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26.06.2018
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%)

Аудит. До вересня всі лікарні мають оприлюднити на своїх сайтах інформацію
про наявність безкоштовних ліків і щотижня її оновлювати. Таке доручення дав
прем'єр.

•

2 301 462
•

В икраде ння. У Києві викрали сина фінансового аташе посольства Лівії.
Сьогодні вдень на вулиці Тургенєвській невідомі силоміць посадили його в
таксі, після чого зникли в невідомому напрямку.

1 773 414

Катування. Сьогодні СБУ і один з колишніх заручників терористів розповіли,
як бандити знущаються з полонених. Спецслужби задокументували ці факти
катування.

1 560 139

Туре ч ч ина. Петро Порошенко привітав Президента Туреччини Реджепа
Ердогана з перемогою на виборах. Лідери провели телефонну розмову.
Україна та Туреччина й надалі співпрацюватимуть

1 532 860

Роми. У ці хвилини обирають запобіжний захід підозрюваним у погромі
ромського табору у Львові. На лаві підсудних поки 8 юнаків. Причетність до
нападу ще 6 перевіряють.

1 467 471

Се нцов. Український політв'язень Роман Сущенко попросив Олега Сенцова
відмовитися від голодування. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив
адвокат Сущенко.

1 368 473

ООС. Минулої доби один наш військовий загинув і четверо поранені. Загалом
ворог атакував 22 рази, випустив майже дві сотні мін. Найгарячіше було біля
Водяного, Кримського, Гнутового, Лебединського та Богданівки.

1 358 826

Ліде ри. В Україні можуть бути менші ціни. Адже часто у вартість товару
закладають зайві мита, акцизи і збори, впевнений економіст Мар'ян
Заблоцький. Один з учасників проекту "Нові лідери".

1 271 427

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 | Шоковане нападом на табір ромів посольство Сполучених Штатів.
На сторінці в твітері дипломати закликали, як можна швидше покарати
винних. Позиція Ради Європи така ж. Комісар з прав людини організації
Дуня Міятович зазначив, що це не перше нападу на ромів в Україні. Однак
реакція влади слабка. Тому, комісар закликала український уряд докладати
більше зусиль, щоб подібні інциденти не повторилися.
ICTV | Демократія під загрозою. Провідні політики, економісти, експерти
бізнесмени світу зібралися у столиці Данії на цьогорічному
демократичному саміті, який відбувається за підтримки компанії Facebook,
Microsoft, фонду В.Пінчука. Організатор зустрічі - колишній генсек НАТО
А.Расмуссен наголошує, демократія переживає кризу в багатьох країнах
світу і потребує глобальних рецептів.
Україна | Новий президент в Парламентській асамблеї Ради Європи. Їм
стала швейцарська соціалістка Ліліана Морі-Паскьє, без голосування, за
принципом часткового оновлення керівного складу. Вона четверта жінка в
історії організації, що займає цю посаду.
1+1 | Скандал із подовженням ліцензії українським каналам. Сьогодні
заяву на звільнення написала перший заступник голови Нацради з питань
телебачення і радіомовлення, відома журналістка і громадський діяч
О.Герасим’юк. Своїх колег, обраних за президентською квотою, вона
звинувачує в непрозорості і маніпулюванні фактами. Останньою каплею
для неї стала чергова спроба тиску Нацради на телеканали.
ICTV | Вступна кампанія в Україні стартує другого липня. Почнуть із
реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів. Про це сьогодні повідомила
міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Сьогодні ж і завтра з 3 до 4 години
дня тестуватимуть систему.
Україна | Черговий напад на табір ромів і знову у Львові. На цей раз не
обійшлося без крові - одна людина загинула, 4 - постраждали. З ножовими
пораненнями їх доставили в лікарню. Серед поранених 10-річний хлопчик.
Від ударів ножем його захищала матір, якій теж дісталося. Зловмисників
було семеро - від 16 до 20 років.
Україна | Росія порушує всі міжнародні декларації з прав людини в
поводженні з українськими військовополоненими і політв'язнями. Про це
напередодні Всесвітнього дня підтримки жертв катувань заявили глава СБУ
і міністр закордонних справ України. Павло Клімкін закликав дипломатів
різних країн ввести санкції проти тих, хто незаконно утримує українців.
* 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)

