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05.04.2018
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
(за охопленням, контактів)*

АКЦЕНТИ ОКРЕМИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ*
Охоплення,
контактів (cov%)

АТО . Попри оголошене перемир'я обстріли не вщухають. З гранатометів,
великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по
захисниках Лебединського, Кам'янки та Авдіївки.

6 476 817

Сме рть політв'яз ня. Помер Ю.Солошенко. За місяць йому б виповнилося 76
років. Україна домоглася його звільнення з полону РФ разом з Г.Афанасьєвим
два роки тому.

4 943 335

 Україна, Інтер | Місцеві чиновники у Львові гальмують процес укладання
персональних угод з сімейними лікарями, аргументуючи це можливим
витоком персональних даних пацієнтів.
 1+1 | Р.Кузьменко з Чернігова, яка грала щасливу пенсіонерку в
агітаційному ролику Президента нині ледве зводить кінці з кінцями.

Доповідь у В Р. Сьогодні очільники антикорупційних відомств А.Ситник і
Н.Холодницький прийшли до ВР і намагалися запевнити, між ними конфлікту
немає. Нардепи з РПЛ та ОБ розкритикували антикорупційні органи.

4 878 162

Те хніка для поліції. Сьогодні Президент передав сертифікати на новий
транспорт керівникам обласних управлінь МВС. Поліцейські отримали 100
машин, зокрема позашляховики для сіл, 10 катерів отримала поліція на воді.

4 738 354

Оч ільниця МОЗ. Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я У.Супрун
не має наміру іти у відставку. Напередодні парламентський комітет із питань
охорони здоров’я рекомендував депутатам її звільнити.

4 652 317

Справа Бубе нч ика. Генпрокурор Ю.Луценко замінив прокурорів у справі
І.Бубенчика, якого вчора затримали за підозрою у вбивствах беркутівців на
Майдані. Про це Ю.Луценко написав на своїй сторінці у «Фейсбуці»

4 214 231

Нагорода с портс ме нам. В Українському домі триває церемонія вшануваня
найкращих атлетів сімнадцятого року, названа "Спортивним Оскаром".

3 771 483

Запис и НАБУ. НАБУ оприлюднило п'ять фрагментів розмов , які відбулися в
кабінеті Н.Холодницького, вони стосуються чотирьох справ НАБУ та САП, в які
неправомірно втручався керівник САП.

3 767 244

 Україна | Б.Колєсніков відвідав металургійний комбінат «Азовсталь» та
презентував будівництво двох льодових комплексів у Маріуполі.
 ICTV | Британське видання Times стверджує, що у 2014 році В.Сурков
пропонував В.Путіну захопити Запорізьку область.
 ICTV | Мешканці приватних будинків змушені самостійно купувати
обладнання для під’єднання до електромереж. Якщо НКРЕКП запровадить
RAB-тарифи, обленерго будуть отримувати прибуток 12,5% за рахунок
коштів, вкладених споживачами.
 1+1 | Через проблеми з законодавством люди змушені звертатися до судів
для проведення судових експертиз. Це провокує перевантаження судів.
 Інтер | Лідер Опозиційного блоку Ю.Бойко відвідав притулок в
Чернівецькій області.
 ІCTV | Для розвитку української металургії необхідні швидкий розвиток
внутрішнього ринку та зупинення відтоку кадрів з країни. Про це заявив
голова опозиційного уряду Б.Колєсніков.
 Інтер | У Київській області жителі провели мітинг проти призначення
нового заввідділенням лікарні.
 Україна | В Кабміні обіцяють розширити програму доступних ліків.
 1+1 | У Дубненському районі Рівненської області спалахнуло протистояння
між УПЦ МП та УПЦ КП навколо контролю над храмом.

Бойкот ме дре форми. У Львові сімейні лікарі поки не готові укладати
договори з пацієнтами. Таке рішення прийняв міський департамент охорони
здоров'я.

3 182 404

Альпініс тка. Українка І.Галай хоче підкорити гору Еверест без кисневої маски.

2 716 366

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.

