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22.06.2018
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%)

Се нцов. Сенцову гірше. В ув'язненого українського режисера почалися
проблеми з серцем і нирками. Нині він перебуває в медчастині. Про
нездужання українського бранця повідомив його адвокат

6 384 891

Контрабанда. Український уряд представив план, який розпочинає тривалу
боротьбу з контрабандою. Ключова роль в реалізації такої ініціативи лягатиме
на МВС, нацполіцію і ДФС.

3 988 258

•

Інтер | В Україні бум на так звані крихітні смарт-квартири. Українці
намагаються вмістити все необхідне для життя на мінімумі квадратних
метрів, перетворюючи малогабаритку в трансформер.

•

Україна | Верховна Рада прийняла ще два закони необхідних для початку
роботи вищого антикорупційного суду. вони дозволять запустити
процедуру його створення в Києві. Але не всі цю ініціативу підтримали.
Лідер "Радикальної партії" вважає, що для боротьби з корупцією потрібно
звільнити всіх суддею і прокурорів а нових вибрати шляхом голосування
громадян.

•

Україна | До сьогоднішнього засідання національної ради з питань
телебачення і радіомовлення накопичилося понад дві сотні питань. Але
закінчилося вона навіть не встигнувши початися. Відсутність двох його
членів означає параліч роботи державного регулятора телерадіомовлення.

•

1+1 | Генпрокурор Ю.Луценко звинуватив регламентний комітет у саботажі
розслідування проти чотирьох народних обранців з Олександра Вілкула,
Дмитра Колесникова, Сергія Дунаєва і Олександра Пономарьова.
Натомість, дістала або відмову комітету, або зірвані терміни розгляду.
Луценко обіцяє знову внести подання про притягнення обранців до
кримінальної відповідальності.

•

ICTV | В окупованій Росією Евпаторії горів приватний пансіонат Арсенал.
Постраждали п'ять відпочивальників, троє в реанімації, серед них дитина.
Займання сталося на даху. По дерев'яних перекриттях вогонь перекинувся
і на другий корпус пансіонату.

АЗС. Пожежа на автозаправній станції біля Києва: водій забув витягти пістолет
з бензобака, рушив і потяг за собою колонку. Стався витік газу, за кілька секунд
він спалахнув.

3 302 610

В Р. Верховна Рада ухвалила закон про національну безпеку. Він адаптує
українське законодавство до стандартів Північноатлантичного Альянсу.

3 256 815

Бійка. Масові протести і сутички з поліцією. Так у Києві сьогодні засідала
міська рада. Активісти прорвалися в середину, аби депутати врятували
старовинне поселення, що археологи знайшли під Поштовою площею

2 984 319

В ис тавка. В Києві в в "Пінчук Арт Центрі" виставка з політичним підтекстом. В
суботу 23 червня відкривається експозиція "І знову демократія?"

2 638 328

ООС. Становище на фронті лишається напруженим. За добу три десятки
обстрілів, переважно на Донецькій ділянці поблизу селища Водяне.

2 332 782

•

Діти. Один мільйон гривень, таку суму на Хмельниччині мама оцінила свою
п'яти літню донечку і свого семирічного сина. Жінку яка торгувала власними
дітьми піймали на гарячому.

2 306 757

СТБ | Інновації для аграрій. У столиці фінішував конкурс стартапіввинахідників з 13 команд, що ввійшли до фіналу, спеціальне жюрі обрало
4 номінації на комерційне втілення задумок. А переможець отримав 300
тисяч гривень та підтримку ідеї.

•

Трамп. Дональд Трамп під тиском громадської думки заборонив розлучати
дітей і батьків при затриманні нелегальних мігрантів.

2 163 923

ICTV | На ранковому засіданні народні обранці фактично дали старт
створенню антикорупційного суду. Спочатку депутати включили до
порядку денного, а потім майже без суперечок ухвалили два закони, що
дозволяють почати реальне створення суду антикорупційного.

•

Ре акція пре з иде нта. Президент ухвалення закону про нацбезпеку назвав
вагомим кроком на шляху України до членства в НАТО. Президент заявив:
європейська та євроатлантична інтеграція - незмінний курс України.

