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20.06.2018
за минулу добу
ТОП-10 персон
за згадуванням у медіаполі

НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

*Джерела моніторингу.
Аналіз охоплює новинні передачі українських телеканалів та новини українського сегменту Інтернет-ЗМІ.
Охоплення для ТБ подані на основі даних піплметричної панелі AC Nielsen Ukraine (аудиторія - уся країна, віком 18+). Охоплення для Інтернету розраховано за
методологією Corestone Corp. на основі відкритих показників аудиторних контактів із кожною конкретною публікацією. До розрахунку включено топ-200 найбільш
згадуваних осіб.

В ІНТЕРНЕТІ

- середнє значення за минулий тиждень, контактів
- зміна відносно середнього значення за минулий тиждень
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ТОП-ТЕМИ З НАЙБІЛЬШОЮ АУДИТОРІЄЮ

АКЦЕНТИ ОКРЕМИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ*

(за охопленням, контактів)*

Охоплення,
контактів (cov%)

Сутич ки. Під Верховною Радою сталась сутичка між ветеранами,
чорнобильцями, гірниками і правоохоронцями. Мітингувальники намагались
прорватись в ВР, щоб проблеми їхнього соцзахисту вирішували негайно.

•

1+1 | О.Сенцов не буде звертатись до Путіна про помилування, такий
варіант виходу на свободу для українського режисера запропонував
речник російського президента Д.Пєсков. Зазначивши що винятку для
О.Сенцова не буде і помилування - звичайна процедура для всіх
ув'язнених.

•

Україна | Людмила Денисова, український омбудсмен звинувачує свою
російську колегу у зриві домовленостей. Вона домовилась про
відвідування політв'язнів Кремля в обмін на дозвіл відвідати Кирила
Вишинського, якого звинувачують у державній зраді. Москва несподівано
змінила умови: Денисову пустять до політв'язнів Кремля лише після
зустрічі Москалькової з Вишинським.

•

СТБ | Британський суд дозволив заморозити активи «Газпрому» на користь
"Нафтогазу". Тепер "Газпром" має 48 годин, аби надати список
розташованих на теренах Англії та Уельсу активів, що дорожчі за 50 тисяч
фунтів. "Нафтогаз" таким чином намагається примусити "Газпром"
виплатити українській стороні понад 2 з половиною мільярди доларів.

•

ICTV | У Києві відбувся форум «Кібербезпека. Захисти свій бізнес». З
метою запобігання кібератакам фахівці радять проводити місячники
кіберграмотності.

•

1+1 | Народний депутат О.Барна вніс до Верховної ради законопроект,
яким пропонує штрафувати за будь-які прояви сексуальної орієнтації.
Надихнув депутата на таку законодавчу ініціативу цьогорічний прайд. Для
рівності він вирішив обмежити сексуальну поведінку людей традиційної
орієнтації. Розглядати законопроект про сексуальну поведінку першим
буде комітет з питань свободи слова та інформації.

•

СТБ | Футбольні вболівальники. які приїхали на чемпіонат світу до Росії,
виступили на підтримку О.Сенцова. Інформацію про Олега Сенцова у
Москві футбольним уболівальникам намагалися донести російські
активісти. Вони роздавали у фанзоні листівки про О.Сенцова та інших
політв'язнів. Щоправда тривало це не довго. Чотирьох росіян поліція
затримала за несанкціонований пікет.

•

ICTV | В Україні спостерігається дефіцит фахівців з робочими професіями.
Такі фахівці активно виїздять за кордон. Показано новітню лабораторію з
навчання сантехніків в Одесі, яку створено за сприяння Швейцарії.

4 829 886

Сме рть пое та. Іван Драч помер. Український поет-шістдесятник, перший
голова Народного Руху спочив сьогодні вранці в рядовій лікарні «Феофанія»
після важкої хвороби.

4 402 758

Політв'яз е нь. Олег Сенцов голодує уже тридцять сьомий день. Український
режисер нині в заполярній колонії "Білий ведмідь". Омбудсмену України досі не
дали потрапити до нього.

4 386 347

ООС. Ситуація на передовій напружена, але контрольована. Сьогодні з 7-ї
ранку ворог чотири рази відкривав вогонь по українських опорниках. На щастя,
в ході цих обстрілів жоден військовий не постраждав.

3 258 960

Пре м'єр. Прем'єр-міністр оцінив шанси політиків на форумі місцевого
самоврядування. Запорука успіху, на думку прем'єра, - діалог з громадою.