 СТБ | Підприємці провели у Чернігові «круглий стіл», на якому
розкритикували ідею запровадження RAB-тарифів.
 СТБ, ICTV | Апеляційний суд Києва скасував рішення, яке обмежує нардепа
Д.Дзензерського у виїзді за кордон. Його звинувачують у неповерненні
боргів за кредити.
 СТБ | Україна готова віддати 23 ув’язнених росіян в обмін на українських
політв’язнів. Про це заявила перший віце-спікер ВР І.Геращенко.
 ICTV | В Україні відновили перевірку магазинів та кафе. Перевірки будуть
проводити з застосуванням відеозйомки.
* 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)

РЕЗОНАНСНІ СПРАВИ

Помер колишній політв'язень Кремля Юрій Солошенко

64

За добу терористи 24 рази обстріляли позиції ВСУ

72

Слідчі щодо катастрофи літака МН17 оприлюднили нові висновки

96

Google Chrome викрито у скануванні файлів на персональних комп'ютерах

105

На Андріївському узвозі в Києві знесли усі МАФи

101

Україна розпочала оформлення електронних віз для іноземців

83

НАБУ опублікувало записи розмов з кабінету Н.Холодницького

121

А.Аваков нагадав, що П.Порошенко йому не начальник

117

Суд переніс обрання запобіжного заходу І.Бубенчику на 5 квітня

97

У Москві горить дитячий ТЦ: є загиблі й постраждалі

94

Адвокат Н.Савченко розповів, чому взяв самовідвід

89

ЦВК зареєструвала Р.Зварича депутатом Веховной Ради

83

У столиці обмежено рух транспорту через міст Патона

92

Курс валют на 5 квітня: гривня зміцнилася

90

ДТП із 6 загиблими в Харкові: суд продовжив арешт підозрюваним

78

У.Супрун заявида, що не має наміру йти з посади

70

Росія вимагає засідання Радбезу ООН у справі С.Скрипаля

63

Ліга чемпіонів: Барселона впевнено обіграла Рому

95

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.

•
•
•
•
•
•
•

ВРУ заслухала звіти А.Ситника та Н.Холодницького, після чого фракції
висловили свою оцінку діяльності антикорупційних органів.
В Transparency International Україна закликають забезпечити юридичну
чистоту під час розслідування справи щодо Н.Холодницького.
Зареєстровано провадження щодо купівлі С.Лещенком квартири в Києві
– Н.Холодницький.
Печерський районний суд переніс на 5 квітня розгляд обрання
запобіжного заходу для І.Бубенчика, якого підозрюють у причетності до
вбивства співробітників «Беркуту».
А.Аваков назвав спірним рішення ГПУ про арешт І.Бубенчика, який
підозрюється у вбивстві співробітників «Беркуту» під час Євромайдану.
НАБУ почало перевірку повідомлень про фінансування виборчої кампанії
Ю.Тимошенко 2010 року лівійським диктатором М.Каддафі.
У справі щодо отримання О.Шепелевим тілесних ушкоджень під час
затримання все ще триває експертиза – заява СБУ.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВРУ ТА ПРЕЗИДЕНТА
• Комітет з питань запобігання корупції рекомендував ВРУ ухвалити за
основу законопроекти № 8209 та №8209-1, які скасовують декларування
для активістів ГО.
• За результатами експертизи, два законопроекти, зареєстровані у ВРУ за
підписом Б.Розенблата у 2016 р., сфальсифіковані – Б.Розенблат.
• Закон про реінтеграцію Донбасу оскаржують в КСУ – І.Вінник.
• П.Порошенко підписав указ про запровадження Дня поліції України.
• П.Порошенко заявив, що «Укроборонпром» почав серійний випуск
бойових машин «Атлет».
• П.Порошенко підписав закон, який змінює правила призначення
інвалідності.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
• Португалія підтримує пропозицію України про введення миротворчої
місії ООН на Донбасі – С.Полторак.
• Україна готова обміняти 23 громадян РФ на українських політичних
в'язнів, що утримуються в РФ - І.Геращенко.
• Україна опинилася серед країн, які закрили виконання найбільшої (100)
кількості рішень ЄСПЛ у 2017 р.– звіт Комітету міністрів РЄ.
• МЗС РФ вручило тимчасовому повіреному в справах України в РФ ноту
протесту в зв'язку з затриманням рибальського судна «Норд».
• Україна призупинила або розірвала 44 договори з Росією від початку
військової агресії,- О.Зеркаль.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• ЄБРР 2018 року має намір реалізувати в Україні 25-30 нових проектів
фінансування, - глава представництва ЄБРР в Україні Ш.Аджунер.
• Міністерство економіки Мексики ввело мита на імпортовані з України
безшовні труби з вуглецевої сталі у розмірі $170,1/т.
• У ВРУ зареєстрували законопроект, яким пропонують на 3 роки
продовжити дію «металургійного закону» та підвищити обсяг мит на
металобрухт до €42 за тонну всупереч Угоді про асоціацію з ЄС.
• Депутати внесли 3 квітня в ВРУ альтернативний президентському
законопроект «Про валюту». У новому документі більш детально
виписаний термін можливих валютних обмежень, які може вводити НБУ
при виникненні нестабільної фінансової ситуації.
• Кабмін погодив і передав на розгляд ВРУ проект закону про передачу
500 тис. га сільськогосподарської землі у власність 23 тис. українських
фермерів, які працюють на ній.
• Уряд затвердив спрямування 1,9 млрд грн субвенції місцевим бюджетам
на формування відповідної інфраструктури ОТГ у 2018 році.
• Кабмін прийняв рішення про утворення і затвердження складу нового
Номінаційного комітету з відбору керівників держпідприємств. Через
що скасовано конкурс з відбору кандидатів на посади членів НР «УЗ».
• Кабмін створив міжвідомчу координаційну комісію з питань
імпортозаміщення в оборонно-промисловому комплексі.
• О.Данилюк заявив, що за рік бізнесу відшкодовано майже 127 млрд грн
податку на додану вартість.
• М.Мартинюк заявив, що в Україні створять Державне фінансове
гарантійне агентство для кредитування фермерів.
• ФДМУ планує на одному з найближчих засідань Кабміну винести на
розгляд проект великої приватизації.
• Упродовж січня-березня ДФС забезпечило надходження до державного
бюджету понад 81 млрд грн митних платежів.
• 44% українців вважає, що рівень їх доходів є недостатнім для
нормального життя, - дослідження ЄБА.
Макростатистика
• У 2017 році експорт українських товарів до країн ЄС збільшився на 30%
- до $17,5 млрд, - Держстат.
• Гірничорудні підприємства України в січні-березні 2018 року збільшили
експорт залізорудної сировини в натуральному вираженні на 6,6% в
порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 9 млн 4,870 тис. т.

