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13.02.2018
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%)

Депортація М.Саакашвілі. М.Саакашвілі вислали з України до Польщі,
повідомляє ДПСУ. Його затримали в ресторані у Києві та літаком відправили
до Варшави. Прихильники М.Саакашвілі протестують під АПУ.

15 503 138

Зона АТО. Один український воїн загинув, ще один зазнав поранення. Від
опівночі бойовики 8 разів вели вогонь по оборонних укріпленнях ЗСУ,
вогонь вівся з великокаліберних мінометів та гранатометів.

6 845 101

Пожежа в таборі «Вікторія». Прокуратура розпочала чергове розслідування у
справі, батьки підозрюють помилку судмедекспертизи. Проведено
ексгумацію тіл дітей, які загинули внаслідок пожежі.

6 020 958

Олімпіада. Україна поки що без медалей. Відбулися змагання з біатлону, але
українським спортсменам не вдалось потрапити до десятки найкращих.
Олімпійське містечко потерпає від ураганного вітру.

4 879 859

Мінські угоди. У день 3-ї річниці підписання Мінських угод МЗС України
констатував, що РФ не виконала одного пункту Мінських домовленостей. Но
невиконання умов каже також МЗС Німеччини.

4 811 779

Аварія літака у РФ. Під Москвою розбився пасажирський літак Ан-148, 71
людина загинула. Версії аварії - помилка екіпажу, технічна несправність
літака і погодні умови. На місці аварії вже знайшли два бортові самописці.

4 020 959

Загибель на будівництві. У Києві 17-річний юнак загинув внаслідок обвалу
ґрунту на будмайданчику. Розпочато справу за статтею «Порушення вимог
законодавства про охорону праці», яка передбачає до 7 років в’язниці.

3 705 118

Дорожні ініціативи Прем'єра. В.Гройсман обіцяє вдосконалити норми для
закладки автодоріг, щоб транспортні розв'язки були безпечними. До
березня хочуть скорегувати всю проектну документацію.

3 657 418

Місія МВФ. В Україну приїхала технічна місія МВФ, яка перевірить
виконання кредитної програми. В цьому році Україна розраховує на 2 млрд
дол. Але є умови: створення АКС і підвищення цін на газ.

3 508 490

Справа Майдану. В ГПУ відзвітували про перебіг справи: шістьох
високопосадовців підозрюють в організації злочинів, зокрема В.Януковича,
О.Якименка та В.Захарченка.

3 084 741

* Аналізуються сюжети, що виходять на топових телеканалах у прайм-тайм (з 18 до 22 години). Топ-тема – тема,
якій присвячено більше, ніж один сюжет.
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 | У Кропивницького депутати Облради вимагають перерахувати пенсії
колишнім співробітникам силових структур. Таке звернення до Верховної
Ради, Кабміну вони прийняли сьогодні на позачерговій сесії.
 Інтер | Верховна Рада повинна припинити ігнорувати зміни в закони, які
Україні необхідно прийняти в рамках угоди про асоціацію з ЄС, Х.Мінгареллі. Раніше до активнішого реформування України закликали
ключові європейські і американські політики.
 Інтер | До сестри нардепа від РПЛ С.Рибалки у Парижі прийшли з обшуками
місцеві жандарми. За словами нардепа, українські слідчі, нібито, фабрикують
проти нього кримінальні виробництва. Він розцінює це, як тиск.
 Інтер | У Харкові онкоцентр знаходиться в жахливому стані. Ю.Світлична:
Кардинально будемо міняти ситуацію, я прийняла рішення щодо будівництва
нового онкокомплексу в Харкові.
 Інтер | Україна готова обміняти російських солдатів, які воювали в Україні,
на журналіста Р.Сущенко, - П.Порошенко в інтерв'ю виданню «Профіль».
 Інтер | День бабака по-одеськи. Черговий відпустку мера Геннадія Труханова
завершився і в черговий раз він не з'явився на робочому місці. Тепер до
кінця тижня він у відрядженні в Чехії. Мера немає в місті з 26 грудня.
 Україна | Запрошувати М.Саакашвілі на роботу в Україну було помилкою,
вважає Б.Колесніков: Якщо ваша ідея в тому, щоб приїхати в нашу країну і
повалити владу, то це не ідея, а злочин.
 Україна | В Україні стартувала Масляна. Експерти розрахували т. зв. «індексу
млинця» - за рік ця страва подорожчала на 27%.
 Україна | ФСБ затримала громадянина України в Криму. Його звинувачують у
шпигунстві на користь українських спецслужб.
 1+1 | У претензіях Нацбанку до співробітників 1+1 експерти побачили
ознаки цілеспрямованого тиску на телеканал. Очевидно, що приклади
попередників нічому не вчать сучасну владу. Свого часу Янукович пробував
підім’яти під себе ЗМІ, і чим це для нього закінчилося – загальновідомо.
 1+1 | Син заступника гендиректора корпорації «Рошен» та однокласника
Президента Сергія Зайцева Іван побив дівчину, з якою приятелював 5 років.
Подейкують, це вже не перша жертва «мажора».
 1+1 | Парк снігових скульптур з'явився в Буковелі. 10 команд професійних
скульпторів і художників взяли участь в 6-му Всеукраїнському фестивалі
снігових скульптур.
 ICTV | Чотирьохрічна Віка із Солоного на Дніпропетровщині не чує з
народження. У неї двостороння глухота. Допомогти дівчинці з імплантатом
запропонувала М.Порошенко на відкритті інклюзивно-ресурсного центру.
 ICTV | П.Порошенко дав інтерв'ю австрійському виданню «Профіль», він
впевнений, що В.Путін не готовий виконувати Мінські угоди й взагалі не має
стратегії щодо війни на Сході.
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ТОП-ТЕМИ КОЖНОЇ ГОДИНИ

