CORESTONE DAILY INFOFLOW

25.06.2018
за дві минулі доби
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

CORESTONE INFOFLOW

за 23-24.06.2018

ТОП-ТЕМИ З НАЙБІЛЬШОЮ АУДИТОРІЄЮ
(за охопленням, контактів)*

АКЦЕНТИ ОКРЕМИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ*
Охоплення,
контактів (cov%)

ООС. Загострення на Маріупольському напрямку. Цього тижня напруга там не
спадала. Дим над Широкіним було видно навіть з маріупольських пляжів.
Експерти побоюються, що Росія влаштовує на Азові новий плацдарм

4 650 961

Погроми. У Львові сьогодні вночі розгромили табір ромів. Як повідомляє
поліція, на території поселення зайшли семеро чоловіків у масках з битами і
почали лупцювати його мешканців. Відомо про одного загиблого рома.

4 366 080

ДТП. П'яний водій насмерть збив двох жінок в Кривому Розі. Слідчі тепер
з'ясовують де саме стався наїзд, бо від удару тіла розкидало на десятки метрів.

4 020 483

В ибори. Туреччина одночасно і достроково обирає парламент та президента.
Рік тому незмінний керманич країни Реджеп Ердоган оголосив про
голосування, яке має надати йому майже необмеженні повноваження.

3 932 221

Сніг. Сніг посеред літа. В Карпатах це сталося минулої ночі. Там замело
гірськолижний курорт Драгобрат і гору Близниця.

3 238 209

Контрабанда. Львівські митники учора затримали бурштинового
контрабандиста. Українець намагався вивести до Польщі 7 кг бурштину.

2 869 188

Закон. Верховна Рада довго сперечалася, але таки ухвалила закон про
Нацбезпеку, що має наблизити українську оборонну сферу до стандартів НАТО.

2 715 740

Ре корд. Сьогодні польський спортсмен Кристіан Хербер здійснив в Київі те на
що мало хто в світі наважується взагалі. А саме подолав тридцять п'ять поверхів
на велосипеді.

2 426 316

Авто. Українські депутати тимчасом вирішили розморозити тему легалізації
"євроблях", автомобілів з іноземною реєстрацію, які українці завозили в країну,
користуючись шпаринами у законодавстві.

2 280 713

УПЦ. Делегація Української православної ценркві зустрілася із Вселенським
патріархом Варфоломієм у Стамбулі. Обговорювали ситуацію, яка склалася в
Україні після розколу на початку 90-х.

2 277 818

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.

•

Інтер | Голова Нацради з телерадіомовлення Артеменко нехтує своїм
обов’язком щодо продовження ліцензій каналів, нелояльних до влади,
зокрема, «1+1». Четверте поспіль засідання Нацради не відбулося.
Президент наполягав на відімкненні аналогового телебачення вже у липні.
Цей перехід збігся у часі з закінченням цифрових ліцензій у найбільших
телеканалів країни. Голова Нацради, який призначений за квотою
Президента, відмовився коментувати такий дивний збіг обставин.

•

Україна | Рівно місяць страйкують шахтарі підприємства "Селідоввугілля".
Вимагають виплати заборгованості із зарплати. За даними профспілок,
мова - про майже двісті мільйонів гривень. Це зарплата за квітень і борги
за минулі роки. Спочатку гірники стукали касками під Верховною Радою,
потім прийшли під Кабмін.

•

Україна | Бойові дії на газовому фронті між українським Нафтогазом та
російським Газпромом не завадять підготовці до опалювального сезону. У
цьому запевнили в НАК Нафтогаз. Підземні газосховища вже закачали
майже 11 мільярдів кубометрів.

•

1+1 | Інтерв’ю з міністром закордонних справ Угорщини П.Сіярто.У
підводці зазначається, що Будапешт пішов на зустріч співпраці України з
НАТО. Водночас Угорщина не поступається у підтримці національної
меншини на Закарпатті. П.Сіярто відкидає, що Угорщина «підігрує Путіну» у
мовному питанні.

•

ICTV | Цього тижня під Верховною Радою протести, певно, найгарячіші від
минулої осені. Більшість походів шахтарів на Київ, а вони повторюються
достатньо регулярно, були з метою тиску на уряд - виділення дотацій або
вимагання відставок. Цього разу протестували не всі шахтарі, а гірники
кількох Донбаських шахт. Засвітився на протестах відомий екс-регіонал.