Затримані в окупованому Криму українські моряки оголосили голодування

81

У центрі Одеси підірвали легковий автомобіль

92

ООС: За добу 22 обстріли, загинув український військовий, ще 4 - поранені

80

П.Порошенко привітав Р.Ердогана з переобранням на посаду президента

95

У ПАРЄ піднімуть питання про українських політв'язнів в РФ

83

РФ відмовила Л.Денисовоій в спілкуванні з О.Сенцовим по відеозв'язку

91

Напад на табір ромів: восьми затриманим оголошено підозру

112

МЗС України направив ноту РФ про допуск омбудсмена до політв'язнів

78

За нападом на ромів у Львові може стояти Росія - глава СБУ

101

У ОРДЛО утримують 113 українських заручників - глава СБУ

98

Р.Сущенко закликав О.Сенцова відмовитися від голодування

86

У центрі Києва викрали сина лівійського дипломата

100

Стан здоров'я В.Балуха, який голодує 99 день, погіршився

95

Російський омбудсмен завтра планує прибути до Києва

78

Поліція знайшла викраденого в Києві сина лівійського дипломата

72

ГПУ повідомила про підозру соратнику екс-прем'єра П.Лазаренка

65

Ведуча Ольга Герасим'юк звільняється з Нацради з ТБ через наклеп

57

Стали відомі перші пари суперників в 1/8 фіналу ЧС-2018

50

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
• Спілка адвокатів Небесної сотні вважає ліквідацію Департаменту
спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, яку в ГПУ називають
реорганізацією, «згортанням розслідування справ Майдану».
• Адвокати В.Януковича заявили про намір змінити підсудність з
Оболонського суду на будь-який інший суд.
• Шевченківський райсуд продовжив арешт В.Рубану ще на два місяці.
• Новопризначений очільник Донецької ВЦА О.Куць порушив закон, не
подавши електронну декларацію – ЦПК.
• Дітям нового очільника Донецької ВЦА О.Куця подарували квартиру за 4
млн гривень, вони є власниками 90-метрового будинку і 10 соток землі
під Києвом – Bihus.info.
• ГПУ продовжила на місяць термін розслідування справи щодо побиття у
центрі Києва народного депутата Мустафи Найєма – Масі Найєм.
• А.Матіос заявив, що не претендує на посаду голови Державного бюро
військової юстиції.
• Львівська поліція взяла під охорону табір ромів, на який в ніч на 24
червня напали озброєні молодики. За фінансуванням організації, яка
розігнала ромів у Львові, може стояти РФ – В.Грицак.
• У СБУ підтверджують встановлення «російського сліду» у справі про
організацію замаху на А.Бабченка – В.Грицак.
ПИТАННЯ ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ТА ПОЛОНЕНИХ
• Стан здоров’я утримуваного в РФ українця П.Гриба погіршується –
адвокат М.Дубровіна.
• Україні вдалося знайти або повернути з окупованих територій 3224
бранців – В.Грицак.
• Л.Денісова просить Т.Москалькову якнайшвидше вивчити її пропозиції
про відвідування громадян у пенітенціарних установах України та РФ.
• Утримувані в окупованому Криму українські моряки відмовилися від їжі –
адвокат.
ОПИТУВАННЯ
• Опитування КМІС: Якби у виборах президента не брали участі С.Вакарчук
та В.Зеленський, то в першому турі найбільше голосів отримала б
Ю.Тимошенко (22,8%), А.Гриценко (16%), О.Ляшко (13,2%), Юрій Бойко
(10,6%), П.Порошенко (10,5%).
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• Угорщина чинитиме опір, якщо новий український закон про мови не
дасть угорській мові статус офіційної – П.Сіятро.
• Комісар РЄ з прав людини Д.Міятович закликала українську владу
активізувати зусилля, спрямовані на припинення нападів на ромів.
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Держрегулювання
• Кабмін вніс зміни в пілотний проект по запуску електронних земельних
торгів, дозволивши проводити їх через «ProZorro.Продажі».
• Кабмін розпочав приймати заяви кандидатів на участь в конкурсному
відборі на посаду незалежного члена наглядової ради «Укрпошти».
• Обсяг контрабанди товарів широкого вжитку в Україні становить, за
найбільш консервативними оцінками, 150 млрд грн, - Т.Острікова.
• Сукупний державний і гарантований державою борг України в травні
2018 року скоротився на 1%, або на $0,79 млрд, - до $76,26 млрд.
• Мін'юст арештував літак «Харківського авіазаводу» серії «АН-24Т» для
відшкодування боргів із зарплати, які складають 74,3 млн грн.
• Всупереч санкціям РНБО російські автобуси ПАЗ займають друге місце
на українському ринку автобусів, - інформаційно-аналітична група
«AUTO-Consulting».
• ФДМ оголосив перші шість конкурсів з відбору радників для надання
послуг з підготовки до приватизації та продажу пакетів акцій для 6
підприємств, які мають продати цього року.
• Кількість порушень митних правил за 5 місяців 2018 року зросла на 70%
- до 18,6 тис. випадків, - ДФС.
• Рівень безробіття в Україні поступово знижується, і за підсумками
першого кварталу 2018 року склав 9,7% проти 9,9% кварталом раніше.

