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23.06.2018
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%)

ООС. Сьогодні ворог сім разів відкривав вогонь. Всього ж протягом останньої
доби в районі проведення ООС л зафіксували 29 обстрілів. Одного військового
поранено.

•

Інтер | Президент призначив П.Жебрівського членом комісії з аудиту НАБУ.
Жебрівський в минулому - успішний бізнесмен, який став чиновником.
Протягом останніх трьох років він очолював Донецьку обласну військовоцивільну адміністрацію. До цього майже півроку керував одним з
управлінь Генпрокуратури - боровся з корупцією посадових осіб.

•

Україна | В опозиційному уряді заявляють, що відновити українську легку
промисловість допоможуть дешеві кредити та міжнародна кооперація
виробництва. Борис Колесников відвідав Прилуцьку взуттєву фабрику.

•

Україна | На зустрічі з бізнесменами міністр МВС Арсен Аваков закликав
підприємців повідомляти про контрабандні схеми, що заважають
економіці України. Окрім того, Аваков презентував план боротьби з
тіньовими оборудками. Наразі втрати від контрабанди досягають суми
нацбюджету на рік.

•

1+1 | Поліцейські будуть тепер на митниці. Віднині озброєні правоохоронці
будуть допомагати митникам боротись з контрабандою. ВІдповідну
постанову ухвалив Кабінет Міністрів. Очільники МВС, Мінфіну і Державної
фіскальної служби зустрічались з представниками бізнесу, щоб роз'яснити
нові правила. Поліцейські зможуть перебувати в зонах митного
офрмлення. А МВС отримало доступ до автоматизованої системи митниці.
Таким чином копи фізично будуть захищати митників і виявлятимуть
порушення.

•

СТБ| Відомому історику Вікторові Козловському заблокували виплату
пенсії. Чоловіка в грудні 2017 звільнили з полону. В окупованому Донецьку
бойовики тримали його два роки за проукраїнську позицію. От нині
держава в особі Пенсійного фонду відмовилася йому платити. Перша віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко з цим питанням звернулася до
прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

•

Інтер | МВФ нагадав Україні, що потрібно зробити, щоб отримати черговий
транш. Перше - хоча МВФ і вітає голосування за Антикорупційний суд, всетаки вважає за потрібне змінити закон так, щоб всі апеляції у справах
НАБУ розглядалися саме в ньому. А ще - підвищити ціну на газ і
виконувати умови щодо дефіциту бюджету, тобто не завищувати витрати.

•

Україна | Реформа енергетичного ринку обіцяє підвищення якості енергота газопостачання. Її реалізація – вимога ЄС. Вже наступного року українці
цілком можливо самі зможуть обирати постачальників. В Брюсселі питання
реформування обговорили українські представники енергоринку,
єврочиновники та експерти.

3 499 272

Маньяк. Криворізького маніяка, який впродовж двох місяців тримав у страху
ціле місто, таки упіймали. Ним виявився місцевий умовно засуджений чоловік.

3 475 050

В із ит. Президент Порошенко сьогодні навідався до Запоріжжя з робочою
поїздкою. На території однієї з військових частин гарант зустрівся із родичами
полеглих захисників.

3 121 173

Се нцов. 40 днів голодуваннях, проблеми з серцем та нирками, знесилення та
погане самопочуття. Олег Сенцов у російській тюрмі вже 4 роки за
сфабрикованими звинуваченнями.

3 011 838

В е то. Угорщина зняла вето на зустріч лідерів НАТО за участю Президента
України Петра Порошенко у спеціальному форматі. Однак і далі блокує комісію
Україна-НАТО.

2 908 049

Де ржре гулювання. В.Гройсман переконаний, регулювання цін, зокрема
закупівельних на молоко фермерських господарств, ніколи не давало
позитивного ефекту на виробників.

2 856 029

Губе рнатор. П.Жебрівського, який звільнився за власним бажанням, замінив
О.Куць. Йому 41 рік. Він генерал СБУ. До призначення очолював Службу
безпеки України в Донецькій та Луганській областях

2 795 077

Є вробляхи. У ВР хочуть суттєво здешевити розмитнення автомобілів,
завезених з Європи.