•

1+1 | Вибори Президента Туреччини. Зазначається, що після виборів
Туреччина може стати «суперпрезидентською республікою» у разі
повторної перемоги Р.Ердогана. Все більше людей скаржаться на
погіршення економічної ситуації та обмеження прав.

•

Україна | На цьому тижні, українські війська наблизилися на 2 кілометра по
напрямку до села Жолобок, в півсотні кілометрів від Луганська. За останні
півроку - це вже не перший приклад поступового просування наших
військ. І ось саме така тактика малих кроків лягла в основу плану
деокупаціі Донбасу, запропонованого міністром внутрішніх справ,
А.Аваковим.
* 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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за 23-24.06.2018

ТОП-ТЕМИ КОЖНОЇ ГОДИНИ

ТЕМИ, ЩО ОТРИМАЛИ НАЙБІЛЬШИЙ РЕЗОНАНС

(за охопленням, тис. контактів)

РЕЗОНАНСНІ СПРАВИ
07:00 | ООС: бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військових

71

•

24.06.2018

23.06.2018

09:00 | Воротар української збірної дав перший коментар після переходу в "Реал" 70
10:00 | Карпати завалило снігом: почалася екстрена евакуація

97

11:00 | Україна буде брати участь у саміті НАТО, - П.Клімкін

82

12:00 | ГПУ реформувала департамент спецрозслідувань справ Майдану

74

14:00 | СБУ запобігла терористичний акт в Харкові біля пам'ятника воїнам УПА

90

16:00 | Представники УПЦ МП зустрічаються зі Вселенським патріархом

78

18:00 | Політв'язень В.Балух написав листа П.Порошенку

82

20:00 | Прес-секретаря Білого дому вигнали з ресторану через роботу на Трампа

90

21:00 |

77

В.Балух посилив голодування, - Л.Денісова

07:00 | У Києві власник ресторану стріляв у відвідувачів, є жертви

85

08:00 | ООС: Бойовики застосували БМП, артилерію і міномети, 5 поранених

80

09:00 | Під Львовом невідомі в масках напали на табір ромів, є загиблий

107

10:00 | У Херсоні невідомі підпалили будинок нардепа БПП О.Співаковського

77

11:00 | О.Лукашенко допустив втрату незалежності Білоруссю

91

12:00 | Генсек Ради Європи офіційно попросить В.Путіна звільнити О.Сенцова

78

17:00 | У Раді Європи засудила напад на ромів у Львові

81

19:00 | Р.Ердоган знову виграє вибори президента - екзит-поли

93

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.

•
•
•
•
•

У Генеральній прокуратурі збираються ліквідувати Департамент
спеціальних розслідувань ГПУ – М.Найєм. Департамент спецрозслідувань
ГПУ, очолюваний С.Горбатюком, буде трансф ормовано у слідче
управління, а не ліквідовано – Л.Сарган.
ДетективиНАБУ повідомили про підозру двом братам В.Каськіва за
розкрадання коштів Держагентства з інвестицій та управління
нацпроектами. Одного з братів затримано.
Співробітники контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом
прокуратури попередили у Харкові терористичний акт біля пам’ятника
воїнам УПА, замовлений спецслужбами РФ.
Компанія матері нардепа від групи «Відродження» Д.Святаша,
переобладнувала заборонені в Україні російські автобуси «ПАЗ» та
продавала їх бюджетним установам під виглядом українських «Мрія».
ГПУ повідомила про підозру співробітнику СБУ у Хмельницькій області у
перевищенні влади під час масових протестів перед будівлею відомства
19 лютого 2014 року, коли загинули дві особи.
Під час нападу на ромський табір біля Львова вбили людину, ще 4
поранено. Напад кваліфіковано як умисне вбивство. Усі 12 причетних до
нападу на ромів затримані, вісьмом вже вручили підозри – Нацполіція.