3 136 252

Скаліч е ні вибухом. Одному з чотирьох малюків, які в столиці постраждали
через вибух у машині, зробили повну реконструкцію ока. Про це повідомили в
лікарні "Охматдит".

2 037 260

ДТП. Аварія на залізниці в Дніпрі. З рейок зійшов товарний потяг. У складі було
14 вагонів, у тому числі дві цистерни з дизельним паливом. Вони перекинулися.

1 884 509

Ле галайз . Парламент Канади підтримав легалізацію марихуани, тепер
відповідно до закону канадці старші 18-19 років зможуть придбати цей
наркотичний засіб.

1 602 212

На основі даних піплметричної панелі AC Nielsen Ukraine (аудиторія - уся країна, віком 18+).
Охоплення для Інтернету розраховано за методологією Corestone на основі відкритих показників аудиторних контактів з кожною
конкретною публікацією. Із моніторингу виключено новини розважального та побутово-кримінального характеру.

* Аналізуються сюжети, що виходять на топових телеканалах у прайм-тайм (з 18 до 22 години). Топ-тема – тема,
якій присвячено більше, ніж один сюжет.
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ТОП-ТЕМИ КОЖНОЇ ГОДИНИ

ТЕМИ, ЩО ОТРИМАЛИ НАЙБІЛЬШИЙ РЕЗОНАНС

(за охопленням, тис. контактів)

США як і раніше виступають за деокупацію Криму Україні - Держдеп США

50

ООС: бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню

74

Кім Чен Ин прибув з візитом до Китаю

79

Президент вніс до Ради законопроект про створення АКС

86

Біля Ради відбулися сутички між мітингувальниками і поліцією

131

Л.Денисова заявила про зрив домовленостей про відвідування ув'язнених

112

Учасники мітингу прорвалися до входу у ВРУ

108

Помер український поет і політик Іван Драч

131

Російські діячі культури попросили В.Путіна помилувати О.Сенцова

94

Доповідь ООН: кількість біженців досягла рекордних 68,5 млн осіб

97

Англійський суд дозволив заморозити активи «Газпрому»

99

СБУ звільнила радника голови Служби Ю.Тандіта

81

Рада не включила до порядку денного законопроект про запуск АКС

80

На Буковині 20 невідомих напали на прикордонників

74

США виходять з Ради ООН з прав людини - ЗМІ

71

П.Порошенко обговорив з генсеком ООН звільнення українських політв'язнів

62

П.Порошенко призначив П.Жебрівського аудитором НАБУ

94

В Україні хочуть скасувати щорічні медогляди для держслужбовців

62

Охоплення для Інтернету розраховано за методологією Corestone на основі відкритих показників аудиторних контактів з кожною
конкретною публікацією. З мониторингу виключено новини розважального та побутово-кримінального характеру.