1 925 177

В ійна. В Україні сьогодні день скорботи за жертвами війни. 22 червня 1941
року нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Їхня кривава битва
тривала понад 4 роки.

1 917 599

Не года. Потужна негода вдарила по Польщі. Там зірвані дахи, повалені дерева
та обірвані електромережі. Найбільше постраждав центр країни.

1 800 778

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)

В Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

68

Доба в ООС: окупанти 29 разів відкривали вогонь, ворог зазнав втрат

61

РНБО розширила список санкцій проти РФ

88

Євросоюз завершив програму фінансової допомоги Греції

80

АМКУ оштрафував групу компаній за завищені ціни на пальне

74

А.Парубій підписав закон про створення антикорупційного суду

71

З 1 вересня в Україні звузять смуги руху на дорогах

98

У суді по справі В.Януковича заслухали свідчення екс-охоронця С.Бернацького 91
Авіакомпанія Wizz Air заборонила безкоштовний провіз ручної поклажі

107

Главою Донецької ВЦА став генерал СБУ Олександр Куць

92

На Закарпатті зустрілись міністри Угорщини та України

97

Б.Гребенщиков заспівав на Пейзажній алеї в Києві

10

Нацполіція завершила формування спецпідрозділу КОРД

79

О.Сенцов відмовився просити Путіна про помилування

85

Суд залишив Н.Савченко під вартою

103

Український воротар А.Лунін офіційно став гравцем "Реала"

92

У О.Сенцова проблеми з нирками та серцем, - Л.Денисова

88

ООН закликала Росію виїсть війська з Придністров'я

76

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
• Суд відмовив Н.Савченко у пом’якшенні запобіжного заходу.
• САП подасть апеляцію скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду Києва
про повернення обвинувального акту щодо М.Мартиненка прокурору.
• Солом’янський райсуд Києва викликав колишнього міністра оборони
М.Єжеля на підготовче судове засідання у його кримінальному
провадженні на 5 липня цього року.
• Невідомі закидали пляшками із запальною сумішшю відділення
Ощадбанку в Києві – прес-служба поліції Києва.
• Екс-охоронець В.Януковича С.Бернацький: В Крим прилітали А.Аваков і
В.Наливайченко з «Альфою» і «іноземними бойовиками» для взяття в
полон або ліквідації В.Януковича.
• ВСУ призначив почеркознавчу експертизу підпису М.Саакашвілі на його
заяві про отримання громадянства України.
• Двом чоловікам, затриманим за побиття прикордонників у кафе
Маріуполя, обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
• Представники НФ є покровителями компанії, яка випускає цигарки з
підробленими акцизними марками на Дніпропетровщині – «Схеми».
• «Укроборонпром» подав позов у зв'язку з публікацією недостовірних
даних про закупівлю БМП-1АК у українському виданні «Новое время».
• Суд призначив лінгвістичну експертизу книги О.Онищенка «Петро П'ятий»
у справі про втручання в роботу А.Яценюка.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА, ВРУ ТА КМУ
• П.Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій
щодо 14 фізичних осіб та 30 юридичних із Росії.
• П.Порошенко представив нового голову Донецької ВЦА екс-генерала СБУ
О.Куця та заявив, що цю людину знає і поважає Донбас.
• Л.Денісова на черговій зустрічі з Т.Москальковою наполягала на
першочерговому візиті до О.Сенцова.
• Міністерство юстиції подало заяву до ЄСПЛ в інтересах О.Сенцова.
• Н.Южаніна заявила про додаткову перевірку законності ввезення всіх
авто на єврономерах.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• У Мініфіні США високо оцінюють економічні реформи, здійснювані
українським урядом – заступник міністра фінансів США Д.Малпас.
• ЄП: Угорщина відмовилася від вето щодо проведення зустрічі лідерів
НАТО за участі П.Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО.
• Угорський уряд вже не вимагає від України безумовної відмови від нині
діючої редакції мовної норми закону про освіту – міністр закордонних
справ Угорщини П.Сійярто.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• Віце-президент Єврокомісії М.Шефчович заявив, що реформа
електроенергетики в Україні важливіша за створення ринку газу.
• Президент П.Порошенко очікує зростання ВВП у ІІ кварталі 2018 року
вище 3% відповідно до АППР.
• Президент наполягає на запровадженні податку на виведений капітал.
• О.Маркарова спростувала необхідність урізання держбюджету. За її
словами, за 5 місяців 2018 року виконання загального фонду бюджету
становило 99%, а з урахуванням спецфонду — 100%.
• Міністри інфраструктури Польщі і України домовилися про створення
робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення між
Любліном і Львовом.
• В.Омелян повідомив, що Мінінфраструктури планує переконати
компанію «Tesla» І.Маска створити «Gigafactory» з виробництва
акумуляторних батарей в Україні.
• В.Омелян заявив, що Мінінфраструктури має намір до 2030 року
створити в Україні 50 аеропортів, п'ять з яких будуть міжнародними
авіахабами, ще 20 - обслуговувати міжнародні рейси.
• У Міненерго заявляють, що питання погашення заборгованості з зарплат
шахтарям може бути вирішене до кінця року.
• Мінрегіон ввів нову норму щодо звуження ширини смуг руху на дорогах
в містах та селах для впровадження євростандартів безпеки на дорогах.
• Мер Львова М.Садовий повідомив про початок будівництва одного з
найбільших в Україні ІТ-парку вартістю $160 млн. М.Садовий також
додав, що завдяки ІТ-парку буде створено 14 тис. робочих місць.
• Співробітники Нацполіції почнуть працювати на пунктах пропуску
митниці з наступного тижня, - в.о. голови ДФС М.Продан.
• «Дніпроазот», підконтрольний групі «Приват», попередив водоканали
про припинення поставок рідкого хлору, який використовується для
знезараження питної води, - Г.Зубко.
Макростатистика
• Промислове виробництво в Україні в травні поточного року зросло на
2,5% порівняно з АППР.
• За чотири місяці 2018 року обсяг двосторонньої торгівлі між Україною та
Азербайджаном склав $268,24 млн, що на 41% більше,порівняно з АППР.
• Українські будівельні підприємства в січні-травні 2018 року виконали
будівельних робіт на 36,3 млрд грн.