2 055 743

ICTV | Українці докорінно змінилися після Революції Гідності та початку
російської агресії, тим не менше у суспільстві все ще точаться суперечки
пробачення минулого, майбутнього, національного самовизначення. Як на
Україну вплинули майдан і війна, проаналізувала Ірина Бекешкіна,
очільниця фонду "Демократичні ініціативи".

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)

П.Жебрівський: Донецьку область очолить генерал СБУ

98

Доба в ООС: 30 обстрілів, троє бійців ЗСУ отримали поранення

81

Кабмін затвердив генерал-майора СБУ О.Куця на посаду голови Донецької ОВА

118

Мін'юст попросили звернутися до ЄСПЛ через порушення прав О.Сенцова

88

Під Києвом водій підірвав АЗС, забувши витягнути заправний пістолет з бензобака

95

Суд переніс засідання у справі В.Януковича через неявку свідків захисту

90

На прощання з І.Драчем прийшли П.Порошенко і В.Гройсман

109

Рада прийняла закон про створення Антикорупційного суду

141

П.Порошенко телефоном закликав В.Путіна звільнити українських бранців в РФ

112

Рада прийняла закон про Нацбезпеку

132

У МОЗ України підтвердили другий випадок смерті від дифтерії

96

В.Омелян анонсував появу двох нових авіакомпаній в Україні

92

Комітет Ради розгляне зняття недоторканності з 4-х нардепів лише восени

99

О.Сенцов знаходиться в медчастині, у нього проблеми з нирками і серцем

84

П.Порошенко дозволив в'їзд в Україну російському омбудсмену

78

О.Сенцов спростував слова російського омбудсмена про "лікувальне голодування"

79

Д.Трамп підтвердив можливість зустрічі з В.Путіним у липні

69

Збірна Хорватії сенсаційно розбила Л.Мессі і Аргентину на ЧС з футболу

102

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
• Шевченківський райсуд Києва повернув до САП для усунення недоліків
справу щодо М.Мартиненка.
• Ю.Луценко розкритикував роботу митних органів західної України через
масовий в'їзд в Україну автомобілів на іноземних номерах та попередив
про «серйозну розмову».
• Ю.Луценко: Регламентний комітет ВРУ порушив закон, повернувши
подання на О.Вілкула, Д.Колеснікова, С.Дунаєва та О.Пономарьова.
• За запитом українського національного бюро Інтерполу у Словаччині
затримано активіста «Правого сектору» В.Гласнера.
• К.Вишинський написав заяву слідчому з проханням дозволити
російському консулу відвідати його в СІЗО.
• Оболонський райсуд Києва переніс засідання у справі про держзраду
В.Януковича на 22 червня через неявку свідків захисту.
• Адвокату О.Сенцова вдалося зустрітися в колонії з режисером. В
О.Сенцова проблеми з нирками та серцем – Л.Денісова. Обмудсмен
просить Міністерство юстиції України звернутися до ЄСПЛ щодо
порушення прав О.Сенцова.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ВРУ ТА КМУ
• ВРУ ухвалила закон про утворення Вищого антикорупційного суду.
• ВРУ підтримала у другому читанні законопроект про національну безпеку,
що передбачає курс України на ЄС та НАТО.
• ВРУ ухвалила президентський законопроект про валюту.
• До порядку денного ВРУ включили законопроект, яким хочуть дозволити
СБУ без рішення суду блокувати сайти.
• П.Порошенко зняв заборону на в'їзд в Україну омбудсмену РФ
Т.Москальковій, щоб вона могла відвідати ув'язнених в Україні росіян.
• П.Порошенко провів телефонну розмову з В.Путіним, обговорювали
введення місії ООН та питання звільнення заручників.
• В.Гройсман та керівники силових структур презентували план боротьби з
контрабандою. Прем’єр анонсував запровадження кримінальної
відповідальності за контрабанду.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• Глава МЗС Литовської Республіки Л.Лінкявічюс заявив, що підтримує ідею
про те, що Україна і Грузія мають набути членства у НАТО.
• Й.Столтенберг: Члени НАТО повинні спільно реагувати на найбільші
сучасні загрози, одна з яких – це агресія РФ, яка незаконно анексувала
Крим та дестабілізувала Схід України.
• П.Клімкін: Україна наполягатиме на необхідності вивчення української
мови жителями Закарпаття на переговорах з угорської стороною.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• ВРУ не змогла прийняти проект закону про створення незалежних
наглядових рад в державних банках.
• ВРУ відхилила пропозицію про обов'язкову подачу обл- і міськгазами
інформації про всіх споживачів країни в єдину базу «Укртрансгазу».
• ВРУ прийняла в другому читанні і в цілому закон «Про валюту і валютні
цінності». Він передбачає врегулювання основних правил здійснення
валютного регулювання і валютного нагляду в Україні.
• Кабмін розширив повноваження поліцейських з контролю над
митниками для підвищення митних надходжень.
• За повідомленням Мінекономрозвитку, у 2017 році рівень тіньової
економіки становив 31% від офіційного ВВП, що на 4 п. п. менше, в
порівнянні з показником 2016 року.
• В.Омелян анонсував створення в Україні двох нових авіакомпаній.
Також Міністр інфраструктури передбачає, що в 2018 році може бути
запущений вантажний термінал в аеропорті «Бориспіль».
• А.Рева заявив, що Уряд повинен підвищити мінімальну заробітну плату і
має такі можливості вже зараз.
• А.Рева повідомив, що в процес сезонної трудової міграції зараз залучені
до 7 млн українців, їх кількість почне скорочуватися через кілька років.
• А.Аваков закликав правоохоронні органи та ДФС, а також місцеві органи
влади за допомогою боротьби з контрабандою «покласти на стіл
українській державі» 100 млрд грн.
• У ІІ кварталі 2018 року НБУ очікує помірного прискорення зростання
економіки України, яке за підсумками І кварталу склало 3,1%.
• За повідомленням Рахункової палати, план надходжень до загального
фонду держбюджету за підсумками І кварталу 2018 року недовиконаний
на 65,9 млрд грн.
• Генпрокурор Ю.Луценко заявив, що падіння податкового навантаження
при імпорті у 2017-2018 роках призвело до втрат держави, які
оцінюються в $6-7 млрд.
• АРМА перерахувало 3,44 млн грн до державного бюджету за підсумками
січня-травня 2018 року.
• ДФС до 1 липня 2018 року направить громадянам повідомленнярішення про нараховану суму податку на нерухомість, який необхідно
сплатити протягом 60 днів з дня отримання повідомлення.
• Індекс споживчої довіри в Україні в I кварталі 2018 року знизився на 3
пункти - до 58 пунктів (за шкалою від 0 до 200), - дослідження споживчої
довіри «The Conference Board Global Consumer Confidence Survey».

