
ПРАВДА ТА БРЕХНЯ ВІТАЛІЯ КЛИЧКА 

Міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Революція 2014-го 

починалася з Києва. Велике інтервʼю мера Віталія Кличка, який не шантажує, а 

тільки лише нагадує» (12.07.2019) розповів журналістам видання «theБабель» про 

розділення посад мера та голови КМДА, збільшення населення столиці та 

майбутні вибори. 

Автор: Ярослав Коваль  

 
ТЕЗА №1: «Тільки минулого року киян стало на 200 тисяч більше.» 

Вердикт: БРЕХНЯ. 

Докази та аргументи: За даними офіційного сайту Державної служби 

статистики України станом на 1 січня 2018 року населення Києва становило 2 934 

522 осіб. За даними того ж сайту населення Києва станом вже на 1 січня 2019 року 

становить 2 950 819. Отже, за 2018 рік киян стало більше на 16 297 осіб. 

Таблиця №1 Чисельність населення станом на 1 січня 2018 року 
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Джерело: Державна служба статистики України, 2018  

Таблиця №2 Чисельність населення станом на 1 січня 2019 року 

 
Джерело: Державна служба статистики України, 2019 

ТЕЗА №2: «…в Києві найвища середня зарплата по Україні...» 

Вердикт: ПРАВДА. 

Докази та аргументи: За даними офіційного сайту Державної служби 

статистики України станом на червень 2019 року (дата проведення інтерв’ю – 10 

липня) середня заробітна плата у місті Києві становить 15 650 грн. Це найвищий 

показник в Україні. Для порівняння, друге місце за розміром середньої заробітної 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ds/kn/kn_u/kn1218_u.html
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/gdn/Zarp_reg_m/Zarp_reg_m2019_u.xlsx


плати займає Донецька область. Там у середньому отримують 12 483 гривні, тобто 

на три тисячі менше. 

Таблиця №3 Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2019 

 
Джерело: Державна служба статистики України, 2019 

ТЕЗА №3: «Законодавче розділення посад мера і Київської 

держадміністрації – це нонсенс, який за часів пана Януковича прописали в законі 

«Про столицю». 

Вердикт: ПРАВДА. 

Докази та аргументи: 7 вересня 2010 року (термін президентської каденції 

Віктора Януковича 25 лютого 2010 – 22 лютого 2014) Верховна Рада України 

ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про столицю 

України – місто-герой Київ» щодо порядку утворення районних рад». Зокрема, 

пункт 6 цього закону постановляє «Статтю 10 доповнити статтею 10-1 такого 

змісту:  

«Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація  

1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна 

адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є 

особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.  

2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається 

Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами 

України».  

(За даними розділу Законодавство України сайту Верховної Ради України) 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2500-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2500-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2500-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2500-17
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Цей закон ухвалений та підписаний 4-им Президентом України Віктором 

Януковичем в термін його президентської каденції. 

ТЕЗА №4: «Нагадаю, що Український дім перебуває на балансі 

Держуправління справами при президентові України, і прямого стосунку до цієї 

будівлі мерія не має». 

Вердикт: ПРАВДА. 

Докази та аргументи: За даними офіційного сайту Державного управління 

справами «В управлінні Державного управління справами перебуває понад 60 

державних підприємств, установ, організацій та господарське товариство, 

повноваження з управління корпоративними правами держави якого передані 

Державному управлінню справами (далі – підприємства). Їх діяльність з надання 

послуг та реалізації продукції і товарів дозволяє Державному управлінню 

справами виконувати покладені на нього завдання в повному обсязі та 

спрямовувати кошти для наповнення державного бюджету».  

 
Джерело: Державне управління справами 

На офіційному сайті Державного управління справами також поданий 

список 60 державних підприємств, установ, організацій та господарське 

товариство, повноваження з управління корпоративними правами держави якого 

передані Державному управлінню справами. Серед цих підприємств і Державне 

http://www.dus.gov.ua/
http://www.dus.gov.ua/
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підприємство «Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім». 

 
Джерело: Державне управління справами 
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