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08.05.2018
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%)

Нападник. Напад на кіборга Д.Вербича організував громадянин Росії. Після
скоєного він покинув Україну і нині переховується в Польщі, кажуть у СБУ.

5 349 232

Військові. Стали відомі імена російських кадрових військових, які
організовували обстріл житлового масиву в Маріуполі в січні 2015 року. В
СБУ оприлюднили перехоплення телефонних переговорів.

3 900 485

Поїзд. У Пустомитах на околиці Львова пасажири заблокували міжміську
електричку, бо зранку не могли в неї влізти. Сотні людей їхали на роботу до
Львова, та до місця призначення так і не дісталися.

3 036 388

Те рорис т. Суд в Павлограді на Дніпропетровщіні вирішує долю бразильця
Рафаеля Лусваргі. Це він воював на боці бойовиків так званої ДНР. Прокуратура
вимагає для нього арешту.

3 006 879

АТО. Загострення на фронті. Минулої доби 80 обстрілів, є один убитий
український воїн. Такої активності бойовики не виявляли давно.

2 847 978

Аварія. Аварія з українськими туристами. Автобус потрапив в ДТП в Румунії. Він
здійснював рейс із Сербії до Одеси і Дніпра, коли в передню частину врізався
автомобіль.

2 721 006

Гаваї. Виверження вулкану на Гаваях. Унаслідок виверження зруйновані
десятки житлових будинків. Кілька тисяч мешканців та туристів евакуйовані.

2 713 563

Інваліди. В.Гройсман закликав місцеві органи ввести посаду
уповноваженого по справах людей з інвалідністю та акцентувавувагу на
важливості інтеграції таких осіб в суспільство.

2 586 478

ДСНС. А.Аваков заявив, що С.Бочковський на посаді керівника ДСНС
працювати не буде, так як звинувачується по ряду кримінальних статей,
серед яких одержання хабара - це несумісно з його посадою.

2 369 769

Охорона. М.Найєма відсьогодні охоронятиме двоє поліцейських. Депутат сам
попросив допомоги, адже спочатку травня йому, колегам і родичам почали
погрожувати.

1 694 658

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 | Російська делегація влаштувала у Лісабоні акцію "Безсмертний полк".
Кількасот росіян ідуть із Георгіївськими стрічками і чорно-білими
портретами. Кажуть, це їхні родичі ветерани. На чолі ходи учасниця
Євробачення від Федерації Юлія Самойлова.
 1+1 | Юлія Тимошенко проходить в другий тур президентських виборів і
скласти їй компанію там можуть Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Петро
Порошенко. Результати соціологічного опитування оприлюднив Київський
міжнародний інститут соціології.
 Інтер | Напередодні 73-ї річниці перемоги над нацизмом, під Києвом, в
Нових Петрівцях, ветерани та лідери Опоблоку поклали квіти до могили
Невідомого солдата. Заходи, присвячені Дню пам'яті і примирення
пройшли також в музеї «Битва за Київ 1943 року».
 Інтер | Наймолодшому мільйонерові в Україні - 7 років. Про це повідомили
в Державній фіскальній службі. За їхніми даними, найбільша кількість
мільйонерів - понад дві тисячі осіб - це люди у віці від 45 і старше.
 Україна | Власники столичної нерухомості вирішили стати мільйонерами за
рахунок футбольних фанів. До фіналу Ліги чемпіонів УЄФА встановили
захмарну оренду. Пропонують винаймати квартири за вартістю їхньої
купівлі.
 1+1 | У Дубаї затримали колишнього міністра транспорту, нардепарегіонала М.Рудьковського. Міграційній службі Об'єднаних Арабських
Еміратів нібито не сподобався підробний іракський паспорт політика. До
того ж у нього знайшли стос паспортів інших країн. Про це із посиланням
на джерело повідомили одразу кілька ЗМІ.
 Україна | Одного із найбільших виробників спортивного одягу у світі
розкритикували за футболку із символікою СРСР. Дісталося ось цьому
вбранню цервоного кольору. Коштує на наші гроші майже 2400 гривень.
Першим футболку із радянським гербом та написом USSR засудили МЗС
Литви.
 Україна | Глава Нафтогазу України А.Кобалєв впевнений, запуск
російського газопроводу «Північний потік 2», загрожує енергетичній
безпеці ЄС. Мета Росії, постачати газ в Європу, в обхід України. Офіційний
Київ не раз виступав проти цього проекту.
 ICTV | Українська поліція знову здригається від звуків мотопомп на
Рівненщині. І далі процвітає нелегальний видобуток бурштину. І хоча
вартість каміння й зарплата старателів впали, промисел в ціні.

