CORESTONE DAILY INFOFLOW

06.06.2018
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
(за охопленням, контактів)*

АКЦЕНТИ ОКРЕМИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ*
Охоплення,
контактів (cov%)

Пожежі у Чорнобилі. Зранку біля ЧАЕС спалахнула трава, а згодом і ліс
навколо атомної станції. Спочатку йшлося про займання в т. зв. Рудому
лісі, найбільш забрудненій ділянці зони. Але інформація не підтвердилась.

8 736 221

ООС. За минулу добу жертв немає. Водночас, за даними розвідки, нашим
бійцям вдалося поранити 6-х бойовиків. Загалом, кількість провокацій
зменшилась.

3 780 168

Замах на активіс та. Серед білого дня невідомі в Одесі напали на журналіста
та ведучого місцевого телеканалу, лідера місцевого осередку Автомайдану
Віталія Устименка.

3 373 114

МОЗ. Міністерство охорони здоров'я неефективно використовувало майже
300 мільйонів гривень, які виділили для пацієнтів з діагнозом "рак". Про це
сьогодні заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

3 364 479

Ре жис е р. На Чернігівщині знайшли мертвим відомого українського режисера.
Головна версія поліції - це самогубство. Леоніду Кантеру було тридцять шість
років. Він загинув від вогнестрільного поранення в щелепу.

3 074 939

РФ. Для громадян України існує велика загроза бути викраденими
спецслужбами Росії. Про це заявив спікер Андрій Парубій і через це закликав
співгромадян не випробовувати долю і не їздити до РФ.

3 026 554

Кабмін. Один з пріоритетів українського уряду – створення сприятливого
бізнес-середовища. Прем’єр Гройсман зустрічався сьогодні з представниками
данських компаній, які працюють в Україні

2 987 212

АКС. Депутати продовжили розглядати законопроект про
антикорупційний суд. Після минулого пленарного тижня, коли майже з 2
тис. правок розглянули більшість, їм залишилося пройти біля семисот.

2 940 173

ГПУ. Інсценування вбивства Бабченко сьогодні прокоментував західним
партнерам Генпрокурор. Зробив він це в Брюсселі. Туди Юрій Луценко
приїхав разом з главою Мінекономіки.

2 905 070

Же ртва кору. В Одесі від кору помер 10-місячний хлопчик.

2 850 540

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 | Сюжет про інтерв’ю Президента іспанській газеті «Pais» та трьох
денний візит до Іспанії, де він закликав не вірити російським ЗМІ які
ведуть війну проти України і решти світу інформаційну агресію. Петро
Порошенко наголошує, що Росія вкладає у свою дезінформацію сотні млн.
дол. США. Підсумовуючи зустріч Президент повідомив, що іспанський уряд
підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію
Криму.
• 1+1 | В Одесі невідомі напали на лідера місцевого «Автомайдану»
О.Устименка. Днями Устименко увійшов до громадської ради НАБУ. Біля 30
активістів провели пікет обласного управління поліції, вимагаючи
відставки начальника поліції.
• СТБ | Подільський суд столиці взявся до розгляду справи замаху на
А.Осмаєва і А.Окуєву. Перед початком слухання обвинувачений у справі
А,Крінарі заявив про фальсифікації і почав читати журналістам та
присяжним матеріали справи. Сам А.Осмаєв на суд не з'явився, прокурор
коментувати матеріали справи відмовився, пояснивши. що наразі не всі
свідчення надав судові.
• 1+1 | Прем'єр-міністр В.Гройсман і очільник МВС А.Аваков нагороджували
різні підрозділи свого міністерства за успішне проведення фіналу Ліги
чемпіонів у Києві. 22 силовиків отримали грамоти Кабміну, годинники й
відзнаки Федерації футболу. Глава уряду подякував усім правоохоронцям,
які організували безпечне проведення цієї масштабної події.
• СТБ | Активи російського Газпрому заблоковані в Нідерландах. Тамтешній
суд арештував частки в дочірніх компаніях російського газового
монополіста. Арешт накладено за позовим українського Нафтогазу, якому
Газпром має сплатити понад 2,5 млрд. доларів за рішенням
Стокгольмського арбітражу.
 Україна | Сюжет про візит Генпрокурора до Брюсселю, де він розповів про
успіхи України у боротьбі із корупцією. За допомогою ГПУ до бюджету
вдалося повернути 1,5 млрд. дол. США вкрадених В. Януковичем і його
соратниками. За 2017-2018 роки українськи суди винесли більше 2000
вироків обвинуваченим у корупції.
 1+1 | Аби заохотити народжуваність, Уряд пообіцяв з першого вересня
дарувати малюкам, вірніше їхнім мамам подарунки в пологовому. Такі собі
бебі-бокси. Це буде спеціальна коробка, де будуть знаходитися
найнеобхідніші речі для малюка на перший час: косметика, підгузки, одяг і
ще дещо.
•