Енергетика
• За розрахунками Держенергоефективності, виробництво енергії з твердих
побутових відходів в Україні дасть змогу замінити до 1 млрд куб. м
природного газу щорічно.
• Виробники електроенергії підвищили на 5,6% середню ціну її продажу на
оптовий ринок - до 1156,1 грн / МВт-год, що на 61,7 грн / МВт-год більше,
ніж на початку місяця.
• «Нафтогаз України» в липні 2018 року планує здійснити закупівлю
природного газу власного видобутку у приватних газодобувних
підприємств України за ціною 7629 грн/ тис. куб. м (без ПДВ), тоді як
оголошена ціна на червень становила 6900 грн/тис. куб. м.
• ЧАЕС оголосила тендер із вибору підрядника для демонтажу нестабільних
конструкцій об'єкту «Укриття» (старого «саркофага» над зруйнованим
четвертим блоком станції).
• Американські компанії «SigmaBleуzer», «Aspect Holding» і «Energy
Transfer» зацікавились інвестуванням у видобувну галузь України. У тому
числі «SigmaBleуzer» готова вже на першому етапі вкласти $100 млн у
видобуток газу в рамках угод про розподіл продукції.
• «Укренерго» в січні-травні 2018 року скоротило передачу електроенергії
по магістральних мережах на 4,8% (2 млрд 336,319 млн кВт-год) в
порівнянні з АППР - до 46 млрд 169,125 млн кВт-год.

Транспорт і зв’язок
• Керівник «Укрзалізниці» Є.Кравцов розпорядився зупинити тендер із
закупівлі стрілочних переводів та запчастин через компанії –
посередників, розкритикований Міністром інфраструктури В.Омеляном.
• «Укравтодор» підписав меморандум про співпрацю з французькою
будівельною компанією «Bouygues Travaux Publics SAS» щодо
будівництва першої черги Великої кільцевої дороги навколо Києва.
• «Нова пошта» прийняла рішення припинити співпрацю з ТОВ «ВієннаАвтолізинг» - провайдером поштоматів у відділеннях «ПриватБанку» - і
сконцентруватися на розвитку власної мережі.

Макростатистика
• Експорт товарів до Великої Британії за чотири місяці цього року
збільшився на $25,7 млн у порівнянні з АППР, - Н.Микольська.

Промисловість
• «Укроборонпром» змінив керівника одного з провідних українських
спецекспортерів - ДГЗП «Спецтехноекспорт»: т.в.о. директора компанії
призначено заступника директора В.Бельбаса.
• Україна вчергове опустилася на 14-те місце в світовому рейтингу
виробників сталі з показником 1,695 млн т за травень.