* 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

СБУ: Організатором нападу на "кіборга" Вербича є громадянин Росії

64

ООС: 80 обстрілів, 1 військовий загинув

60

Євробачення: в Лісабоні делегація РФ несла прапори бойовиків

67

Пожежа в Балаклії. Займання на полігоні поки повністю не ліквідували

59

Р.Чубаров заявив, що у виборах президента РФ взяли участь лише 42% кримчан

71

З декларацій українців: наймолодшому мільйонеру 7 років, найстаршому - 99

82

П.Порошенко 9-10 травня зустрінеться у Німеччині з А.Меркель та Е.Макроном

80

В.Путін в четвертий раз інаугурувався на посаду президента Росії

79

В.Путін висунув Д.Медведєва на посаду прем'єр-міністра Росії

77

СБУ назвала російських офіцерів, що командували обстрілом Маріуполя в 2015 р.

94

Смерть дитини в Тернопільській області не пов'язана з вакцинацією, - МОЗ

68

В Криму активісту І.Мовенку присудили на два роки колонії

63

Після скасування мораторію в Україні вартість землі може зрости в три рази, - СБ

80

"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на Трійцю

82

Росіянину, який напав на Вербича, заочно повідомили про підозру

75

Суд арештував бразильського бойовика Р.Лусваргі

81

Кияни пропонують безкоштовне житло для фанатів Ліги чемпіонів

76

Adidas прибрав фото одягу з гербом СРСР з офіційних ресурсів

63

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував підозрюваного у
побитті М.Найєма М.А.Саїтова до 1 липня.
Екстрадиція М.А.Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців –
заступник генпрокурора Є.Єнін.
М.Найєму надали охорону на його прохання – С.Князєв.
Суд арештував бразильського найманця «ДНР» Р.Лусваргі на 60 діб.
СБУ встановила, що організатором нападу на учасника АТО Д.Вербича є
громадянин РФ, який покинув територію України 4 травня та
переховується у Польщі – прес-служба СБУ.
Провокації в Україні 9 травня можливі, але СБУ вживає усіх можливих
заходів для дотримання порядку – В.Грицак.
В.Гройсман: ВРУ має знайти в собі зусилля і скасувати е-декларування
для громадських активістів. Чим швидше, тим краще.
А.Аваков обіцяє миттєву реакцію на випадки переслідування за ознакою
віросповідання або національності.
В окупованому Криму активісту І.Мовенку присудили на два роки колонії.
МЗС України висловив протест з цього приводу.
НАБУ та САП надіслали в Німеччину запит на екстрадицію екс-нардепа
Д.Крючкова.

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ВІД КМІС
• Якщо вибори до ВРУ відбувалися б у квітні, то найбільше українці
провели б у парламент 8 партій. ВО «Батьківщина» (14,4%),
«Громадянська позиція» (11,5%), Радикальна партія О.Ляшка (11,4%),
БПП (9,9%), «За життя» (9,3%), «Опозиційний блок» (9,3%), «Блок
Святослава Вакарчука» (8,6%) і «Слуга народу» (8,4%).
• П.Порошенко у другому турі програє практично будь-якому кандидату.
Юлії Тимошенко П.Порошенко поступається на понад 11%, О.Ляшку – на
4%, Ю.Бойку – на 4,5%, В.Рабіновичу – на 5%, А.Гриценку – на 16%,
С.Вакарчуку – на 17%.
ПРОТИСТОЯННЯ АГРЕСІЇ РФ

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.

•
•

В Bellingcat підтвердили, що 2015 року Маріуполь обстріляли з ОРДЛО та
опублікували імена причетних російських військових.
СБУ з’ясувала особу підполковника РФ, який відповідав за підготовку
ротно-тактичної групи «Карпати», у складі так званої «ЧВК Вагнера».