РЕЗОНАНСНІ СПРАВИ
• Подільський райсуд Києва переніс розгляд справи щодо замаху на
вбивство А.Окуєвої та А.Осмаєва на 6 липня 2018 р.
• СБУ завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за
підозрою колишнього перекладача В.Гройсмана С.Єжова у державній
зраді та передали справу до Печерського райсуду Києва.
• Кримінальне провадження за фактом нападу з убивством за участю
С.Стерненказабраливід одеської поліції і передали київській.
• Херсонський суд дозволив капітану судна «Норд» виїхати до Криму.
Прокуратура готує нову підозру капітану «Норд» В.Горбенку.
• СБУ звільнила Ю.Тандіта з посади радника голови Служби безпеки.
• У Криму фігуранти сутички 26 лютого одержали умовні терміни.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ВРУ ТА КМУ
• Під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагались
штурмувати парламент. Під час травмовано 11 осіб
• П.Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний
законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.
• ВРУ відмовилася включити до порядку денного сесії законопроект про
утворення Вищого антикорупційного суду.
• І.Луценко: ВРУ може розглянути законопроект про зміни до Конституції
щодо скасування депутатської недоторканності на наступній сесії.
• 20 червня ВРУ має розглянути законопроект «Про нацбезпеку України».
• Л.Денісова заявила, що попередні домовленості з російською колегою
щодо відвідування ув'язнених на території РФ та України знову зірвані
російською стороною.
• П.Порошенко призначив аудитором НАБУ П.Жебрівського.
• У.Супрун виступає за скасування щорічних медоглядів для
держслужбовців.
• Розмитнення автомобіля в Україні буде коштувати близько 2,5-3 тис. євро,
- голова податкового комітету Н.Южаніна
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• МВФ вітає ухвалення закону про АКС, але вимагають виправити
скандальну правку щодо апеляції, - голова МВФ К.Лагард
• Угорці України пишаються тим, що не знають української мови, що є
цілком неправильним – глава комітету експертів Хартії регіональних мов
і мов нацменшин РЄ В.Крніч-Ґротіч.
• Популісти і олігархи перешкоджають імплементації Угоди про асоціацію
Україна-ЄС–Х.Мінгареллі.
• Україна передала Генсеку ООН список українських політв’язнів в РФ та
3
на окупованих територіях–представник України в ООН В.Єльченко.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• В.Омелян повідомляє, що Мінінфраструктури завершило розробку
методики нарахування портових зборів.
• ВРУ ввела в законодавство визначення «креативні індустрії».
• ВРУ поширила на період проведення ООС введені під час АТО податкові
пільги.
• Держконцерн «Укроборонпром» готує заходи щодо врегулювання
проблемних питань діючої системи стандартизації та якості оборонного
виробництва.
• Верховний Суд підтвердив необхідність сплати дистриб'ютором сигарет
«Тедіс Україна» 431 млн грн штрафу, накладеного АМКУ.
• ГПУ вимагає спецрозслідування щодо нафтових махінацій С.Курченка.
• Нацкомфінпослуг виключила з держреєстру фінансових організацій
«Страхову компанію «М-Лайф».
Енергетика
• «Нафтогаз» занепокоєний можливістю реструктуризації «Газпромом»
активів в Європі з метою уникнення примусової сплати 2,6 млрд дол.
• Комерційний суд Лондона дозволив заморозити активи «Газпрому» за
клопотанням «Нафтогазу».
• Держгеонадра готують на аукціон 44 ділянки із ресурсами газу в 1
трильйон м. куб.
• «Укртатнафта» пропонує привести акцизи на бензин і дизпаливо до
єдиної ставки EUR 164 за 1 тис літрів.
• Нардеп І.Котвіцький та дружина міністра внутрішніх справ А.Авакова
І.Авакова зареєстрували ТОВ «Підстепне сонце», яка спеціалізується на
виробництві електроенергії.
Банки та фінанси
• НБУ подав позови до поручителів банків-банкрутів на 25 млрд грн.
• «Ощадбанк» готує касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення судів
попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову про стягнення
1,1 млрд грн заборгованості з ТОВ «ЕСУ».
• ФГВФО почав процедуру ліквідації банку «Юнісон»
• Мінфін розмістив ОВДП на первинних аукціонах на 305 млн дол та 1,46
млрд грн.
• «Альфа-Банк» почав скуповувати іпотечні кредити збанкрутілих банків.
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Транспорт і зв’язок
• Нова авіакомпанія «SkyUp» в липні 2018 р. відкриє регулярні внутрішні
рейси за маршрутами «Київ-Харків» і «Київ-Одеса», а також міжнародні
рейси з Києва в Барселону, Ларнаку і Батумі.
• Міжнародний аеропорт «Бориспіль» планує завершити узгодження слотів
з лоукостером «Ryanair» до початку липня 2018 року.
• «Укрзалізниця» планує запустити потяг «Мукачево-Будапешт» на євроколії
до кінця літа.
• Генеральний менеджер «GE Transportation» Д.Кокс стверджує, що
модернізація одного старого локомотива обійдеться «Укрзалізниці» в 5060% від вартості нового.
• «Укрзалізниця» планує розділити поїзда для пасажирських перевезень на
класи «комфорт», «стандарт» і «економ».
Промисловість