СИТУАЦІЯ НАВКОЛО ПОЛІТВ’ЯЗНІВ
• Генсек РЄ Ягланд має намір офіційно просити В.Путіна звільнити
Сенцова, - заступник генсекретаря РЄ Д.Гольтген
• Ми робили все можливе, аби витягти О.Сенцова весною 2016 року,
разом із Н.Савченко, у форматі 2-2 з обміном на російських ГРУшників
Єрофєєва і Александрова – І.Геращенко.
• «Суд» в окупованому Криму розгляне клопотання про дострокове
звільнення В.Балуха - Кримська правозахисна група.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• П.Клімкін: На липневому саміті НАТО в Брюсселі планується єдине
засідання Україна-Грузія-НАТО.
• На початку липня відбудеться наступний раунд консультацій між
міністерством освіти України та угорською громадою – П.Клімкін.
• Американське агентство Bloomberg видалило карту із зображенням
України в одній із своїх статей, де Крим позначений як окрема територія.
• Конгрес США розгляне резолюцію на підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України, Грузії та Молдови – посольство
України в США.
• У Раді Європи засудили і закликали розслідувати напад на табір ромів у
Львові.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• ЄС та шість країн Східного партнерства - Вірменія, Азербайджан,
Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна, домовилися
активізувати співпрацю в цифровій економіці та прийняли дорожню
карту щодо скорочення витрат на роумінг.
• Міжнародна фінансова корпорація IFC і Державний секретаріат
Швейцарії з питань економіки (SECO) підписали угоду про виділення
Україні $1,8 млн на підтримку реформ у сфері енергоефективності.
• Державний зовнішній борг (борг уряду та НБУ) за І квартал 2018 року
зріс на $232 млн.
• В.Омелян заявив, що Мінінфраструктури в рамках транспортної стратегії
планує до 2030 року повністю відмовитися від маршруток в їх
нинішньому вигляді. Натомість, стратегія передбачає перехід до
комфортабельних неолайнерів.
• Транспортна стратегія України до 2030 року передбачає будівництво 10ти нових міжнародних і внутрішніх автобанів, - Мінінфраструктури.
• Представники ДФС та бізнесу домовилися виробити спільну позицію
щодо запровадження електронної системи контролю за виробництвом
тютюнових виробів.
Макростатистика
• Частка експорту українських товарів до Євросоюзу за перші 4 місяці
2018 року склала 42,9%, - Мінекономрозвитку.
Транспорт і зв’язок
• Постійний представник МВФ в Україні Й.Люнгман позитивно оцінив
процес призначення наглядової ради «Укрзалізниці».
• Італійська лоукост-авіакомпанія «Ernest Airlines» з 23 червня запустила
рейси зі Львова до Рима і Мілана.
• Радник глави «Укравтодору» О.Кава заявив, що для капітального
ремонту всіх доріг, які сполучають населені пункти по всій території
України, необхідно виділити 2 трлн грн.
• «Укрзалізниця» повідомила, що «Крюківський вагонобудівний завод» за
останні два роки підвищив ціни на вагони на 65%. Таке стрімке
зростання вартості продукції виробника залізничники вважають
економічно необгрунтованим.
• Керівником ДП «Морський торговельний порт «Южний» призначено
А.Яблунівського, який раніше обіймав посади заступника та начальника
вантажно-розвантажувального району №2 ДП «МТП «Южний».