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
• П.Порошенко перебуватиме з робочим візитом у Німеччині 9-10 травня
2018 року та проведе заплановані тристоронні переговори з А.Меркель
та Е.Макроном.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• С.Кахконен, директор СБ у справах України, Білорусі та Молдови,
повідомила, що у випадку зняття мораторію на продаж землі
сільськогосподарського призначення СБ готовий надавати більше
фінансової допомоги Україні, а ціни на землю зростуть втричі.
• Комісія Україна - НАТО за участю глави «Нафтогазу України» А.Коболєва
обговорили питання енергетичної безпеки країни.
• П.Петренко опублікував на сторінці Facebook список трьох компаній, які
є найбільшими боржниками з виплати заробітних плат. До списку
увійшли «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство»,
«Суднобудівний завод імені 61 Комунара», ФК«Металіст».
• Мін’юст повідомив, що 10-15% договорів оренди на
сільськогосподарську землю знаходяться в зоні рейдерського ризику.
• Мінфін відібрав 34 уповноважених банки для виплати пенсій, грошової
допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ.
• За чотири місяці 2018 року через «єдине вікно» оформлено майже 88%
митних декларацій при експорті, - Мінфін.
• ФДМУ прийняв рішення приватизувати Черкаський державний завод
хімічних реактивів і 94,28% акцій Житомирського заводу хімволокна.
• За даними ДФС, доходи у розмірі понад 1 млн грн, отримані у 2017 році,
задекларували 4,063 тис. платників податків.
• За січень-квітень 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли до 69,2
млрд грн, що на 23% більше (на 13 млрд грн), ніж за АППР, - Г.Зубко.
Макростатистика
• Україна в січні-квітні 2018 року імпортувала нафтопродуктів на $1,322
млрд, що на 14% більше, ніж за АППР.
• За чотири місяці Україна імпортувала електроенергії на $562 тис., з яких
на $539 тис. — з Росії.
• Україна в січні-квітні 2018 року скоротила експорт коксу і напівкоксу в
натуральному вираженні в 15 разів в порівнянні з АППР - до 8,9 тис. т.
Транспорт і зв’язок
• «Укрзалізниця» за результатами тендеру замовила у ТОВ «Інтерпайп
Україна» В.Пінчука залізничні колеса на 295,25 млн грн.
• У квітні 2018 року продажі б/у автомобілів склали 6,5 тис. одиниць, що
на 44%, ніж за АППР.
• Керівництво аеропорту «Чернівці» веде переговори з авіакомпаніями з
України та Румунії про запуск нових рейсів в Бухарест і Тель-Авів.

за 07.05.2018

Енергетика
• «Укрнафта» припинила поставки газу на «Дніпроазот» І.Коломойського і
перейшла до реалізації газу власного видобутку на відкритих аукціонах і
за двосторонніми угодами.
• «Нафтогаз України» за підсумками першого кварталу 2018 року збільшив
видобуток газу на 2,5% - до 4,1 млрд куб. м.
• Транзит природного газу через Україну 1-5 травня 2018 року скоротився
до 199,7 млн куб. м на добу в порівнянні з середньодобовими 253,7 млн
куб. м в квітні цього року і 252,2 млн куб. м за АППР.
Банки та фінанси
• ФГВФО відсудив у НБУ 976 млн грн у спорі за облігації внутрішньої
держпозики банку «Фінансова ініціатива», які банк передавав НБУ в
заставу за кредитами рефінансування.
• ФГВФО повідомив, що з банку «Національні інвестиції» перед його
банкрутством факторинговими компаніями виведено 1,4 млрд грн.
• «Ощадбанк» уклав угоду з київською компанією-провайдером послуг
таємних покупців «Форсервіс ЮА Сейлз» про послуги з аналізу
ефективності роботи персоналу на 5,4 млн грн.
• Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив в силі рішення суду
першої інстанції про стягнення з «ПриватБанку» 500 млн грн на користь
колишньої дружини екс-співвласника «ПриватБанку» О.Боголюбової.
Промисловість
• Компанія «Укрспецекспорт», яка входить до складу «Укроборонпрому», у
першому кварталі збільшила чистий прибуток на 69% порівняно з АППР–
до 64,34 млн грн.
Агроринок
• Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) запускає в
Україні проект по боротьбі з деградацією ґрунтів, метою якого є
досягнення нульового рівня деградації земель.
• Державна продовольчо-зернова корпорація України почала застосовувати
аграрні розписки. В подальшому держкомпанія планує перевести
більшість сільгоспвиробників на таку систему роботи.
• За підсумками січня-квітня 2018 року Україна збільшила імпорт свинини в
4,6 рази - до 3,3 тис. т порівняно з АППР.
• Ринкова капіталізація агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» станом
на 3 травня склала $ 1,43 млрд, збільшившись з початку року на 16,5%. 4