* 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)

На Донбасі загинув брат Георгія Гонгадзе

50

Число жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 62 осіб

54

ООС: 30 обстрілів, втрат немає, обстріляно Донецьку фільтрувальну станцію

49

Голландські активи "Газпрому" арештували через борг перед "Нафтогазом"

94

СБУ блокували кібератаку на дипвідомством країни НАТО через ресурс МОЗ

106

Квартира Лещенко: НАБУ перевірить телефонні розмови нардепа

88

Український режисер Л.Кантер знайдений мертвим на Чернігівщині

91

На Донбасі затримали агента бойовиків "ДНР"

96

КМДА: Міст Метро стане аварійним через 4 роки

98

В Одесі невідомі поранили ножем главу «Автомайдану» В.Устименка

105

Статки Р.Ахметова зросли майже на чверть, - Bloomberg

89

О.Сенцов написав листа лідерам країн Великої сімки

96

У зоні ЧАЕС сталась масшабна пожежа, горить ліс

119

Україна повинна створити АКС відповідно до вимог МВФ - Держдеп США

92

Пожежа в Чорнобилі: радіаційний фон у Києві не підвищився

107

На уламках літака Л.Качинського знайдено сліди вибухівки

87

Рятувальники локалізували пожежу в Чорнобильській зоні

82

СБУ відкрила кримінальну справу за фактом публікації "списку 47" жертв

78

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
• Ю.Луценко під час перебування у Брюсселі пояснив, що імітація вбивства
А.Бабченка була потрібна українським правоохоронцям, щоб отримати
список зі 47 осіб, яких також хотіли убити.
• Співробітники СБУ блокували кібератаку на дипломатичне відомство
однієї з країн-членів НАТО через несанкціоноване використання
інформаційних ресурсів МОЗ України.
• Суд зобов’язав САП або передати обвинувальний акт щодо
М.Охендовського до суду, або ж закрити кримінальне провадження.
• НАЗК внесло припис А.Ситнику за невиконання законних вимог агентства
посадовими особами НАБУ.
• ВСУ ухвалив рішення про остаточне припинення незаконного
користування Стрілковим та Архангельським газовими родовищами ПрАТ
«Пласт» у справі щодо ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз».
• Суд надав НАБУ доступ до інформації про мобільні переговори
С.Лещенка у справі про купівлю ним квартири в Києві.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ТА КМУ
• П.Порошенко: Росія використовує весь світ як випробувальний
майданчик для поширення фальшивих новин, застосовуючи
демократичні інструменти для створення нестабільності.
• Cуд Нідерландів підтримав рішення про арешт активів «Газпрому», що
знаходяться на території держави задля примушення російської компанії
до виплати штрафу, - заява «Нафтогазу».
• У ПАТ «Газпром» не отримували офіційних повідомлень щодо арештів
активів компанії в Нідерландах – заява «Газпрому».
• В.Гройсман визначається, чи сумісні дії О.Данилюка з посадою в Кабінеті
міністрів під його керівництвом – О.Саєнко.
• Опитування від «Демократичні ініціативи» та Центру Разумкова. До ВРУ
пройшли б наступні партії: «Батьківщина» (12,6%), «Громадянська
позиція» (10,7%), «Опоблок» (8,5%), «За Життя» (8,1%), РПЛ (7,9%), БПП
(7,8%). Мають шанси: «Самопоміч» (5,1%) та «Слуга народу» (5,0%).
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
• Ми закликаємо український уряд прийняти закон про АКС, який
відповідає вимогам МВФ – заява Держдепартаменту США.
• Прем’єр-міністр Італії Дж.Конте заявив, що його уряд буде виступати за
перегляд існуючого режиму санкцій щодо РФ.
• І.Климпуш-Цинцадзе: Консультації Міносвіти з угорською меншиною
мають розблокують проведення засідання комісії Україна-НАТО.
• Європейська комісія припинила антидемпінгове розслідування щодо
3
українського феросиліцію.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• Міжнародні резерви України у травні скоротились на $301 млн, або на
1,6%, - до $18,120 млрд станом на 1 червня 2018 року.
• Україна і Китай домовилися про створення робочої групи за участю
Комісії Китаю і ключових китайських компаній щодо узгодження їх