за 23-24.06.2018

Енергетика
• В.Кличко заявив, що Київська влада не збирається платити компанії
«Нафтогаз України» штрафи «Київенерго» олігарха Р.Ахметова, сума яких
на сьогодні становить близько 1,2 млрд грн.
• Постанова НКРЕКП про підвищення на 0,75% «зелених тарифів» для
домогосподарств набуває чинності з 24 червня.
• НКРЕКП оголосила нові тарифи для «Київводоканалу» - у розмірі 15,78
грн (у т. ч. ПДВ 2,63 грн) за 1 куб. м.
Банки та фінанси
• Керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Ф.Маліж
повідомив, що з початку 2008 року Україна влила в державні банки $15,5
млрд, і ця сума може зрости, якщо не буде покращено управління та
нагляд в держбанках.
• За даними НБУ, прибуток платоспроможних банків за 5 місяців 2018 року
склав 12,8 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж за АППР.
• НБУ домовився про співпрацю зі світовою компанією захисту банкнот
«Crane Currency» в області виготовлення грошових знаків, що дозволить
українському Банкнотно-монетному двору виготовляти іноземні банкноти
на замовлення інших країн.
• Міжнародна платіжна система «Visa» та «ПриватБанк» запустили в Україні
пілотний проект технології біометричної оплати покупок за допомогою
відбитку пальця.
• «ПриватБанк» за підсумками січня-травня 2018 року задекларував
прибуток в 5,93 млрд грн, тоді як за січень-квітень - 4 млрд грн.
Промисловість
• Українські металурги змушені скорочувати обсяги виробництва через збої
та обмеження перевезень по залізниці. Критична ситуація, як зазначають
виробники, спостерігається на ділянці «Комиш-Зоря-Волноваха», що веде
до Маріуполя.
• У січні-травні 2018 року в України виготовлено 20 тис. т. шоколадних
цукерок, що на 2,6% більше, ніж за АППР.
• АМКУ оштрафував «Київський БКК» на 326 тис. 52 грн за використання
упаковки, схожої на упаковку продукції «Roshen».
Агроринок
• Протягом п'яти місяців поточного року Україна зменшила виробництво
хліба на 8,8%, порівняно із АППР, - до 393 тис. т.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
МЗС Сінгапуру повідомило, що на проведення саміту між Д.Трампом та
лідером КНДР Кім Чен Ином було витрачено 12 мільйонів доларів, при
чому більшість витрат пов’язана з безпекою.
The Wall Street Journal | США
Росія здійснила авіа-удар по позиціям бунтівників на південному сході
Сирії, напряму виступивши на боці Б.Аль-Ассада та порушуючи угоду
про припинення вогню, укладену за участі США та Йорданії.
The Washington Post | США
Британський принц Вільям в ході п’ятиденної подорожі відвідає
Йорданію, Ізраїль та Палестину задля зустрічі та спілкування з
біженцями, національними лідерами і молоддю нестабільного регіону.
Politico | США
Прем’єр-міністр Іспанії П.Санчес повідомив про заплановане
відновлення роботи двосторонньої комісії щодо розв’язання суперечок
між центральним урядом та Каталонією задля відновлення довіри.
The New York Times | США
Десятки тисяч британців вийшли на вулиці Лондону, протестуючи проти
виходу Британії зі складу ЄС у у другу річницю голосування про Brexit
та вимагаючи проведення повторного референдуму.
The Economist | США
Залежність економіки Саудівської Аравії від цін на нафту, видобуток
якої приносить 80% доходів держави, призводить до бюджетного
дефіциту, а також спричиняє проблеми із працевлаштуванням.
Financial Times | Британія
Китайська влада знизила вимоги до банків щодо обсягу резервів на
депозиті в Нацбанку, даючи їм можливість використати зекономлені
кошти на подолання наслідків від тарифів США.
The Guardian | Британія
Прем’єр-міністр Італії Дж.Конте представив план з десяти пунктів для
вирішення проблеми мігрантів під час міні-саміту ЄС, зазначивши, що
зона вільного пересування знаходиться під загрозою.
Die Zeit | Німеччина
Канцлер Німеччини А.Меркель заявила про необхідність вирішення
проблеми нелегальної міграції шляхом укладання низки двох- чи
трьохсторонніх угод між державами ЄС.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
Reuters | США
Антикорупційна ініціатива Євросоюзу пояснює створення ”Парку
Корупції” в Києві необхідністю продемонструвати масштаб корупції в
Україні та її ціну для урядів і громадян держави.
Radio Free Europe | США
Семеро людей було заарештовано у звязку за нападом на ромський
табір в передмісті Львову, який призвів до загибелі одного з мешканців
табору, в той час як ще четверо отримали поранення.
The Washington Post | США
М.Бірнбаум: Анексія Криму Росією стимулювала розвиток НАТО, але
здатність Альянсу до пересування військ по Європі погіршилася з часів
Холодної Війни через велику кількість обмежуючих правил.
The National Interest | США
Ч.Гао: Беручи до уваги різноманітні вектори, за якими технології
створення ракет передаються з України до Китаю, можна стверджувати,
що Україна допомогла китайській балістичній програмі.
OZY | США
Д.Пелещук: Завданням України є не лише контрпропаганда, але й
створення різноманітного медіа-середовища, на контрасті з радянським
стилем пропаганди на окупованих територіях.
BBC | Британія
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Л.Денисова
звернулася до голови МВС А.Авакова з проханням особисто
проконтролювати слідство по справі щодо нападу на ромський табір.
OilPrice | Британія
В.Меліксетян:
Участь
П.Порошенка
в
церемонії
відкриття Трансанатолійського газопроводу свідчить про прагнення
України диверсифікувати закупівлі та припинити придбання газу у РФ.
E-International Relations | Британія
Т.Кузьо: Продовжуються намагання трансформувати міліцію в
європейську поліцію, а внутрішні війська у Нацгвардію, в той час як
П.Порошенко керує процесом створення потужної армії.
OSCE | Австрія
Представник
збройних
формувань
в
зоні
конфлікту
на
непідконтрольній території України примусив патруль Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ до пересування по замінованій дорозі.
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