за 22.06.2018

Енергетика
• Компанія «WOG» має намір оскаржити рішення АМКУ, який звинуватив її в
антиконкурентних діях на ринку роздрібної реалізації скрапленого газу в
серпні 2017 року і оштрафував на 14,8 млн грн.
• «Укрнафта» протягом травня 2018 року збільшила податковий борг на
148,5 млн грн – до 15,08 млрд грн.
• Ю.Вітренко, комерційний директор «Нафтогазу України», що якщо Росія
добудує і запустить газопроводи «Північний потік-2» і «Турецький потік»,
то Україна одразу ж втратить можливість транспортувати російський газ.
Це може статися в 2021 році, а може і раніше — у 2020-му.
• «Укренерго» і «Moldelectrica» найближчим часом фіналізують сервісні
контракти з консорціумом єврооператорів системи передачі ENTSO-E.
Банки та фінанси
• ЄБА закликала НБУ, Мінфін і ГФС роз'яснити порядок касової дисципліни
в зв'язку з введенням правила округлення чека.
• «ВТБ Банк» підвищив адекватність капіталу вдвічі до нормативу – до
21,18% з 8,05% місяцем раніше.
• Портфель облігацій внутрішньої державної позики українських банків 22
червня 2018 року збільшився на 1,8% - до 357,678 млрд грн.
Транспорт і зв’язок
• «Перша енергетична асоціація України», яка об’єднує енергогенеруючі
підприємства, висловила занепокоєння критичною ситуацією з дефіциту
локомотивів для транспортування вугілля.