інвестиційних проектів в Україні.
• Кабімін опублікував дві постанови, які фактично запускають процес
малої приватизації в Україні.
• За повідомленням Мінекономрозвитку, у І кварталі 2018 року експорт
українських товарів в США склав $218,9 млн і виріс на $25,6 млн.
• Заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі М.Тітарчук заявив,
що Україна потребує $60 млрд інвестицій на покращення
інфраструктури, в тому числі у сфері ЖКГ.
• За даними платформи відкритих даних «Opendatabot» 771 компанія в
Україні не виплачує зарплату своїм співробітникам.
• ДФС Польща лідирує серед країн, з яких в Україну було завезено
автомобілі на іноземних номерах - 68,2 тис. транспортних засобів, при
тому, що всього автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні
налічується 224,9 тис.
• За даними ДФС, касові апарати використовують 3% від усієї кількості
юросіб та 4,4% фізосіб-підприємців, які подають звітність.
• Протягом п'яти місяців минулого року збір платежів до загального фонду
держбюджету збільшівся на 40,8 млрд грн або на 13,4%.
• Міністерство сільського господарства і розвитку села Соціалістичної
Республіки В'єтнам відновило імпорт пшениці з України.
• У першому кварталі 2018 року нотаріуси оформили угод з житловою
нерухомістю на більш ніж 21 тисячу більше, ніж за АППР.
Транспорт і зв’язок
• «General Electric» і «Крюківський вагонобудівний завод» підписали
угоду про 10%-ву локалізацію виробництва 30 локомотивів TE33A серії
«Evolution», які будуть поставлені «Укрзалізниці».
• АМКУ повідомив, що відповідальність за обґрунтованість підвищення
тарифів на проїзд в громадському транспорті Києва лежить на Київській
міській держадміністрації.
• Авіакомпанія «МАУ» отримала третій далекомагістральний «Boeing777».
• Продажі нових автобусів в Україні з початку року впали на 29% в
порівнянні з АППР - до 300 одиниць.
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Енергетика
• В.о. голови ФДМ В.Трубаров повідомив про початок пошуку потенційних
покупців для держакцій «Центренерго».
• Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував звіт про RABтарифи в Україні та розробив низку рекомендацій щодо погодження RABметодології із законодавством ЄС.
• Посол Японії в Україні Ш.Суми заявив, що Японія в майбутньому готова
надавати Україні кредити на реалізацію проектів по виробництву
електроенергії з відходів.
• «Укрнафта» в січні-травні 2018 року сплатила податків на суму 6,2 млрд
грн, у тому числі 580 млн грн в рахунок погашення простроченого
податкового боргу.
• У травні 2018 року в Україну імпортовано 121,1 тис. т скрапленого газу,
що на 24% більше, ніж було поставлено за підсумками квітня (97,8 тис. т).
Банки та фінанси
• На Українській біржі заявили про можливе припинення повноцінної
роботи з 15 червня в разі збереження заборони на використання
російського програмного забезпечення, введеного РНБО від 2 травня.
• За оцінкою НБУ, перехід банків з січня 2018 року на 9-й стандарт
Міжнародної фінансової звітності збільшив збитки банків на 10 млрд грн.
• «Ощадбанк» за результатами роботи в 2017 році перерахував до
держбюджету 167,6 млн грн дивідендів.
• Частка непрацюючих кредитів в українській банківській системі в квітні
скоротилася до 56,2% з 56,4% місяцем раніше.
• Арбітражний суд Москви у вівторок задовольнив позов російського ВТБ
до «Ukrainian Chemical Products» Д.Фірташа на суму $ 46,2 млн.
• Госпсуд Києва 21 травня частково задовольнив позов «Укрсоцбанку» і
вирішив стягнути з АТ «Укргазвидобування» 157 млн грн заборгованості
за договором про відкриття кредитної лінії від 23 липня 2013 року.
Промисловість та ОПК
• Україна і НАТО ухвалили Дорожню карту співпраці в ОПК на 2018 рік, що
сприятиме встановленню зв'язків між оборонними підприємствами країн
НАТО і України.
• Українське держпідприємство «Антонов» повідомило, що не збирається
відновлювати співпрацю з російською стороною для виготовлення та