Банки та фінанси
• ФГВФО зменшив сукупний збиток до 2,7 млрд грн, або в 2,8 рази за
підсумками 2017 року.
• ФГВФО продав ще 12 тис. споживчих кредитів «Платинум Банку».
• НБУ надав можливість місцевим органам влади розміщувати облігації
місцевих позик на фондовій біржі з використанням розрахунків за
принципом «поставка цінних паперів без оплати».
• За даними НБУ, в Україні 31 з 82 діючих банків станом на 1 червня 2018
року порушували нормативи.
• НБУ відновив продаж валюти на міжбанківському валютному ринку. За
підсумками двох останніх робочих тижнів він продав $57,5 млн.
• Білоруський «Паритетбанк» подав до НБУ пакет документів для придбання
української «дочки» російського «Сбербанку».
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
The Wall Street Journal | США
Після перемоги на президентських виборах Р.Ердоган пообіцяв
побудувати сильнішу Туреччину, суспільство якої буде базуватися не
лише на основі традиційних ісламських цінностей.
The Washington Post | США
Традиційна церемонія «боротьби проти американського імперіалізму»
не буде проведена в Північній Кореї цього року, що є черговою
ознакою відлиги у відносинах між КНДР та США.
Politico | США
Комітет ЄП з питань правосуддя та внутрішніх справ проголосував за
резолюцію, що передбачає позбавлення Угорщини права голосування в
Раді ЄС через антидемократичну діяльність уряду держави.
The New York Times | США
Т.Ердбрінк: Рішення Д.Трампа про відмову від ядерної угоди не
вплинуло
на зовнішньополітичну позицію Ірану, натомість
спричинивши посилення репресій всередині держави.
Foreign Policy | США
З.Хекер: Пропозиція збоку США щодо допомоги Пхеньяну у
використанні ядерної та балістичної програми Північної Кореї в
мирних цілях буде великим кроком до ядерного роззброєння.
Financial Times | Британія
Напередодні періоду головування Австрії в Раді Євросоюзу
австрійський уряд висунув план подолання міграційної кризи, який
передбачає введення низки обмежень та вимог до мігрантів.
The Guardian | Британія
Напередодні президентських виборів в Мексиці рівень насильства
продовжує зростати, адже лише за перші три місяці поточного року
було вбито 8000 людей, що перевищує показники минулого року.
Le Figaro | Франція
Голова МЗС Угорщини П.Сіярто заявив про необхідність прискорення
процесу приведення балканських держав до європейських стандартів
та подальшої інтеграції до ЄС задля стабілізації регіону.
Die Zeit | Німеччина
Європейський Комісар з питань бюджету Г.Етінгер заявив про готовність
ЄС профінансувати короткострокове розміщення мігрантів на території
африканських держав, таких як Лівія чи Туніс.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
The New York Times | США
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Ф.Могеріні
заявила, що РФ не зробила по відношенню до мирних домовленостей
з Україною нічого такого, що могло б виправдати зняття санкцій.
Human Rights Watch | США
Експерт Human Rights Watch Т.Купер зазначила, що інцидент із
нападом на ромський табір має спонукати українську поліцію до
рішучих дій щодо притягнення злочинців до відповідальності.
The Washington Examiner | США
Дж.Лайонс: Під час виборів Президента України Вашингтон буде
стежити за тим, хто з кандидатів може вплинути на стратегічні інтереси
США в Україні та як вони ставляться до конфлікту на сході держави.
Voice Of America | США
Директор МВФ К..Лагард та П.Порошенко погодились із необхідністю
внесення правок до закону про АКС, щоб суд мав можливість
розглянути всі справи, які підпадають під його юрисдикцію.
Financial Times | Британія
Дж.Торнхілл: З щонайменш двохсот кібератак, які держави здійснювали
одна проти одної протягом цього десятиріччя, найбільш інтенсивними
були ті, що відбулися між Росією та Україною.
E-International Relations | Британія
Т.Кузьо: Захід прагнув до сприйняття Росії як посередника, а не
учасника українського конфлікту, а отже П.Порошенко був змушений
брати участь у мирних переговорах з В.Путіним.
Xinhua | КНР
Міністерство аграрної політики України заявило про плани здавати в
оренду земельні ділянки, які знаходяться в державній власності,
шляхом проведення серії онлайн-аукционів.
Xinhua | КНР
Україна розпочинає тендер вартістю в 164 мільйони доларів, який
передбачає виконання будівничих робіт та демонтаж нестабільних
частин захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС.
Armenpress | Вірменія
Президент України П.Порошенко привітав Президента Вірменії
А.Саркіссяна
з Днем народження, висловивши впевненість в
необхідності продовження діалогу між Україною та Вірменією.
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