ТЕМИ, ЩО ОТРИМАЛИ НАЙБІЛЬШИЙ РЕЗОНАНС

(за охопленням, тис. контактів)

Голова МВФ вважає неминучим регулювання операцій з криптовалютами

28

США готові сісти за стіл переговорів з КНДР - М.Пенс

22

Занадто багато криміналу: в Німеччині вимагають скасувати безвіз для Грузії

42

П.Клімкін висловив співчуття росіянам у зв’язку з катастрофою АН-148

47

Після тривалої відпустки мер Одеси Г.Труханов поїхав у відрядження до Чехії

42

Держприкордонслужба переходить на посилений режим на кордоні з Польщею

41

В "справі розстрілів на Майдані" фігурують Янукович та ще 5 осіб - ГПУ

68

Україна відмовилася транслювати ЧС-2018, який відбудеться в Росії

74

Статок Р.Ахметова може забезпечити Україну на 36 днів, - Bloomberg

95

У Києві знову затримали М.Саакашвілі

98

М.Саакашвілі везуть до "Борисполя", можуть депортувати до Варшави

84

Прикордонна служба України: М.Саакашвілі депортовано в Польщю

79

Справа Іл-76: Поліцію зобов'язали доставити І.Плотницького до суду

75

Прихильники М.Саакашвілі протестують під АПУ, є затримані

82

С.Полторак не поїде в НАТО через блокаду з боку Угорщини

67

Невістка Д,Трампа отримала конверт з порошком, її госпіталізували

58

І.Гужву оголосили у розшук - ЗМІ

48

М.Саакашвілі вилетів з України літаком компанії Порошенка - ЗМІ

41

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
• В організації розстрілів протестуючих на Майдані ГПУ підозрює шість
чоловік, серед них В.Янукович, О.Якименко та В.Захарченко
• В межах справи про вбивства правоохоронців на Майдані оголошено про
підозру одному протестувальнику – С.Горбатюк.
• До складу конкурсних комісій ДБР запропоновано включити
представників чотирьох громадських об’єднань: О.Лємєнова, П.Варишка,
М.Болдіна та Т.Бойка
• Російський суд заарештував на два місяці затриманого у Криму українця
К.Давиденка запідозрою у шпіонажі
ДЕПОРТАЦІЯ М.СААКАШВІЛІ
• Невідомі затримали М.Саакашвілі у ресторані «Cулугуні» і повезли в
невідомомунапрямкуна мікроавтобусі – Ю.Дерев'янко
• Затриманого М.Саакашвілі везуть в аеропорт «Бориспіль» – речник
М.Саакашвілі Д.Чиж.
• М.Саакашвілі депортували до Польщі–речник ДПС О.Слободян.
• М.Саакашвілі щодо депортації до Польщі: «Це було незаконне
викрадення людей».
• Ю.Тимошенко звернулася до Президента із закликом «не принижувати
Україну розправою над її другом М.Саакашвілі».
ІНШЕ
• За минулий тиждень 657з 665 або 99% ОТГпідписали меморандуми з
Держгеокадастром про передання їм сільськогосподарських земель за
межами населених пунктів – В.Гройсман
• Літак Ан-148, який зазнав аварії в Підмосков'ї, вибухнув унаслідок удару
об землю – Слідчий комітет РФ. Україна призначила представника для
участі в розслідуванні катастрофи-МАК
• О.Турчинов щодо чуток про можливість очолити виборчий штаб
П.Порошенка: «У Петра Олексійовича вже все розплановано»
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
• Миротворча місія ООН на сході України повинна складатися із 20 тисяч
військових із європейських країн, які не є членами НАТО, та 4 тисяч
поліцейських–експертна доповідь Rasmussen Global
• Через три роки після підписання Мінських угод для досягнення миру на
Донбасі зроблено занадто мало – МЗС Німеччини
• Для української влади не може бути жодного виправдання затримці
впровадження Угоди про асоціацію з ЄС – Х.Мінгареллі
• С.Полторак відмовився від планів відвідати штаб-квартиру Північного
Альянсу через рішення Угорщини блокувати Комісію Україна-НАТО
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• Фахівці МВФ провели зустріч з представниками української влади в
Києві для обговорення питань, пов'язаних з продовженням роботи
програми розширеного фінансування (EFF).
• Організація економічного співробітництва та розвитку (BEPS) висловила
побоювання з приводу затримки підписання Україною Багатосторонньої
конвенції з протидії розмивання бази оподаткування та виведення
прибутку з-під оподаткування.
