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07.05.2018
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 05-06.05.2018

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

АКЦЕНТИ ОКРЕМИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ*
Охоплення,
контактів (cov%)

Фронт. На Донбасі терористи атакували КПП Гнутове біля Маріуполя. Гатили з
артилерії по теритрії, де було сотні людей, як військових, так і цивільних. На
щастя, ніхто не постраждав.

9 259 997

Затримали. В Азербайджані затримали четвертого нападника на народного
депутата М.Найєма. Раніше він, одразу після нападу на нардепа замовив квиток
на літак і вже за три години вилетів в Баку.

8 128 356

Гаваї. На Гаваях триває виверження одного з найактивніших вулканів світу.
Евакуювали понад дві тисячі жителів прилеглих селищ. Лава пошкодила
водопровідні труби і знищила щонайменше п'ять будинків.

5 580 058

Принц. Королівська родина показала перші офіційні фотографії принца Луї третьої дитини К.Міддлтон і принца Вільяма. Також королівська родина
готується до весілля принца Гаррі.

4 768 790

В одій. У Кривому Розі в СІЗО помер водій Мазди, який спричинив ДТП
минулого місяця. Тоді загинуло одинадцять людей. У шістдесятисемирічного
чоловіка була онкологічна хвороба.

4 688 097

Путін. Російська опозиція збирає нові акції попри масові затримання. Люди з
гаслами "Вибори Президента не визнаємо" вийшли на вулиці. До участі
запросили усі політичні сили, які виступають за зміну влади.

4 066 281

НАСА. Дослідити Марс ізсередини взялися науковці НАСА і вперше за останні
сім років відрядили до червоної планети новий марсохід.

3 238 012

Антифашис ти. Підозрюваних у побитті Дмитра Вербича затримали СБУ у
Харкові. Іменують вони себе, так званими, антифашистами і у Києві полювали на
українських патріотів.

2 600 617

В ідділок. Новий відділ поліції відкрили лише за кількасот метрів від лінії
розмежування на Донбасі у Станиці Луганській. На відкриття приїздив А.Аваков.

2 581 026

Субс идії. За даними Мінсоцу, допомогою від держави скористалися більше
двадцяти тисяч господарств високого достатку. Субсидії отримали люди, які
мають тіньовий дохід. Держава планує перевірити субсидіантів.

2 442 974

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.

 1+1 | У Балаклії знову горить і вибухає. І як видно з усього, через власну
недбалість. Принаймні всі три версії, що наразі озвучує Міноборони,
указують саме на це. Загоряння сталося не біля самих складів, а на
технічній території, яку не встигли розмінувати
 Інтер | Народний депутат, М.Найєм, просить надати йому державну
охорону. Нардеп каже, що отримав електронні листи з погрозами на свою
адресу, а також, на адресу родичів і колег по Парламенту.
 Інтер | В Харкові група радикалів в балаклавах повалила бюст маршала
Жукова. Відповідальність за це взяла на себе організація «Фрайкор», а на
своїй сторінці в Facebook розмістила фото поваленого бюста. У місцевій
поліції інцидент коментувати відмовилися.
 Інтер | У Лісабоні стартує відкриття «Євробачення - 2018». Урочиста
церемонія пісенного конкурсу пройде в музеї мистецтв і культури.
Португалія вперше приймає у себе гостей з 43 країн. Конкурс пройде на
великій арені в парку Націй.
 Україна | Сюжет про перспективи лівих політсил в Україні. Використання
гасел про соціальний захист - рай для популістів всіх мастей, здатне
забезпечити успіх на майбутніх виборах. Незадоволених рівнем життя
українців більше, ніж достатньо, а значить - електорат можна переманити
на свою сторону обіцянкою соцсправедливості.
 1+1 | Звістка про те, що Євросоюз запроваджує додаткову реєстрацію,
змінює систему контролю на своїх кордонах і впроваджує дозволи на
безвіз, за які доведеться ще й платити зі своєї кишені – цього тижня
підірвала Інтернет-простір.
 Україна | Нещодавно генпрокурор Ю. Луценко шкодував, що парламент не
підтримає закон, за яким вилучається майно у тих, хто не зможе пояснити
його походження. Те, що подається як амністія капіталу, може виявитися
порятунком для корупціонерів і пасткою для простих людей.
 Україна | Слідчий комітет Росії пачками порушує кримінальні справи проти
українських військових, нібито за геноцид, навмисні обстріли мирного
населення і за порушення правил ведення війни. За російськими
звинуваченнями бійців почали викликати на допит вже в українську ГПУ.
 ICTV | У Миколаєві відбулися змагання з кросфіту серед силовиків.
Змагалися 11 команд із Києва, Запоріжжя, Одеси, Маріуполя і самого
Миколаєва. Боролися за перемогу патрульні, спецпризначенці,
рятувальники, авіація, морська піхота і військові курсанти.

