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27.06.2018
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. На передовій за минулу добу маємо одного пораненого. Ворог атакував
24 рази. Водночас наші давали відсіч. Двох бойовиків знищили.

•

Інтер | Ситуацію на Донбасі П.Порошенко обговорив по телефону з
Генсеком НАТО Є.Столтенбергом. Про це повідомляє прес-служба
Президента. Глава держави наголосив на важливості розміщення
миротворців ООН на окупованій території Донбасу і підтвердив, що Київ
тримає курс на Альянс. Серед іншого обговорили також підготовку до
саміту Україна - НАТО, який пройде в наступних місяці.

•

Інтер | В Афінах українських віруючих закликають до єдності. Ситуацію
навколо УПЦ обговорили сьогодні на 25-й сесії Міжпарламентської
асамблеї православ'я, яка проходить в столиці Греції. Там зібралися
представники 27 держав. Україна на сесії представили В.Новінський і
глава Адміністративного апарату Київської митрополії УПЦ Єпископ
В.Коцаба. Особливу увагу приділили Україні, зазначивши що держава не
повинна, на їхню думку, втручатися в справи церкви.
Інтер | Без гарячої води і опалення знову ризикує залишитися і Славутич.
Місто має близько 100 мільйонів гривень і місцева влада не знає, де взяти
таку суму. Сьогоднішня ситуація - це результат провальної політики влади,
впевнений нардеп Ю.Бойко. І не тільки Славутич, а й інші міста України
стали заручниками чиновницьких рішень.

•

1+1 | Голова комітету Верховної Ради В.Сюмар прокоментувала заяву про
звільнення першої заступниці голови Національної ради, відомої
журналістки і громадської діячки О.Герасим’юк. Вона звинуватила своїх
колег, обраних за президентською квотою, в непрозорості і маніпулюванні
фактами.

•

Інтер | Розслідувати погрози і напади на журналістів в Україні закликають в
ОБСЄ. Заявляють, що останнім часом представники преси часто піддаються
атакам через корупційні розслідувань або критики. Мова про це йшла на
міжнародно конференції в Києві, присвяченій свободі слова. Брали участь
представники ОБСЄ, іноземні та українські журналісти. А ось з
представників влади ніхто не прийшов.

•

1+1 | Дев'ять місяців до президентських виборів. За опитуванням
соціологічної групи рейтинг проведений у червні - на першому місті
залишається Ю.Тимошенко, за нею, майже 16 відсотків виборців її
найближчий конкурент А.Гриценко. також у трійці Ю.Бойко. Чинний
Президент П.Порошенко трохи поступився В.Зеленському і ділить п'яте
місце з О.Ляшком та С.Вакарчуком.

5 759 707

Се нцов. Кремль відмовляється звільнити українського бранця Олега Сенцова.
Каже, лист генсека ради Європи - недостатня підстава. Про це заявив прессекретар Путіна.

4 841 390

ДТП. Кривава автотроща на Рівненщині. Четверо загиблих, семеро
постраждалих на трасі Київ-Ковель. Там водій легковика влетів у заповнену
маршрутку.

4 273 479

Данія. Російський "Північний потік-2" - це не просто газопровід, це новий вид
гібридної війни. Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман у Данії на зустрічі
зі своїм колегою

3 592 606

АКС. Сьогодні президент Порошенко підписав закон про вищий
антикорупційний суд. Свій підпис він поставив під час виступу на випускній
церемонії студентів Київського інституту міжнародних відносин.

3 430 742

Стріле ць. П’яний помічник народного депутата Ю.Мамчура стріляв по дітях.
Усе сталося зранку у передмісті Києва Вишневому. Чоловік спочатку спокійно
сидів біля бювета, а тоді раптом почав палити по стадіону

2 884 288

Поз ика.Мільярд євро ухвалила надати Україні Європейська рада. Це позика,
яка має допомогти гасити зовнішній борг.

2 504 264

Прапор. Сьогодні День кримсько-татарського прапора. Сьогодні у центрі
Києва відбулася хода з гігантським блакитним стягом.

2 096 972

Те роборна. У міноборони та генштаб готують багатоешелонну систему
територіальної оборони. Про це заявив секретар РНБО.

2 071 932

Роми. Після вбивства та погрому у ромському таборі, який влаштували школярі,
педагоги збирають батьків. Суд тим часом обирає запобіжні заходи сімом
неповнолітнім та їхньому 20-літньому ватажку.