• Рейтингове агентство Fitch присвоїло м.Одеса довгостроковий рейтинг
дефолту на рівні «В-» зі стабільним прогнозом.
• Глава Ради НБУ Б.Данилишин виступив за зниження ставки ПДВ.
• За підрахунками видання «Bloomberg», статків Р.Ахметова вистачило б
на 36 днів, щоб забезпечити функціонування України.
• Президент звільнив гендиректора «Укроборонпрому» Р.Романова.
• Витрати на функціонування судової системи України в 2017 році склали
9,5 млрд грн, що становить 1,1% від усіх бюджетних витрат.
• Рівень тіньової економіки України в січні-вересні 2017 року склав 33%
ВВП, що на 3 п.п. менше, в порівнянні з АППР, - Мінекономрозвитку.
Транспорт та зв’язок
• «Укрпошта» продала перші облігації за 150 млн грн.
• «lifecell» з 15 лютого припиняє дію тарифів «3G + Свобода» і переводить
їх користувачів на тарифні плани, які коштують на 25 грн дорожче і
пропонують більший обсяг послуг.
• Італійський лоукостер «Ernest» планує запустити три нові рейси до
України з Києва в Болонью, а зі Львова - в Рим і Мілан-Мальпенса.
Промисловість
• У корпорації «Богдан» спростовують повідомлення ЗМІ про начебто
призупинення виробництва і закупівлі санітарних автомобілів «Богдан2251» для медичної служби ЗСУ.
• Кластер авіабудування і авіаремонту «Укроборонпрому» збільшив
чистий дохід від реалізації продукції і послуг до 12 млрд грн, що в 1,5
рази більше показника 2016 року (8,2 млрд грн).
• ПАТ «Сумихімпром» Д.Фірташа уклало угоду з ТОВ «Компанія
Укрднепротрейд» про закупівлю вапна на 99,12 млн грн за ціною у 1,5
рази дорожче ціни замовлення ДП «СГЗК» - по 2 220 грн./т.
• Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в 2017 році порівняно з
2016 роком зросли на 13,4%, - Держстат.

за 12.02.2018

Енергетика
• Кабмін планує передати компанії «Yuzgas B.V.» 90% прав і обов'язків в
ТОВ «Надра Юзівська». Відповідно до проекту рішення, гроші від продажу
будуть перераховані на рахунок ТОВ «Надра Юзівська», а не до бюджету.
• Кабмін знизив стартову ціну приватизації «Херсонської ТЕЦ» в 2 рази - до
75,7 млн грн порівняно з ціною попереднього року - 155 млн грн.
• Кабмін опублікував рішення про створення ДП «Національна вугільна
компанія», до складу якої увійде 19 держпідприємств.
• «Нафтогаз» в січні 2018 року сплатив до державного бюджету близько 6,6
млрд грн податків.
• «Укртрансгаз» оголосив два тендери на добровільне медстрахування
працівників з очікуваною вартістю закупівлі у 4,335 млн і 2,225 млн грн.
• Італійська енергетична компанія «Eni SpA» розглядає можливість
встановлення вітроелектростанцій в Україні потужністю 40 МВт.
• Запаси природного газу в українських ПСГ з 3 по 10 лютого скоротилися
на 4,8%, або на 588 млн куб.м. - до 11,681 млрд куб.м.
• В Україні, після тривалого періоду зростання цін на паливо, на АЗС
почалося зниження його вартості. Роздрібні ціни на бензин і дизельне
пальне знизилися на 10-70 к./л, - консалтингова компанія «UPECO».
Банки та фінанси
• Набуло чинності скасування НКЦПФР обмеження обсягу іноземних цінних
паперів, допущених до обігу на фондовому ринку.
• Директором департаменту виїзних перевірок банків НБУ призначено
Д.Новикова.
• ФГВФО намагається не допустити продаж майна і забезпечення по
кредитах «Єврогазбанку» за заниженою ціною в рамках процедури
банкрутства ТОВ «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» (м.Київ).
• ФГВФО виявило факт причетності керівництва ПАТ «КБ
«Промекономбанк» до незаконного відчуження нерухомого майна,
штучного виведення грошових коштів з банку та інших маніпуляцій з його
активами на загальну суму 781,1 млн грн.
Агроринок
• Український урожай плодів та ягід у 2017 році склав 2 млн т з 194 тис. га
при врожайності 105,2 ц/га, - Мінагрополітики.
• За липень-січень сезону-2017/18 Україна експортувала в країни ЄС 9,2
тис. т. яблук, що у 9 разів більше аналогічного періоду минулого
маркетингового року.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ

