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21.06.2018
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
(за охопленням, контактів)*

Бійка. Сесія Харківської Міськради сьогодні проходила в диму. Все
почалося з мітингу кількасот представників ультрас та нацдружирнників
біля будівлі мерії, які вимагали аби їх пустили на засідання.

АКЦЕНТИ ОКРЕМИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ*
Охоплення,
контактів (cov%)

4 479 867

Страйк. Другий день поспіль у Києві мітингують шахтарі. Вимагають погасити
борги із зарплати. Цього разу зібралися в урядовому кварталі. І спробували
зустрітися з міністром палива та енергетики.

2 978 662

Нові ліде ри. Триває телепроект "Нові лідери". Подано сюжети про учасників
конкурсу, їх креативні ідеї та пропозиції у бізнесі, управлінні державою та
суспільством.

2 412 843

•

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.

2 062 527

В игнав з дому. В Запоріжжі чоловік кілька днів тримав у покинутій автівці
свою дев'яносточотирирічну матір. На пекучому сонці майже без їжі та води місця в хаті для неї забракло.

2 042 502

В ирок. Два роки в'язниці для викрадачки немовляти. Оболонський суд столиці
виніс вирок 20-річній Даяні Шаль, саме вона в жовтні минулого року викрала
двомісячне маля.

1 912 460

Те ракт. У Німеччині запобігли теракту з використанням так званої "біологічної
бомби". Про це повідомив глава федерального відомства з кримінальних справ
країни. Атаку готував громадянин Тунісу

1 802 501

США. Скандал через умови тримання дітей нелегалів. Неповнолітні сидять у
загорожах і сплять на підлозі, - твердять американські ЗМІ. Все через те, що
відтепер незаконний перетин американського кордону - карний злочин.

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.

4 605 400

Контрабанда. Від завтра силовики обіцяють з новою силою ловити
контрабандистів і розкривати шахрайські схеми на кордоні. На засіданні уряду
ухвалили відповідні рішення. Очільник уряду назвав головні схеми.

Сморід. В місті Люботин на Харківщині люди потерпають від нестерпного
смороду. Кажуть, місцевий спиртзавод зливає всі відходи просто в поля і ніяк їх
не очищує.

•

1 764 496

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 вийшли з Ради ООН з прав людини

98

За тиждень на кір в Україні захворіли 1400 осіб

78

П.Порошенко підписав зміни до закону про військову службу

71

П.Порошенко призначив послом України в Вірменію генерала П.Литвина

86

А.Бабченко показав орієнтування на своє вбивство

96

У Харкові до міськради кинули димову шашку, а заступника мера - в сміттєвий бак

121

КСУ визнав конституційним президентський законопроект про зняття недоторканності 101
Уряд прийняв план по боротьбі з контрабандою на митниці

95

Ю.Тимошенко заявила про свою участь у виборах президента

97

П.Порошенко підписав закон про трансплантацію органів

90

Л.Денисова просить Червоний Хрест відвідати українських в'язнів

84

Комітет Ради погодився на перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської обл. 88
Генсек Ради Європи готовий подати прохання про помилування Сенцова