модернізації літаків Ан-124-100 «Руслан», а також заявляє про
неможливість виробляти їх російською стороною.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
США здійснюють тиск на європейських союзників, щоб змусити їх
привести якомога більше батальйонів, човнів та літаків НАТО в стан
готовності до відбиття будь-якого можливого нападу збоку Росії.
The Economist | США
З початку страйку працівників французької залізниці проти реформи
суспільна думка змінюється на користь урядової ініціативи, яку на
даний момент підтримує вже 64 відсотка населення.
The Washington Post | США
Нова угода між США та Туреччиною передбачає виведення союзних
США курдських військ з Манбіджу та здійснення спільного
патрулювання території американськими і турецькими військовими.
Politico | США
Під тиском США ЄБРР відмовився від пропозиції ЄС про початок
співпраці з Іраном через небажання втратити доходи, які банк отримує
від американських фондових ринків.
The New York Times | США
Мексика повідомила про заплановане введення тарифів на сир, віскі та
низку інших товарів зі США, у відповідь на рішення Президента США
Д.Трампа про введення тарифів на сталь та алюміній.
Foreign Policy | США
Адміністрація Президента США Д.Трампа активізує зусилля щодо
делегітимізації режиму Н.Мадуро, наклавши санкції на 70
венесуельських урядовців та посилюючи економічний тиск.
Financial Times | Британія
Прем’єр-міністр Іспанії П.Санчес створює проєвропейський кабінет
міністрів задля поглиблення європейської інтеграції, зокрема
призначивши члена ЄК Н.Кальвіно на посаду міністра економіки.
The Guardian | Британія
США заявили про плани щодо відправки бойової групи авіаносців до
Тайванської затоки, у якості відповіді на активізацію діяльності
китайського флоту в Південно-Китайському морі.
Le Figaro | Франція
Міжнародна організація цивільної авіації повідомила про закриття
повітряного простору над Сінгапуром на час проведення саміту між
Президентом США Д.Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
Atlantic Council | США
Депопуляція та нестача молодих працівників в Європі разом із
проблемним економічним розвитком України стимулюють трудову
міграцію українців, переважно в країни Східної Європи.
Reuters | США
Канцлер Австрії С.Курц повідомив В.Путіну, що Австрія підтримає
позицію Євросоюзу, згідно з якою санкції можуть бути знятими тільки
за умови покращення ситуації на сході України.
Reuters | США
Лідери G7 мають намір підтримати продовження санкцій, введених
через російську агресію в Україні, адже вимоги для їх скасування,
перелічені в тексті Мінських угод, досі не виконані.
The Washington Post | США
Під час засідання Радбезу ООН заплановане прийняття резолюції щодо
ситуації в Україні із закликом до всіх сторін конфлікту про дотримання
Мінських домовленостей та відведення тяжкої зброї.
Radio Free Europe | США
США закликали Україну до створення незалежного Антикорупційного
суду, законопроект щодо якого, за словами П.Порошенка, мав бути
остаточно прийнятий ще наприкінці весни.
Politico | США
А.Расмуссен: Україна залишається тестовим майданчиком для
російських технологій втручання, де задіяні всі засоби впливу, від
політичних вбивств та корупції до мережевого тролінгу та кібератак.
The New York Times | США
Під час промови нещодавно призначений прем’єр-міністр Італії
Дж.Конте зазначив, що його уряд підтримуватиме зняття санкцій,
введених у зв’язку з вторгненням Росії в Україну.
The Daily Beast | США
А.Немцова: Ще є сумніви щодо того, чи дійсно спецоперація СБУ
допомогла захопленню злочинців, але вона пригорнула увагу до
кримінальних зв’язків між Б.Германом та С.Могилевичем.
The Guardian | Британія
Ш.Уокер: Ані П.Порошенко, ані будь-який інший український урядовець
не надав чіткого пояснення, як саме імітація вбивства А.Бабченка
допомогла збереженню його життя, або життя інших журналістів.
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