* 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

06.05.2018

05.05.2018

(за охопленням, тис. контактів)

РЕЗОНАНСНІ СПРАВИ
•

09:00 | У містах Росії почалися акції протесту «Він нам не цар»

73

10:00 | Бойовики обстріляли КПВВ "Гнутове", пошкоджені цивільні автомобілі, - ООС

82

11:00 | А.Аваков: в Азербайджані затримали підозрюваного у побитті М.Найєма

79

12:00 | Суд переніс розгляд справи бразильця, який воював за ДНР, на 7 травня

80

13:00 | У СІЗО помер підозрюваний в резонансної аварії в Кривому Розі

96

•

14:00 | У Києві на Столичному шосе згоріли понад 50 автомобілів

83

•

15:00 | О.Навального затримали на мітингу в Москві

77

•

18:00 | Кількість затриманих на акціях "Він нам не цар" в РФ перевищила півтори тисячі

82

•

20:00 | У США призупинили безмитне ввезення 155 видів товарів з України

73

07:00 | У Київській області стався вибух, постраждала одна людина

61

09:00 | На взуттєвій фабриці в Святошинському районі Києва сталася пожежа

59

11:00 | МЗС: Україна засуджує масові затримання учасників протесту в Росії

60

12:00 | На арсеналі в Балаклії продовжується тління, - ДСНС

64

14:00 | В Афганістані 13 людей загинули під час вибуху в мечеті

70

15:00 | В Одесі здійснив екстрену посадку пасажирський літак

59

16:00 | На окупованому Донбасі не вистачає продуктів, – Ю.Гримчак

62

19:00 | У Лісабоні відбулася церемонія відкриття Євробачення - 2018

78

20:00 | На Донбасі підірвалися українські військові - один загиблий, двоє поранені

59

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.

•
•
•

Суд знову заарештував майно сина глави МВС О.Авакова у т.зв. «справі
рюкзаків».
НАБУ встановило, що О.Ляшко у своїй декларації повідомив неправдиві
данні, вказавши продаж автомобіля за 2 млн грн.
В.Новинський їздив до Варшави, щоб завадити Українській церкві
отримати автокефалію, - ІС.
ГПУ отримала доступ до британських документів міністра фінансів
О.Данилюка.
Новим адвокатом Н.Савченко став екс-захисник Н.Штепи і
антімайдановца "Топаза" Олександр Шадрін.
ДСНС: у Балаклії залишається «незначне тління» на 2 осередках, вибухів
немає.
У СІЗО помер підозрюваний в скоєнні ДТП в Кривому Розі, в якому
загинули 11 людей. Мінюст: підозрюваний помер своєю смертю.
Суд зняв арешт з нерухомості «Майдан–Плаза» у «газовій справі»
О.Онищенка.

ПРОТИСТОЯННЯ АГРЕСІЇ РФ
• Терористи двічі обстріляли пост «Гнутово». На пункті пропуска
оголошено червоний режим, - штаб.
• Україна тимчасово не може використовувати Javelin на Донбасі через
обмеження США. Але воно може бути скасовано в будь-який момент, Г.Тука.
• На окупованому Донбасі не вистачає продуктів, – Ю.Гримчак.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ТА КМУ
• П.Порошенко підписав закон про приєднання громад до міст обласного
значення.
• П.Порошенко допустив створення Антикорупційного суду у першому
півріччі 2018 року.
• РФ прагне використати проведення Чемпіонату світу з футболу для
відновлення своєї репутації – П.Порошенко.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
•
•
•