90

Екс-мер Слов'янська Н.Штепа подала в суд на віце-спікера Ради І.Геращенко

78

ЄСПЛ просить РФ надати інформацію про стан здоров'я О.Сенцова

72

Із 1 липня зростуть пенсії для близько 1 мільйона пенсіонерів - П.Розенко

91

В СБУ відхрестилися від причетності до погромів в Харківській міськраді

62

П.Жебрівський назвав терміни проведення аудиту НАБУ

58

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
• Правоохоронці затримали двох підозрюваних у побитті прикордонників у
кафе Маріуполя.
• Детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування можливого
декларування недостовірної інформації О.Вілкулом.
• Захист Н.Савченко направив до Шевченківського районного суду Києва
клопотання про зміну їй запобіжного заходу.
• А.Бабченко оприлюднив у соціальних мережах документ, який він назвав
орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ВРУ ТА КМУ
• Ю.Тимошенко заявила, що візьме участь у виборах президента України.
• О.Турчинов: Стратегія «малих кроків» А.Авакова – не альтернативний
план, а один з варіантів реалізації мирних ініціатив П.Порошенка.
• КСУ схвалив законопроект П.Порошенка про зняття депутатського
імунітету з 2020 року.
• П.Порошенко підписав закон про трансплантацію органів.
• Україна потребує фінансової допомоги МВФ й інших міжнародних
організацій для забезпечення стабільності в державі, – В.Гройсман.
• Transparency International Україна закликає позбавити СБУ повноважень з
протидії злочинам у сфері економіки та боротьби з корупцією
• Transparency International Україна вважають, що призначення аудитором
НАБУ П.Жебрівського підриває довіру до майбутніх результатів аудиту.
• ЦПК: Призначення П.Жебрівського за квотою Президента відбулося з
порушенням закону.
• Призначення П.Жебрівського на посаду аудитора НАБУ не відповідає
критеріям положень закону про бюро, – А.Ситник.
• Л.Денісова звернулася з листом до Т.Москалькової та В.Путіна, в якому
просить сприяти звільненню О.Сенцова.
• Комітет ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування ВРУ підтримав пропозицію перейменувати
Дніпропетровську і Кіровоградську області.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• Зустріч Україна-НАТО може відбутись спільно з Грузією, порядок денний
зустрічі ще не сформовано, – П.Клімкін.
• МВФ очікує від України скасування суперечливої норми про апеляцію в
законі «Про Вищий антикорупційний суд», – К.Лагард.
• Генсек Ради Європи Т.Ягланд закликав РФ звільнити О.Сенцова з
гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про
його помилування
• С.Лавров на зустрічі з генсеком РЄ Т.Ягландом підняв питання
необхідності захисту прав національних меншин в Україні та Балтії.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• Обсяг міжнародних резервів дозволяє Україні можна пройти через
період пікових платежів за державним боргом до кінця 2020 року без
зовнішнього фінансування – Я.Смолій.
• Влада сформує план заходів для мінімізації втрат від контрабанди та
інших «схем» на українському кордоні – В.Гройсман.
• В.Гройсман прогнозує, що до кінця 2018 року середня заробітна плата в
країні може становити 10 тис. грн.
• В.Гройсман повідомив, що Кабмін має намір ініціювати глибинні
перевірки роботи державної вугільної промисловості.
• Кабмін схвалив стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу
України на період до 2028 року, розроблену Міністерством
економічного розвитку і торгівлі.
• Електронні торгові майданчики невдовзі пройдуть процедури
акредитації і на них розпочнуться аукціони з продажу об’єктів малої
приватизації – М.Нефьодов.
• П.Розенко: Близько 1 млн українських пенсіонерів отримають підвищені
пенсії з 1 липня. Підвищення виплат стосуватиметься тих людей, розмір
пенсії яких залежить від прожиткового мінімуму.
• Кабінет Міністрів України затвердив кандидатури членів Наглядової
ради ПАТ «Укрзалізниця».
• Україна зайняла 58 місце з 63 у рейтингу конкурентоспроможності в
цифровому середовищі, піднявшись за на два рядки – дослідження
швейцарської бізнес-школи IMD.
• ДП «СЕТАМ» анонсувало відкриття доступу через «відкритий код» (API)
до лотів арештованого майна для платформ, підключених до
«Прозорро.Продажі».
• За повідомленням ЄБА, бюджет України щорічно втрачає через
контрабанду та «сірий» імпорт мільярди гривень податків та митних
платежів, зокрема, в 2017 році держбюджет недоотримав 70 млрд грн.
Макростатистика
• Зростання ВВП в січні-березні 2018 року становило 3,1% порівняно з
АППР. Номінальний ВВП за перший квартал 2018 року склав 700,4 млрд
грн, а зміна дефлятора - 14,9%. – Держстат.
• За січень-травень 2018 року індекс споживчих цін виріс на 13,2% в
порівнянні з АППР.
• Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-травні 2018 року зріс на
6,1% порівняно з АППР.