1 965 570

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)

ЗМІ: Д,Трамп став рідше радитися з главою Пентагону

69

ООС: Бойовики 24 рази відкривали вогонь, поранений один військовий

79

Україна виконала всі вимоги МВФ, окрім підвищення ціни на газ, - НБУ

98

Російський омбудсмен заявила, що О.Сенцов відмовився від огляду лікарів

93

В Україні відзначають День кримськотатарського прапора

90

П.Порошенко в університеті підписав закон про Антикорупційний суд

96

Рада ЄС остаточно затвердила фіндопомогу Україні в 1 млрд євро

85

О.Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання Т.Ягланда, - Кремль

94

Генсек НАТО запросив П.Порошенко на саміт Альянсу

86

Під Києвом помічник депутата влаштував стрілянину по дітях

105

РНБО планує зняти обмеження на приватизацію оборонних компаній

101

У Миколаївській області від кору померла восьмирічна дитина

99

З 1 липня діятимуть нові правила округлення суми в чеку при розрахунку готівкою 112
Україна не пустила в країну кореспондента RT та внука Примакова

96

Суд продовжив арешт бразильському бойовику "ДНР" Р.Лусваргі

84

Л.Денисової відмовили у зустрічі з політв'язням Р.Сущенко

80

Єлизавета II затвердила закон про Brexit

71

Верховний суд США визнав законним імміграційний указ Трампа

66

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
• Пустомитівський районний суд Львівської області обрав запобіжні заходи
всім підозрюваним у нападі на ромський табір у Львові у вигляді
тримання під вартою строком на 60 днів.
• ЦПК: Н.Холодницький та його родина безкоштовно отримали 5
земельних ділянок загальною площею 0,48 га в 2012 – 2015 роках.
• За останні три роки за допомогою інсценування вбивств СБУ попередила
вбивства понад десяти осіб – речниця СБУ О.Гітлянська.
• Адвокат М.Саакашвілі Р.Чорнолуцький подав апеляцію на рішення суду
про умовний вирок С.Дангадзе.
• В 11 областях України почалися санкціоновані обшуки в організаторів
договірних матчів та причетних до цього осіб.
• САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського райсуду Києва
про повернення обвинувального акту М.Мартиненка прокурору.
• Суд відкрив провадження за позовом Мін'юсту про заборону партії
«Успішна країна» екс-глави Міндоходів О.Клименка.
• Прикордонники не пропустили в Україну британську журналістку Russia
Today П.Слієр – речник ДПС О.Слободян.
• Л.Денісова заявила, що їй відмовили у зустрічі з Р.Сущенком. Д.Пєсков:
О.Сенцов не може бути помилуваний на підставі прохання, направленого
від імені генерального секретаря РЄ Т.Ягланда.
РОБОТА ВРУ ТА ПРЕЗИДЕНТА
• РНБО разом і КМУ та ВРУ опрацьовують можливість дозволити
приватизацію державних оборонних підприємств – О.Турчинов.
• П.Порошенко та Й.Столтенберг провели телефонну розмову, у ході якої
обговорили підготовку України до участі у саміті НАТО, ситуацію на
Донбасі та необхідність розміщення там миротворчих сил ООН.
ОПИТУВАННЯ
• Опитування від «Рейтинг»: Серед тих, хто візьме участь у голосуванні і
визначився з вибором, найбільше віддали б голосів за Ю.Тимошенко
(16%), А.Гриценка (11,7%), Ю.Бойка (10,5%), В.Зеленського (9,3%). За
С.Вакарчука, О.Ляшка та П.Порошенка – по 8,6%.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні одного мільярда
євро макрофінансової допомоги.
• Україна разом з групою країн внесла в Раду Європи питання про
репарації за Другу світову. Вимагається вивчити нерівний підхід до
виплати компенсацій постраждалим від дій нацистської Німеччини.
• Рада Європи має намір продовжувати роботу зі звільнення українських
3
політв'язнів в РФ – Т.Яглан.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні €1 млрд
макрофінансової допомоги.
• Керівник ОЕСР Євразія В.Томпсон заявив, що в Україні кількість малих
та середніх підприємств, які мають труднощі з доступом до
фінансування, удвічі перевищує середній показних по шести країнах
східного партнерства ЄС.
• Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні передбачає
реалізацію протягом найближчого року таких заходів підтримки як:
допомога у відкритті бізнесу, доступ до фінансування, доступ до малого
бізнесу та підтримка інклюзивного бізнесу, - М.Нефьодов.
• Кабмін запропонував ВРУ відкласти до 31 березня 2019 року створення
центрального органу виконавчої влади «Державна інспекція з
енергетичного нагляду» (Держенергонагляд).
• РНБО разом і Кабміном та ВРУ опрацьовують можливість дозволити
приватизацію українських державних оборонних підприємств.
• Мін'юст не знайшов покупця на конфісковані акції дочірньої компанії
«Газпрому», їх ціна знижена на 25% – до 473,06 млн грн.
• В.Омелян очікує, що реконструкція злітної смуги аеропорту «Дніпро»
розпочнеться в поточному році. Міністр інфраструктури додав, що до
2030 року передбачено будівництво злітних смуг в 25 аеропортах.
• Г.Зубко повідомив, що на сьогоднішній день в Україні є сім підприємств,
які мають найбільшу заборгованість з оплати за газ (на суму 6,4 млрд
грн). Перше місце у списку займає КП «Харківські теплові мережі»,
заборгованість якого складає 1,16 млрд грн.
Транспорт і зв’язок
• Мобільний оператор «Vodafone» повідомив про плани з 1 липня
запустити 4G-мережі в діапазоні 1800 МГц. У перший день доступ до
швидкісного мобільного інтернету отримають жителі 50 населених
пунктів з 10 областей України.
• «Укрзалізниця» за погодженням з ЄБРР продовжила до 16 липня 2018
року термін подання тендерних пропозицій щодо закупівлі 3 тис.
вантажних напіввагонів загального призначення.
• «Укрзалізниця» направить на виплату дивідендів за 2017 рік 30%
чистого прибутку, що становить 33,16 млн грн. Решту 70%, або 77,37
млн грн, компанія направить на покриття збитків минулих років.
• Філії «Укрзалізниці», а також її дочірні компанії за п'ять місяців 2018
року освоїли 4,442 млрд грн капітальних інвестицій.