Reuters | США
Після візиту делегації Північної Кореї на церемонію відкриття
Олімпійських Ігор КНДР заявляє про готовність до посилення
міжкорейських зв’язків та знижує інтенсивність пропаганди.

Atlantic Council | США
П.Порошенко був змушений депортувати М.Саакашвілі, боячись
небезпечного супротивника на фоні краху своїх рейтингів та
зменшення шансів на повторне обрання.

The Economist | США
Китай не впевнений у власній демографічній політиці. Правило двох
дітей ще діє, проте чиновники розуміють, що Китай потребує більше
дітей водночас з тим, як населення країни стає багатшим.

Politico | США
М.Саакашвілі все ще мріє про нову революцію, проте його провал
свідчить, що політичний дискурс в Україні змістився з вулиць в площину
експертів, нагляду ЗМІ та політичної конкуренції.

Foreign Policy | США
Колишній високопосадовець ФБР та представник кібербезпеки Білого
Дому А.Ферранте допомагає сайту Buzzfeed, який першим опублікував
секретне досьє на Трампа, підтвердити його достовірність.

The Washington Post | США
Літак Ан-148, що зазнав аварії під Москвою, був розроблений за участі
українських конструкторів. Цю модель також часто використовував для
своїх повітряних подорожей Президент П.Порошенко.

Politico | США
Американські експерти кажуть про занепокоєність Вашингтону
відсутністю у британських політиків деталізованого розуміння того, як
Британія буде розвиватися після остаточного виходу з ЄС.

Press TV | Іран
Демонстранти в Києві протестують проти примусової депортації
М.Саакашвілі напроти офісу Президента П.Порошенка. Вже відбулися
перші сутички протестуючих з поліцією.

The New York Times | США
Проект бюджету, надісланий Президентом Д.Трампом до Конгресу,
ігнорує існуючий дефіцит, підвищуючи витрати на збройні сили за
рахунок скорочення програм, що стосуються охорони здоров’я.

Reuters | США
Міністр закордонних справ Нідерландів Х.Зіелстра зізнався, що збрехав
про підслуховування таємної розмови Путіна про його плани
захоплення України, Балтики та Казахстану в 2006 році.

The Washington Post | США
Різке погіршення економічного становища в Венесуелі через зниження
цін на нафту змушує батьків віддавати своїх дітей до притулків, або
просто залишати їх посеред міста в надії, що хтось їх забере.

Foreign Policy | США
Чому російська економіка не може реформуватись? Навіть якщо б Росія
вирішила відмовитися від війни в Україні та Сирії, скорочення
військового бюджету та персоналу дестабілізувало б суспільство.

Le Figaro | Франція
За повідомленням МЗС Казахстану міністри закордонних справ Росії,
Туреччини та Ірану зустрінуться в Астані наступного місяця, щоб
обговорити ситуацію в Сирії.

Radio Free Europe | США
ФСБ заявило про затримання в Криму громадянина України
К.Давиденка, якого російська влада звинувачує в шпигунстві та зборі
секретної інформації про ФСБ та російську Нацгвардію.

Le Monde | Франція
Навіщо повертатися на Місяць? Супутник Землі знов потрапив в поле
зору космічних агентств: Трамп хоче відправити туди американців,
відправку роботизованої місії готують Китай та Індія.

Financial Times | Британія
Як продемонстрували події в Україні, трансформація комуністичних
режимів – це не просто відхід від комунізму. Але росіяни ще не встигли
цього зрозуміти та бояться хаосу більше ніж автократії.

Financial Times | Британія
Політичні суперники Путіна отримали платформу для висловлення
своїх поглядів, але перемогти не зможуть. За розрахунками Кремля, 8
кандидатів достатньо для створення ілюзії конкуренції.

BBC | Британія
В пошуках сурогатних матерів іноземні подружжя все частіше
звертають увагу на Україну, починаючи з 2015 року, коли через
звинувачення в експлуатації жінок були закриті сурогатні центри в Азії. 5