за 20.06.2018

Енергетика
• «Нафтогаз України» опублікував цінові пропозиції на природний газ, які
діятимуть з 1 липня 2018 року, для промислових споживачів та інших
суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на червень 2018 року, у
липні ціни залишились без змін.
• Собівартість тонни вугілля на деяких державних шахтах на сьогодні
становить більше 18 тис. Грн, - І.Насалик.
• «Укренерго» в січні-березні 2018 року збільшило чистий прибуток в 53,7
рази у порівнянні з АППР - до 818,416 млн грн.
Банки та фінанси
• Нацбанк вирішив вирівняти позиції банків і встановити «дзеркальне»
значення лімітів, як для довгої, так і для короткої відкритої валютної
позиції на рівні 5%.
• НБУ вирішив зрівняти вимоги до банків щодо нормативів валютної
позиції, встановивши "дзеркальні" значення лімітів для довгої та короткої
валютної позиції на рівні 5%.
• ФГВФО продовжив строки ліквідації банку «Київська Русь» на два роки до 16 липня 2020 року включно.
Агроринок
• Агрохолдинг МХП Ю.Косюка нарощує постачання курячого м'яса до кран
ЄС, використовуючи прогалини в угоді про вільну торгівлю між ЄС та
Україною. Підприємство дану інформацію спростовує.
• АМКУ приступив до економіко-правового аналізу ринку бутильованої
соняшникової олії.
• За даними Держстату, протягом року хліб в Україні подорожчав на 18,4%.
• Середні ціни реалізації агропродукції в січні-травні 2018 року зросли на
12,3% в порівнянні з АППР.
Транспорт і зв’язок
• За 5 місяців 2018 року Укрзалізниця майже в 4 рази покращила
фінансовий результат своєї діяльності порівняно з відповідним періодом
2017 року - голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Є.Кравцов.
• Вирішити проблему парковок в Києві можна введенням оплати за в'їзд в
центральне ядро столиці та будівництвом перехоплюючих паркінгів на
в'їзді в столицю – заява комунального об'єднання «Київгенплан».
• За п'ять місяців 2018 року послугами пасажирського транспорту
скористалось на 1,5% менше пасажирів, порівняно із АППР, - Держстат. 4
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
Папа Римський Франциск розкритикував міграційну політику Д.Трампа
та розлучення дітей і батьків мігрантів, підкресливши, що популізм не
може вирішити глобальну міграційну проблему.
The Wall Street Journal | США
Бойовики Талібану вбили десятки урядових солдат в результаті нічного
нападу на два блокпости на північному заході Афганістану, після
відмови від продовження триденного режиму припинення вогню.
The Washington Post | США
Троє мирних мешканців міста Масайя загинуло в результаті нападу
урядових військ та поліції Нікарагуа, який відбувся після того, як місто
заявило про перехід в режим самоврядування.
Politico | США
Парламент Угорщини проголосував за суперечливий законопроект,
який
передбачає тюремне ув’язнення для тих, хто допомагає
неурядовим організаціям, що опікуються проблемами мігрантів.
The New York Times | США
Уряд Британії призупинив угоду про придбання китайськими
інвесторами компанії Northern Aerospace, яка виготовляє комплектуючі
для літаків, пояснивши це рішення міркуваннями нацбезпеки.
The Economist | США
Президент Польщі А.Дуда висловив прагнення винести питання про
членство Польщі в Євросоюзі на розгляд в рамках референдуму, який в
цілому буде присвячений оновленню польської Конституції.
Financial Times | Британія
Міністр енергетики Саудівської Аравії К.Аль-Фаліх заявив про
необхідність досягнення домовленості про збільшення видобутку
нафти під час засідання ОПЕК, незважаючи на опозицію Ірану.
The Guardian | Британія
Прем’єр-міністр Британії Т.Мей розкритикувала міграційну політику
Д.Трампа, але продовжує наполягати на необхідності його візиту в
Британію, зокрема і для обговорення цієї проблеми.
Le Figaro | Франція
За даними офіційної доповіді Камеруну, з моменту початку збройного
конфлікту в англомовних регіонах держави загинуло 74 військових та 7
поліцейських, а також більш ніж 100 мирних мешканців.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
U. S. State Department | США
Держдеп США привітав прийняття Україною закону про АКС,
висловивши згоду з заявою директора МВФ К.Лагард про необхідність
подальших кроків для боротьби з корупцією.
Atlantic Council | США
Дж.Коен: Президент України та інші урядовці мають публічно засудити
екстремістські організації та очистити правоохоронні органи від тих,
хто симпатизує крайнім правим угрупуванням.
Atlantic Council | США
Р.Мініх: Технологічні досягнення українців несуть державі прибуток,
навіть якщо успішні проекти розвиваються поза межами України,
представляючи світу надзвичайне портфоліо продуктів та інновацій.
Foreign Policy | США
Н.Хауер: Участь російських козаків в конфліктах на сході України та в
Сирії ставить під сумнів їх придатність в якості контртерористичної
охорони під час футбольного Чемпіонату світу.
Radio Free Europe | США
Спікер Держдепартаменту США Х.Науерт відзначила, що доповнення
законодавства для створення АКС забезпечить здатність суду
протистояти корупції, яка загрожує розвитку України.
ReliefWeb | США
Доповідь моніторингової місії ООН щодо дотримання прав людини в
зоні конфлікту на сході України відмічає відсутність помітного прогресу
в цьому питанні, нарахувавши 201 порушення за звітній період.
Catholic Culture | США
Екуменічний Патріарх Варфоломей заявив, що мільйони віруючих
України знаходяться поза рамками канонічної церкви через існуючий
розкол між українськими православними церквами.
Xinhua | КНР
Президент України П.Порошенко підписав закон, який встановлює
законодавчу процедуру отримання згоди на посмертне пожертвування
органів, або відмови від такого пожертвування.
Transitions Online | Чехія
Українці складають більш ніж половину від загальної кількості
іноземних громадян, які отримали право на тимчасове або постійне
проживання на території Польщі минулого року.
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