за 26.06.2018

Енергетика
• Трьохсторонні переговори між Україною, ЄС і Росією з питань газу можуть
розпочатись у липні, - Віце-президент Єврокомісії, єврокомісар із питань
Енергетичного співтовариства М.Шефчович.
• НКРЕКП схвалила рішення про видачу ліцензії на постачання
електроенергії «ДТЕК Київські електромережі» та анулювала відповідну
ліцензію для «Київенерго».
• На сьогодні борги за газ у теплопостачальних підприємств складають 26
млрд 173 млн грн, - «Нафтогаз України».
• «Укртрансгаз» оголосив 12 тендерів на закупівлю газу для виробничотехнологічних потреб та балансування сумарним об'ємом 2,437 млрд куб.
м і загальною очікуваною вартістю 21,2 млрд грн (без ПДВ).
• «Укргідроенерго» перерахувало до державного бюджету дивіденди в
розмірі 439,66 млн грн.
Банки та фінанси
• Купівельна спроможність гривні з 1996 року знизилася в 14 разів, директор департаменту грошового обігу НБУ В.Зайвенко.
• Обсяг готівки в обігу в Україні за станом на 1 червня 2018 року становить
360,8 млрд грн. В середньому на одного українця припадає 66 банкнот і
293 монети, - НБУ.
• Протягом січня-травня 2018 року українці продали іноземної валюти на
загальну суму 26 млрд грн .
• Майже за два з половиною роки виплат більш 311 тис. вкладників «Дельта
Банку» так і не звернулися за отриманням відшкодування, через що
вкладниками сьогодні недоотримано 513,2 млн грн, - ФГВФО.
Макростатистика
• Торгівля товарами та послугами між Україною та Данією за три місяці
2018 року зросла на 19,7% - до $122,9 млн, - Мінекономрозвитку.
• Експорт українського морозива у 2018 році виріс на 23% порівняно з
попереднім роком - до 2,9 тис. т. У країни ЄС морозива експортується 8%
від загальних обсягів експорту відповідної продукції.
• Товарообіг України з ЄС зростає на 30 % на рік, - Президент П.Порошенко.

