на 

востоке Украины. И казалось бы это должно было нас сломить, потому что к 

нашей «Мариупольской семье», которых нас сейчас 470 тысяч населения, 

присоеденилось еще 60 000 переселенцев, но нет, мы увидели в этом 

преймущество...»  

Промова  Бойченко відбулася 29 листопада 2017 року, на той час,  з 

урахуванням селищ Старий Крим, Сартана, Талаківка, Гнутово, Виноградне, 

Ломакіно, населення Маріуполя та Маріупольської сім`ї, якщо мер саме це мав на 

увазі, становило 470  968 людей. Якщо ж розглядати просто місто Маріуполь, то 

кількість населення складала 449 448. Ці данні можна знайти на «Укрстаті», 

офіційній сторінці публікацій Державної Служби Статистики Украіни. Він 

«округлив» цифри про кількість населення міста, що зробило інформацію неточною. 

До того ж голова не уточнює, за який саме час додалася така кількість переселенців.   

 

(Офіційний сайт Державної Служби Статистики Украіни 

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/) 

Також Вадим Сергійович представив аудиторії нове придбання – програму 

«Безпечне місто» та надав наступні данні: 

 « ... Мы в 3 раза снизили уровень преступности. Вдумайтесь в эту цифру,  за 

2017 год, благодаря этой системе у нас был только 1 угон в городе Мариуполь, и 

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/


тот  был раскрыт в течении суток. Благодаря этой системе и ситеме сервесного 

центра «UASС» сегодня город Мариуполь вошел в десятку самых безопасных 

городов Украины…»   

Якщо зайти на офіційний сайт прес служби Центрального відділу  

Національної Поліції України за 2017 рік , то можна нарахувати 5 угонів. Якщо 

звернути увагу лише на угони, які були здійсненні у 2017 році до виступу, який 

відбувся 29 листопада – усього 4 угона. 

(Центральний відділ поліції http://mariupol-police.dn.ua/) 



(Центральний відділ поліції http://mariupol-police.dn.ua/) 

Також фраза «В 3 раза снизили уровень преступности» каже про те, що мер 

узагальнює цифрові показники, до того ж у контексті не зрозуміло, з яким часом він 

порівнює рівень злочинності. Якщо міський голова каже про порівняння з 2016 

роком, то керівник Центрального відділу Національної поліції  Маріуполя, Микола 

Побойний надавав зовсім інші результати, за його словами  кількість 

правопорушень знизилась лише на 19% за 2017 рік, а не у 3 рази. Ця промова 

супроводжувалася презентацією,  на якій Бойченко  дав статистичні дані, згідно 

яких: «Правопорушень менше на 60 % у 2017 році». Тобто мер гіперболізує дані. 

(Офіційний сайт Маріупольскої міської ради:  http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-

http://mariupolrada.gov.ua/ru/news/u-2017-roci-skoeno-najmenshe-chislo-pravoporushen-za-ostanni-pjat-rokiv


2017-roci-skoeno-najmenshe-chislo-pravoporushen-za-ostanni-pjat-rokiv)  

Вердикт: НЕПРАВДА. Наведені дані стостовно кількості населення та 

переселенців є нечіткими. Перебільшення, узагальнення щодо «Безпечного міста». 
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