«Він нам не цар»: В Росії пройшли протести проти інавгурації В.Путіна,
затримано майже 1600 учасників акції. МЗС України: Україна засуджує
затримання громадян під час акцій протесту в Росії .
Світовий конгрес українців виступив на підтримку надання автокефалії
УПЦ в Україні.
Троє американських сенаторів звернулися до Ю,Луценка з проханням
роз'яснити інформацію NYT щодо справи П.Манафорта.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• США призупинили безмитне ввезення частини товарів з України. Під дію
обмеження потрапили 155 видів товарів, зокрема, деякі продукти
харчової, легкої, деревообробної промисловості, машинобудування.
• Інститут міжнародних фінансів (IIF) назвав ринок України одним з
найвразливіших серед усіх країн з точки зору потреб у фінансуванні,
достатності резервів, оцінки активів, якості інститутів і торгової стійкості.
• Україна та Туреччина завершили десятий раунд переговорів щодо
укладення угоди про зону вільної торгівлі. На даному етапі
обговорювався доступ до ринку сільськогосподарських товарів, ринку
послуг, положення угоди щодо телекомунікацій та електронної комерції.
• НАБУ заявило, що Україна втратила через корупцію у земельній сфері
понад 450 млн грн. Це збитки, яких зазнали держава та місцеві громади
через втрати понад 7 тис. га землі внаслідок «оборудок».
• З початку 2018 року державні виконавці Мін’юсту забезпечили виплату
1,1 млрд грн боргів по аліментах.
• В.Омелян доручив керівництву Миколаївської області скласти графік
дорожніх робіт на 2018 рік, а також план його виконання.
• За даними Держстату, на кінець березня 2018 року в Україні було
зареєстровано 366,9 тис. безробітних. Це на 9,8% менше, ніж за АППР.
• Протягом січня-квітня 2018 року платникам податків відшкодовано 43,6
млрд грн податку на додану вартість, що на 14,7% ніж за АППР.
Банки та фінанси
• «ПриватБанк» за підсумками першого кварталу 2018 року отримав
прибуток у розмірі 3,7 млрд грн.
• На кінець 2017 року депозити населення в «Ощадбанку» становили 87,1
млрд грн, що на 25,9% більше в порівнянні з АППР (69,2 млрд грн).
• НКЦПФР удосконалила процедуру допуску цінних паперів до торгів на
біржах. Власники цінних паперів «великих підприємств» та ПАТ
отримали право з власної ініціативи включати пакет цінних паперів
(вартістю не менше 5 млн грн) в біржовий список.
• НБУ визначив засади функціонування Кредитного реєстру. Мета його
створення — забезпечити своєчасну та зважену оцінку банками
кредитного ризику.
• Частка проблемних кредитів у банківській системі України станом на 1
квітня 2018 року становила 56,38%, що на 0,18 процентних пункти
більше, ніж місяцем раніше, - НБУ.
• Активи банку «ПУМБ» у І кварталі 2018 року зросли на 3,1 млрд грн.