Агроринок
• ЄБРР розпочав розслідування щодо підприємства власника ПАТ
«Миронівський Хлібпродукт» Ю.Косюка через надходження скарг
мешканців сіл на Вінниччині про завдання шкоди.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
The Wall Street Journal | США
Державний департамент США очікує від усіх держав світу повної
відмови від імпорту іранської нафти, в іншому випадку погрожуючи
введенням санкцій.
The Washington Post | США
Наступ урядових військ на півдні Сирії змушує щонайменш 45 тисяч
осіб
покинути країну, погіршуючи гуманітарну ситуацію в
нестабільному регіоні на кордоні з Йорданією та Ізраїлем.
Politico | США
Президент США Д.Трамп формально запросив до Білого Дому
Президента
Європейської Комісії Ж.-К.Юнкера для обговорення
існуючих протиріч, пов’язаних із введенням США нових тарифів.
The New York Times | США
Напередодні президентських виборів в Мексиці популярність правлячої
партії падає, в той час як опозиційний кандидат А.Обрадор знаходить
підтримку навіть у традиційно провладних регіонах.
Foreign Policy | США
Р.Меннінг: Обрана Д.Трампом стратегія односторонніх переговорів з
КНДР зазнає невдачі, якщо США не будуть співпрацювати зі своїми
союзниками в регіоні для забезпечення тривалого миру.
Financial Times | Британія
Прем’єр-міністр Італії Дж.Конте та Президент Франції Е.Макрон
провели незаплановану зустріч напередодні саміту Євросоюзу для
обговорення існуючих протиріч щодо міграційної проблеми.
The Guardian | Британія
Голова МЗС Іспанії Х.Боррелл повідомив, що прагнення британського
уряду до збереження місця Британії в єдиному ринку ЄС без свободи
пересування будуть відкинуті Німеччиною та Францією.
Le Figaro | Франція
Е.Макрон повідомив, що Франція прийме частину мігрантів з
лівійського човну, при цьому засудивши незаконність дій німецької
НГО, що опікувалася транспортуванням біженців.
Die Zeit | Німеччина
Під час зустрічі в Люксембурзі міністри держав ЄС дали принципову
згоду на початок процесу переговорів про вступ до ЄС Албанії та
Македонії, незважаючи на опозицію збоку Франції та Нідерландів.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
Atlantic Council | США
М.Херінг: Ініційована МОЗ України нова система охорони здоров’я
стосується широкого кола питань пов’язаних з лікарською практикою в
Україні, зокрема закупівлі ліків та медичної освіти.
Reuters | США
Російські активісти влаштували приховану акцію протесту під час матчу
футбольного Чемпіонату світу, продемонструвавши банер із закликом
до визволення українського режисера О.Сенцова.
The Washington Post | США
Д.Штерн: Для багатьох українців населення Донбасу є окремою
спільнотою з сумнівними політичними вподобаннями, що призводить
до закликів про розрив стосунків з окупованими територіями.
The Washington Post | США
К.ДеЙонг: Складне ставлення Д.Трампа до багатосторонніх зустрічей
впливає на порядок денний саміту НАТО, де заплановані окремі сесії
щодо України та Грузії були суміщені в одну зустріч.
The New York Times | США
С.Ерланджер: Напередодні саміту НАТО Німеччина занепокоєна
можливими санкціями збоку США через побудову газопроводу Nord
Stream 2, що прокладається в обхід ГТС України та Польщі.
Financial Times | Британія
Т.Йєо: Не слід говорити про залежність від російського ядерного палива,
адже побудований росіянами ядерний реактор в Україні закупає паливо
у шведського філіалу компанії Westinghouse.
Broadband TV News | Британія
Медіа-холдинг «Медіа Група Україна» зареєстрував свій філіал у Латвії в
рамках стратегії компанії щодо монетизації контенту, виходу на нові
ринки та поглиблення міжнародного партнерства.
Xinhua | КНР
Культурний проект, пов’язаний із китайським Шовковим Шляхом,
розпочався
в Україні, надаючи місцевій публіці можливість
познайомитися з мистецтвом, музикою та традиціями західного Китаю.
Deutche Welle | Німеччина
Генеральний Секретар Ради Європи Т.Ягланд закликав місцеву та
державну владу України, а також поліцію до мобілізації у зв’язку із
збільшенням випадків нападів екстремістів на ромські табори.
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