за 21.06.2018

Енергетика
• «Укртрансгаз» заявляє про невідповідність Кодексу газотранспортної
системи європейським нормам і вимагає його перегляду.
• Найбільший в Україні виробник коксу – «Авдіївський завод» знаходиться
на межі зупинки роботи через перебої з поставками сірчаної кислоти.
• Київський апеляційний адмінсуд зобов'язав Держгеонадра повторно
розглянути заявку «Укргазвидобування» про видачу спеціального дозволу
на геологічне вивчення та розробку Салакарської площі, що знаходиться в
акваторії Азовського моря.
• Журналісти викрили зв’язок 13-ти електростанцій Херсонської та
Миколаївської областей з компанією «Підстепне сонце», власником якої
виступає дружина Міністра МВС І.Авакова, - розслідування «Наші гроші».
• АМКУ визнав винними та оштрафував групу компаній за порушення
антимонопольного законодавства при синхронному підвищенні цін на
скраплений газ в серпні 2017 року.
• «Нафтогаз України» станом на 21 червня перерахував до державного
бюджету 68%, або 8 млрд грн з 11,8 млрд грн дивідендів за підсумками
діяльності за 2017 рік.
Банки та фінанси
• НБУ має намір модернізувати правила організації захисту електронних
банківських документів з використанням засобів захисту інформації
регулятора.
• НБУ припускає перегляд прогнозу щодо обсягу грошових переказів в
країну в 2018 році (попередня оцінка - $10 млрд).