за 04.04.2018

Енергетика
• «Укргазвидобування» за підсумками 2017 року збільшив чистий прибуток
в 2,6 разів (на 18,6 млрд грн) порівняно з 2016 роком - до 30,5 млрд грн.
• «Київенерго» станом на 4 квітня відключило від централізованого
опалення майже 30% своїх клієнтів.
• Міненерго підвищило граничну ціну на вугілля, вироблене ДП, на 4,5% (на
110 грн/т) - до 2535 грн/т. Також прийнято рішення зобов'язати
держшахти направляти 70% виручки на погашення зарплатних боргів.
Банки та фінанси
• НАБУ оцінило збитки у справах «ПриватБанку» в розмірі 150 млрд грн. В
цих справах фігурують екс-власники «ПриватБанку» і співробітники НБУ.
• Аудиторська компанія PWC заявила, що вказувала у своєму аудиторському
звіті за 2015 рік по «ПриватБанку» операції фінустанови з пов'язаними
особами та вважає безпідставними нещодавні звинувачення банку.
• У першому кварталі 2018 року чиста купівля НБУ валюти на
міжбанківському валютному ринку склала $757 млн.
• У березні продаж населенням іноземної валюти перевищив покупку на
$104,9 млн: продаж становив $820,7 млн, купівля – $715,8 млн, - НБУ.
• А.Пишний заявив, що «Ощадбанк» закриває велику кількість відділень,
враховуючи їх економічну ефективність.
Агроринок
• 4 квітня в Україні набув чинності закон, який вводить нову систему
контролю якості і безпеки харчових продуктів. Даний закон вводить
можливість перевірок бізнесу без повідомлення власників.
• Аграрохолдинг «Авангард», проти якого вже два роки ведеться
розслідування НАБУ, спростував звинувачення: всі дії НАБУ спрямовані на
«дестабілізацію та розбалансування» діяльності підприємств холдингу.
Транспорт та зв’язок
• У березні 2018 міжнародний аеропорт Львів збільшив пасажиропотік на
49,9% в порівнянні з березнем минулого року - до 81,4 тис. пасажирів.
Ріст пасажиропотоку на міжнародних рейсах становить майже 60%.
• У 2017 році «Укрзалізниця» витратила понад 1,6 млн грн на оновлення
системи онлайн-продажу квитків booking.uz.gov.ua.
• Україна і Туреччина досягли домовленості про збільшення в два рази
числа авіарейсів (з 14 до 28) у напрямку «Стамбул-Одеса» і визначили
нові напрямки з Бодрума, Ізміра, Даламана і Бурси в Україну.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ

The Economist | США
Через п’ятнадцять років після американського вторгнення Ірак знов
підіймається на ноги. Перемога над Ісламською Державою принесла
народу Іраку відчуття єдності, яке втім є доволі нестійким.