за 05-06.05.2018

Енергетика
• У січні-квітні 2018 року в Україні газовидобувні компанії видобули 6,8
млрд куб. м. природного газу, - «Укртрансгаз».
• Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС
наклали арешт на паливо нафтогазової компанії загальною вартістю 174
млн грн, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на 8 млн грн.
• «Укргідроенерго» планує виплатити до державного бюджету 439,66 млн
грн дивідендів за 2017 рік. Термін виплати дивідендів встановлений до 1
липня 2018 року.
Транспорт і зв’язок
• ФДМУ має намір здати в оренду майно ДП «Морський торговельний порт
Чорноморськ» вартістю 192 млн грн.
• «Укрзалізниця» спільно із залізничною компанією з Угорщини планує
запустити потяг «Мукачево-Будапешт», - в. о. глави компанії Є.Кравцов.
• «Укрзалізниця» має намір закупити системи відеоспостереження для
потягів очікуваною вартістю 7,5 млн грн.
• «Укрзалізниця» має намір із початком літніх перевезень (кінець травня початок червня) запустити два модернізовані приміські електропоїзди для
жителів Донецької області за погодженням зі Збройними силами України.
• Німецький авіаперевізник «Lufthansa» з 1 травня збільшив частоту
польотів між Києвом і Франкфуртом до трьох рейсів на день.
• Продажі нових комерційних автомобілів в Україні в січні-квітні 2018 року
зросли майже на 25% в порівнянні з АППР - до 4060 од., - «Укравтопром».
Промисловість
• Австрійська компанія «Head International GmbH» побудує у Вінниці завод
з виробництва гірськолижного обладнання.
• Великий виробник взуття з Польщі «Adler International» планує до 2021
року відкрити 50 магазинів в Україні під брендом «CCC».
• Дніпровський металургійний комбінат (Кам'янське), що входить в
корпорацію «Індустріальний союз Донбасу», підвищує тарифні ставки
(оклади) працівникам на 25-30%.
Агроринок
• Співробітники СБУ та прокуратури викрили на хабарі керівництво
державної акціонерної компанії «Хліб України».
• Агрохолдинг «Мрія» оголосив, що найближчими днями має намір
розпочати процедуру реструктуризації незабезпеченої частини боргу.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
Голова парламентського комітету зі збройних сил М.Торнберрі заявив,
що хоч він і не є прихильником діючої угоди про ядерне роззброєння
Ірану, вихід з неї був би помилковим рішенням.
The Economist | США
Починаючи з 23 травня США матимуть законодавче підґрунтя для
введення першого пакету тарифів проти Китаю, що здійснить вплив на
продукцію вартістю близько 50 мільярдів доларів.
The Washington Post | США
Діяльність нового прем’єр-міністра Ефіопії А.Ахмеда, включаючи візити
до проблемних регіонів, конструктивний діалог із опозицією та
звільнення політичних в’язнів, викликає надію на зміни в країні.
Politico | США
Плани ірландської компанії Dairygold щодо диверсифікації
виробництва напередодні Brexit викликають незадоволення місцевого
населення, яке занепокоєне екологічною загрозою щодо фабрики.
The New York Times | США
Експерти передбачають труднощі з перевіркою правдивості тверджень
КНДР про відмову від розробки ядерної зброї, адже буде важче
забезпечити проведення інспекцій, ніж у випадку з Іраном.
Foreign Policy | США
Фінансова криза в Ірані та блокування валютного ринку на тлі
можливого відновлення американських санкцій проти Центрального
Банку Ірану може призвести до краху правлячого режиму.
The Guardian | Британія
Останнє незалежне видання Камбоджі Phnnom Pehn Post було продане
малайзійському бізнесмену, пов’язаному з урядом Камбоджі, що
свідчить про подальше погіршення стану ЗМІ в країні.
Le Figaro | Франція
Історична зустріч між Д.Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином скоріш
за все відбудеться в Сінгапурі в середині червня, за повідомленнями
джерел пов’язаних з радником Трампа Дж.Болтоном.
Die Zeit | Німеччина
Опозиція протестує проти рішення німецького уряду про надання
Туреччині та Саудівській Аравії експортної ліцензії, яка дозволить цим
державам придбати в Німеччини озброєння.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
The New York Times | США
Члени Ради Європи, яких звинувачують в корупції, стверджують що
вони є жертвами політичної кампанії, що ведеться Україною та
Вірменією задля протистояння зближенню Європи з Росією.
Reuters | США
Напередодні інаугурації
В.Путіна
поліція масово затримує
протестуючих, в той час як державні ЗМІ продовжують вихваляти
Путіна як «батька нації» через його вторгнення в Україну та Сирію.
The Washington Post | США
Е.Епплбаум: Якщо РФ планує розв’язати конфлікт з Європою, то жорстке
висвітлення подій в Україні та США працюватиме на образ сусідніх
держав, які мають здаватися водночас агресивними та слабкими.
The National Interest | США
Н.Маєрс: Естонія відчувала необхідність збільшення витрат на
оборонний сектор з початку кризи в Україні, поточні масштабні
військові вчення демонструють її досягнення в цьому напрямку.
Radio Free Europe | США
Російський суд виніс безпрецедентний вирок, засудивши на два роки
ув’язнення кримського активіста І.Мовенка через висловлення ним
проукраїнських поглядів в коментарях у соціальних мережах.
DFRLab | США
М.Шелдон: Продаж протитанкових систем Україні та Грузії, хоча остання
угода отримала менше публічності, свідчить про розширення ініціативи
США щодо надання союзникам ефективної зброї.
Modern Diplomacy | США
Священний
Синод розпочав
процедуру
розгляду звернень
П.Порошенка, українського Парламенту та архієпископів УПЦ КП і
УАПЦ щодо надання українській церкві автокефального статусу.
OSCE | Австрія
Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні М.Сайдік відзначив
роль Тристоронньої контактної групи у відновленні мобільного зв’язку
Vodafone в окремих районах ОРДЛО.
STA | Словенія
Президент Словенії Б.Пахор відвідає Україну з робочим візитом та
обговорить з Президентом України П.Порошенком перспективи
розширення політичних та економічних зв’язків між країнами.
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