CORESTONE INFOFLOW

за 07.05.2018

ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ
Reuters | США
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Японія та Північна
Корея мають розпочати переговори для нормалізації двосторонніх
стосунків та стабілізації ситуації в регіоні.
The Economist | США
Незважаючи на корупційний скандал, виборці в Малайзії більш
опікуються близькими для них проблемами, такими як витрати на
комунальні послуги, зростання цін на паливо та інфляція.
Politico | США
Популярність лідера Ліги євроскептиків М.Сальвіні зростає після
виборів, на фоні нездатності італійських політичних сил створити
парламентську коаліцію та зростаючої ймовірності перевиборів.
The New York Times | США
Колишній член китайського Політбюро Сунь Чженьцай був засуджений
до
довічного ув’язнення та конфіскації особистого майна по
звинуваченням у хабарництві на суму більш ніж 26 млн дол.
Foreign Policy | США
Рішення Президента США Д.Трампа про відмову від діючої угоди про
ядерне роззброєння Ірану скоріш за все означатиме погіршення
стосунків з Європою та відродження іранської ядерної програми.
Financial Times | Британія
За повідомленнями дипломатів та бізнесменів уряд М.Діаз-Канеля
активізував зусилля для запрошення іноземних інвесторів на Кубу,
розробляючи низку проектів в різних сферах економіки.
The Guardian | Британія
Прем’єр-міністр Британії Т.Мей відчуває тиск збоку обох партій, які
прагнуть зберегти членство Британії в Європейській економічній зоні,
в іншому випадку погрожуючи поразкою Мей на наступних виборах.
Le Figaro | Франція
Ч.Абузід, автор сатиричних відеороликів, опублікованих на YouTube та
Fb, був заарештований єгипетської поліцією невдовзі після того, як
влада Єгипту заборонило його гумористичне телешоу.
Die Zeit | Німеччина
Колишній президент Бразилії І.Лула заявив про намір взяти участь у
наступних президентських виборів, незважаючи на загрозу ув’язнення
на 12 років за звинуваченнями в корупції.

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ
Reuters | США
Міністр фінансів Сербії Д.Вуйович, колишній співробітник Світового
банку, який працював в Україні та США, заявив про намір піти у
відставку напередодні чергового раунду переговорів з МВФ.
Reuters | США
Громадянин США засуджений через співпрацю з іноземним урядом без
реєстрації в якості агента, згідно з законом, що був вперше
використаний щодо П.Манафорта через його діяльність в Україні.
The Washington Post | США
Дослідницька група Bellingcat заявила про ідентифікацію дев’яти
офіцерів російської армії, що брали участь в нападі на Маріуполь,
завдяки аналізу даних, що Україна надала Міжнародному суду.
The Washington Post | США
Присутність на інаугурації В.Путіна екс-канцлера Німеччини Г.Шредера
свідчить про сподівання Путіна все ж домогтися зближення з
Німеччиною, незважаючи на її участь в антиросійських санкціях.
Radio Free Europe | США
Напередодні фіналу Ліги Чемпіонів, що відбудеться в Києві, власники
готелів встановлюють невиправдано високі ціни, в той час як ринок
готелів України залишається поза державним контролем.
Bloomberg | США
Е.Курран: Експерти стверджують, що ФРС продовжить зміцнювати
долар по відношенню до курсів валют країн, що розвиваються, що в
першу чергу загрожує економіці України та Китаю.
The Daily Signal | США
Н.Пітерсон: По всій Україні назви поселень та вулиць радянських часів
були замінені на нові в рамках процесу декомунізації, більшість
символів Радянського Союзу були заборонені.
Forbes | США
К.Рапоза: П.Порошенко був більш ефективною стабілізуючою силою для
України, ніж А.Яценюк, який був де-факто лідером нового уряду після
повалення В.Януковича в результаті революції.
Der Spiegel | Німеччина
К.Зедлер: Авіакомпанія «Антонов» є дочірнім підприємством
української
державної компанії Укроборонпром. Комерційний
директор компанії А.Благовісний вважає Ан-225 унікальним літаком.
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