Транспорт і зв’язок
• До кінця 2018 року «Укрзалізниця» планує забезпечити житлом 360 сімей
своїх співробітників.
• Вантажообіг в Україні за п'ять місяців 2018 року скоротився на 3% в
порівнянні з АППР - до 135,1 млрд.ткм.
• «Укрпошта» завершила розміщення 2500 облігацій серії «С» вартістю 250
млн грн, які будуть перебувати в обігу до листопада 2023 року.
• Угорська лоукост-авіакомпанія «Wizz Air» у січні-травні 2018 року
перевезла 425 тис. пасажирів до/з України, що вдвічі більше, ніж за АППР.
• Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив
законність рішення, винесеного судами першої та другої інстанції за
позовом НАБУ, про визнання недійсним договору, за яким «Укрзалізниця»
втратила 26,7 млн грн.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
Попри протести США урядові війська Сирії збільшують інтенсивність
артилерійських обстрілів Південно-західних регіонів країни, які все ще
знаходяться під контролем бунтівників.
The Wall Street Journal | США
Спільний наступ військ США та Афганістану в ході спецоперації
витіснив
бойовиків Ісламської Держави з району поблизу від
пакистанського кордону, де бойовики планували створити столицю.
The Washington Post | США
Індія ввела додаткове оподаткування для низки американських
продовольчих товарів, відповівши таким чином на введені США тарифи
та розширюючи географію глобальної торгової війни.
Politico | США
Верховний суд Румунії засудив лідера правлячої Соціал-демократичної
партії Л.Драгнеа до ув’язнення на 3,5 роки через звинувачення у
сприянні незаконному працевлаштуванню членів партії.
The New York Times | США
Дружині прем’єр-міністра Ізраїлю С.Нетаньяху висунуті звинувачення у
шахрайстві та фальсифікації фінансової звітності з метою приховування
витрат на суму близько 100 тисяч доларів.
Financial Times | Британія
Прем’єр-міністр Італії Дж.Конте повідомив про відмову Італії
підтримати розроблений ЄК чорновий варіант міграційної угоди,
головним прибічником якого є Канцлер Німеччини А.Меркель.
The Guardian | Британія
Європейський комісар з питань міграції Д.Аврамопулос повідомив про
плани ЄС домовитися з низкою африканських країн про розміщення на
їхній території центрів розподілення мігрантів.
Le Figaro | Франція
Суд Стамбулу постановив продовжити термін ув’язнення для директора
Amnesty International в Туреччині Т.Килича, якого звинувачують у
причетності до спроби державного перевороту 2016 року.
Die Zeit | Німеччина
Уряд Британії розкрив деталі статусу громадян ЄС в державі після
Brexit, повідомивши, що вони будуть повинні подати офіційний запит
на проживання на території Британії до червня 2021 року.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
Bloomberg | США
Переобрання П.Порошенка на другий термін може збільшити шанси
держави на отримання нової фінансової допомоги від МВФ, якщо його
партія також отримає достатню кількість місць в парламенті.
Bloomberg | США
Дж.Ставрідіс: Корупція шкодить інтересам США по всьому світу,
підриваючи здатність іракського уряду протистояти бунтівникам, чи
здатність України протистояти російському вторгненню.
The Washington Post | США
А.Вершбоу: Ігнорування існуючих між США та Росією розбіжностей, а
також нехтування інтересами суверенних держав, таких як Україна, не
сприятиме тривалому покращенню стосунків.
The Washington Post | США
Спецпрокурор Р.Мюллер хоче допросити потенційних присяжних по
справі
П.Манафорта щодо їхнього відношення до України та
розслідування фактів втручання Росії в президентські вибори США.
The Daily Beast | США
А.Немцова: Тенденція, що склалася протягом останніх місяців, свідчить
про те, що західних урядовців хвилює торгівельна війна зі США, а не
російська агресія в Криму та на Донбасі.
Der Spiegel | Німеччина
Представники міністерства сільського господарства Німеччини заявили
про необхідність розглянути можливість спрощення процедури
працевлаштування в Німеччині сезонних працівників з України.
Xinhua | КНР
Президент України П.Порошенко в телефонному режимі обговорив з
В.Путіним можливість розгортання миротворчої місії ООН в зоні
конфлікту на сході України в рамках Нормандського формату.
Xinhua | КНР
Міністерство оборони України повідомило про проведення цього року
найбільших міжнародних авіаційних військових вчень з часів
отримання Україною незалежності, за участі 10 держав-членів НАТО.
MFA of Lithuania | Литва
Під час робочого візиту в Україну керівник МЗС Литви Л.Лінкявичус
обговорив з Президентом України П.Порошенком питання порушення
прав людини на території окупованого Росією Криму.
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