Агроринок та АПК
• АМКУ оштрафував компанію «Київський БКК» на майже 330 тис. грн за
використання упаковки, схожої по оформленню на упаковку дочірнього
підприємства «Кондитерська корпорація Roshen».
• Станом на 22 червня українські аграрії намолотили 1,1 млн т зерна нового
врожаю з 349 тис. га при врожайності 31,6 ц/га.
• В Україні створили Громадську коаліцію за скасування мораторію на
купівлю-продаж сільськогосподарських земель.
• Швейцарська банківська група «Julius Baer Group Ltd.» сконцентрувала
11,23% акцій найбільшого виробника соняшникової олії в Україні агрохолдингу «Кернел».
• У Миколаївській області пожежа знищила близько 4,5 га пшениці.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
Вперше цього року гелікоптери урядових військ Сирії
здійснили бомбардування підконтрольних бунтівникам районів на
заході держави, незважаючи на вимоги США про припинення наступу.
The Wall Street Journal | США
КНДР та Південна Корея досягли домовленості про проведення
першого за останні 3 роки возз’єднання родин, розлучених в результаті
Корейської війни, в якості кроку до побудови довіри між державами.
The Washington Post | США
Влада острова Чеджу заявила про «міграційну кризу», викликану
прибуттям на корейський острів тисяч біженців з Ємену, що були
змушені покинути батьківщину через війну та гуманітарну ситуацію.
Politico | США
Керівник МВС Італії М.Сальвіні вимагає від Мальти прийняття човну, на
борту якого знаходяться близько двохсот біженців, звинувачуючи
керуючу ним німецьку НГО у порушенні італійських законів.
The New York Times | США
Рішення Д.Трампа про відмову від угоди про ядерне роззброєння може
спричинити великі збитки для європейських компаній та ставить під
загрозу їхні плани щодо співробітництва з Іраном.
Financial Times | Британія
Міністр енергетики Саудівської Аравії Х.Аль-Фаліх повідомив, що
держави- члени ОПЕК досягли домовленості про збільшення обсягів
видобутку нафти задля зниження вартості нафтової сировини.
The Guardian | Британія
Доповідь Управління ООН з прав людини вказує на відсутність
верховенства права в Венесуелі та безкарність співробітників служб
безпеки, які мають можливість вбивати мирних мешканців.
Le Figaro | Франція
Під час нападу на робочий табір бойовики Талібану викрали 43
працівників, які здійснювали ремонт дороги поблизу від кордону з
Пакистаном, також вбивши чотирьох афганських поліцейських.
Die Zeit | Німеччина
Перемога Р.Ердогана на позачергових виборах знаходиться під
загрозою, адже ще референдум 2017 року продемонстрував низький
рівень підтримки діючого Президента Туреччини серед молоді.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
Bloomberg | США
Бразилія знов намагається домовитися про комерційне використання
своєї космічної бази зі США, вперше після скасування угоди про
партнерство з Україною через фінансові проблеми держави.
The Washington Post | США
Адвокат ув’язненого в Росії українського режисера О.Сенцова
повідомив, що його підзахисний не збирається подавати прохання про
помилування та наполягає на виконанні своїх вимог.
The Washington Post | США
Випадки зараження людей дірофіларіозом поширюються на території
держав пострадянського простору, за останні 20 років зареєстровано
більш ніж 4000 випадків в Україні та Росії.
Radio Free Europe | США
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН підтримала заклик України,
Британії, Грузії та низки інших держав про негайне та беззаперечне
виведення російських військ з Придністров’я.
McClatchy | США
Колишній депутат ВРУ А.Артеменко повідомив, що проект мирного
плану щодо врегулювання українського конфлікту був розроблений за
участі колишніх конгресменів Республіканської партії.
AgriCensus | Британія
Українські виробники кукурудзи очікують від Євросоюзу та Китаю
підтримки високих цін на продукцію, сподіваючись отримати прибуток
у звязку із введенням тарифів на американську кукурудзу.
OSCE | Австрія
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні продовжує сприяти
роботі Донецької фільтрувальної станції, зокрема здійснюючи
ретельний моніторинг безпекової ситуації навколо неї.
Agenzia Nova | Італія
Верховна Рада України прийняла поданий Президентом України
П.Порошенком законопроект про національну безпеку, який має стати
основою для подальших реформ в сфері безпеки і оборони.
Asia Times | Таїланд
Заможні індійські фермери розглядають можливість співробітництва з
Україною через нездатність розширити виробництво всередині Індії та
активний пошук інвестицій в с/г урядом України.
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