• Хімзавод «Дніпроазот» І.Коломойського в Кам'янському зупинив роботу
на невизначений час.
• Підприємства «Укроборонпрому» об'єднають у п'ять кластерів: авіаційний,
бронетанковий, суднобудівний, радіолокаційний і кластер точного
озброєння.
• У виробництво міндобрив АК «GROSSDORF» на Черкащині інвестували
150 млн грн.
Агроринок
• Мінагрополітики зберігає прогноз врожаю зернових на рівні минулого
року - в форматі «60 млн тонн+».
• Українські аграрії за травень отримають близько 43 млн грн часткової
компенсації за придбану техніку.
Макростатистика
• Держстат підтвердив зростання ВВП України в I кв. 2018 р. на 3,1%.
• Валовий зовнішній борг України в I кв. 2018 р. скоротився до 116,29 млрд
дол (на 0,2%).
• Україна за 5 міс. збільшила споживання електроенергії на 1,774 млрд кВтгод (на 2,8%).
• Імпорт енергетичного вугілля для ТЕС і ТЕЦ в січні-травні 2018 р. склав
2,7 млн тонн, що в 2,8 рази більше, ніж за аналогічний період 2017 р.
• Транзит природного газу через українську ГТС за січень-травень 2018 р.
скоротився до 34,9 млрд кубометрів (на 8,9%) в порівнянні з АППР.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
Керівники бунтівних угрупувань заявили про готовність дати відсіч
можливому наступу урядових військ на позиції бунтівників на
південному заході Сирії, вздовж кордону з Ізраїлем та Йорданією.
The Wall Street Journal | США
Уряд Мексики виступив з офіційною заявою, розкритикувавши політику
США щодо мігрантів та підкресливши, що розлучення дітей та батьків
мігрантів є серйозним порушенням прав людини.
The Washington Post | США
Візит лідера КНДР Кім Чен Ина до Китаю через тиждень після саміту за
участі Президента США Д.Трампа має нагадати про важливу роль
Китаю та міцність його зв’язків з Пхеньяном.
Politico | США
Головний представник ЄС у переговорах щодо Brexit М.Барньє заявив,
що Євросоюз продовжить співпрацю з Британією в безпековій сфері,
але доступу до європейських баз даних Британія не матиме.
The New York Times | США
Правоохоронні органи Ізраїлю повідомили про арешт колишнього
міністра енергетики та інфраструктури Г.Сегева та висунення йому
звинувачень в шпигунстві на користь Іранської Республіки.
Foreign Policy | США
Т.Ертурк: Військова операція Туреччини в Кандилі свідчить про
прагнення Р.Ердогана використати військові успіхи для підвищення
свого політичного рейтингу напередодні президентських виборів.
Financial Times | Британія
А.Меркель погодилася виконати давню вимогу Е.Макрона про
створення окремого бюджету для розвитку Єврозони, проте Макрон
був змушений піти на чималі поступки.
The Guardian | Британія
Голова МВС Італії М.Сальвіні пообіцяв домогтися вигнання з Італії всіх
кочових ромів, що не мають італійського громадянства, схвально
відгукнувшись про знесення притулку для ромів в Турині.
Le Figaro | Франція
Підтвердилася інформація про загибель в результаті атаки союзницької
коаліції в Сирії члена джихадистського угрупування Ісламська Держава
А.Аль-Іракі, який опікувався фінансуванням організації.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
IMF | США
Після розмови з П.Порошенком директор МВФ К.Лагард закликала до
внесення правок в закон про Антикорупційний суд та прийняття
додаткового закону для формального створення суду.
The Washington Post | США
Р.Тан: Такі просвітницькі ініціативи, як відкриття «Парку Корупції» є
важливими, адже без зміни суспільної думки щодо корупції в Україні
цю проблему неможливо буде вирішити.
Amnesty Interntional | США
Amnesty International високо оцінила роботу правоохоронних органів
України під час проведення ЛГБТ-маршу в Києві, назвавши сам марш
важливим досягненням в сфері захисту прав людини.
Human Rights Watch | США
Т.Купер: Україна має приєднатися до міжурядової Декларації про
безпеку шкіл, в якій містяться конкретні положення про надання
кращого захисту учням, вчителям та школам під час війни.
Townhall | США
О.Бей: Продовження конфлікту на сході України буде найбільш
прийнятним варіантом розвитку подій для Кремля до тих пір, поки
головними жертвами залишаються сепаратисти та найманці.
Financial Times | Британія
Задля отримання чергового траншу від МВФ Україна має виконати
низку вимог, таких як підняття газових тарифів для населення до
ринкового рівню та зменшення бюджетного дефіциту.
Emerging Europe | Британія
Міжнародна фінансова корпорація уклала угоду з урядом Швейцарії
задля покращення енергоефективності українського житлового сектору,
що передбачає виділення 1.8 млн дол. фінансування.
Der Spiegel | Німеччина
Під час інтерв’ю заступник керівника Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні А.Хуг відзначив зростання напруги в зоні конфлікту та
збільшення випадків порушення перемир’я.
The National Post | Канада
Дж.Безан: Україна потребує реальної підтримки від своїх
демократичних союзників, таких як Канада, щоб дати відсіч російській
агресії та домогтися визволення Криму та Донбасу.
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