Atlantic Council | США
Дж.Коен: Поправки до закону про неурядові організації були засуджені
ЄС, Радою Європи, організаціями Amnesty International та Freedom
House, але П.Порошенко попри обіцянки так і не переробив їх.

The Washington Post | США
Злочинці скористалися пошуковими механізмами Facebook, щоб
отримати особисті дані більшості профілів соцмережі, пов’язавши
анонімні телефонні номери з обличчями та іменами користувачів.

Atlantic Council | США
Р.Мініх: Певні ксенофобські елементи ще залишаються в українському
суспільстві, але нова нація, що будується після Майдану, демонструє
прагнення до інклюзивності та ліберального націоналізму.

Politico | США
Президент Італії С.Маттарелла розпочав дводенний раунд консультацій
з головними партіями Парламенту, намагаючись знайти вихід з
підвішеного стану, в якому Парламент опинився після виборів.

Foreign Policy | США
К.Джонсон: Окрім видобутку рекордної кількості нафти та газу, США
також збільшують експорт вугілля по всьому світу від Аргентини до
України, хоча раніше вугледобувний сектор переживав занепад.

The New York Times | США
Білий Дім заявив, що анонсовані тарифи на китайську продукцію
можуть не вступити в силу, за умови, якщо Китай відмовиться від
нечесної торгівельної практики, яка наносить шкоду компаніям США.

The Washington Post | США
М.Стефан: Креативність та комунікабельність молоді є цінним
підґрунтям для виникнення рухів протесту, тож не дивно що молодь
очолює такі рухи повсюди від Буркіна Фасо до України та США.

Foreign Policy | США
Призначення А.Ахмеда новим прем’єр-міністром Ефіопії спричинило
святкування по всій країні, але йому буде важко провести реформи, не
викликавши при цьому гнів ефіопської армії.

The Washington Post | США
М.Бут: Д.Трамп концентрує свою увагу на каравані мігрантів, ігноруючі
реальні проблеми та загрози, в тому числі вторгнення Росії в Україну та
російські військові злочини в Сирії.

Financial Times | Британія
Президент Франції Е.Макрон планує розпочати реорганізацію
французького Парламенту. Плани включають в себе скорочення
кількості депутатів та спрощення низки парламентських процедур.

Reuters | США
США планує введення нових санкцій проти російських олігархів, із
застосуванням закону «Про протидію супротивникам Америки через
санкції», прийнятого для покарання Росії за її агресію в Україні.

The Guardian | Британія
Колишній Президент Бразилії Л.Лула, який наразі очолює рейтинги
популярності серед виборців, може бути ув’язненим по звинуваченням
в корупції, згідно із рішенням Верховного Суду.

Politico | США
Дж.Герштейн: Вбік П.Манафорта висунуті звинувачення у відмиванні
близько 30 мдн дол., пов’язаних з його роботою в Україні. Але його
адвокати це заперечують.

Le Figaro | Франція
Венесуельська прокуратура висунула звинувачення вбік п’яти
поліцейських, відповідальних за пожежну безпеку в поліцейському
відділені на півночі країни, де в результаті пожежі загинуло 68 людей.

The New York Times | США
Х.Стапінскі: Український музей в Нью-Йорку розпочав традиційну серію
майстер-класів з декорування пасхальних яєць напередодні
православної Пасхи. Такі майстер-класи проводяться з 1977 року.

Die Zeit | Німеччина
Д.Трамп авторизував відправку військових національної гвардії до
мексиканського кордону, зазначивши що беззаконня, яке панує там,
несумісне з безпекою американського народу.

Financial Times | Британія
Г.Менс: Заперечення Москви щодо справи С.Скрипаля за підтримки
державних ЗМІ нагадують спроби Кремля загальмувати дії міжнародної
спільноти щодо конфліктів в Україні та Сирії.
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