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13.04.2018
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)*

Охоплення,
контактів (cov%)

Сирія. За даними ЗМІ, біля сирійських берегів є британський підводний човен,
також Британія може підняти літаки. Свого авіаносця і два есмінці до Сирії уже
відправили США. Поки Д.Трамп не віддавав наказу атакувати.

6 503 730

Нові моне ти. Невдовзі в обігу з'являться нові монети номіналом 1, 2, 5 і 10
грн, які поступово мають витіснити з обігу паперові купюри цих номіналів.

5 225 334

Форум. В Києві проходить 11 Безпековий Форум, ініційований фондом "Open
Ukraine" А.Яценюка. Під час форуму Президент заявив про розрив стосунків
України з СНД.

4 933 553

Фронт. Бойовики подвоїли кількість обстрілів. Від початку доби вогонь
відкривали 28 разів. В українські позиції бойовики гатять із забороненого
мінськими угодами озброєння.

4 621 872

Свято. Світ відзначає День космонавтики та 57 річницю польоту Ю.Гагаріна у
космос.

3 866 050

Ухвала. На Київщині суд постановив сплатити компенсацію 38 місцевим
мешканцям, які постраждали через вибух нафтобази під Васильковом.

3 005 449

Людина-павук. В Запоріжжі патрульні врятували чоловіка, який намагався
потрапити на четвертий поверх через балкони. Копів покликали перехожі, які
в темряві побачили, що невідомий дереться по стіні.

2 755 661

Конкурс . До дня космонавтики назвали імена ста переможців Всеукраїнського
освітнього проекту "Авіатор 2018". Конкурс організовано Фондом
Б.Колєснікова.

2 247 540

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.

АКЦЕНТИ ОКРЕМИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ*
 Україна | Дружина Президента презентувала флешмоб #Запроси
особливого друга на футбол спільно з Федерацією футболу. Акцію
приурочили жіночій Лізі Чемпіонів, яка відбудеться 24 травня в Києві.
 1+1 | Сюжет про можливий розвиток подій на Донбасі у контексті
сирійського конфлікту. Зазначається, що планів Кремля ніхто не знає,
але можна передбачити його поведінку.
 Інтер | У Полтаві на акцію протесту до будівлі прокуратури вийшли
понад дві тисячі осіб. Члени профспілок з 15 обласних центрів не
згодні з рішенням суду, про передачу будинку профспілок області
органам прокуратури.
 Інтер | В головний офіс Укрзалізниці прийшли з обшуками у справі про
зловживання на держпідприємстві. Як повідомив прес-секретар
Генпрокуратури А.Лисенко, мова йде про незаконне присвоєння
коштів.
 ІCTV | Понад 200 мільйонів євро в українську зелену енергетику
інвестує Китай. Протягом цього року на Дніпропетровщині побудують
сонячну електростанцію. Її потужність - 200 мегаватів.
 СТБ | І.Алієв вчергове обраний Президентом Азербайджану.
 СТБ | Фінляндія дозволила будівництво «Північного потоку-2».
Євросоюз заявив, що транзит газу через Україну триватиме після 2019
року, проте обсяги транзиту зменшяться до 10-15 млрд кубометрів на
рік.
 Інтер | Опозиційний блок продовжує наполягати на відставці
в.о.міністра охорони здоров'я У.Супрун. Ю.Бойко заявив, що рішення
парламентського комітету - це сигнал до звільнення У.Супрун. За його
словами, сьогодні медицина в країні фактично ліквідовується.
 Україна | Сюжет про соціальних ревізорів, які перевірятимуть майно та
банківських рахунків субсидіантів. Законопроект про соціальний аудит
знаходиться на розгляді депутатів. Контролювати планують не лише
пільговиків, але і тих, хто оформлює соцдопомогу.
 1+1 | Невідомі повісили дошку на будинок, квартиру у якому отримав
нардеп С.Лещенко. Дошка мала б зберегти пам'ять про купівлю борцем
з корупцією квартири за 7,5 мільйонів гривень у центрі Києва
 1+1 | Г.Різатдінова показала у сомережах фото сина, якого вона
народила від нардепа О.Онищенка.

* 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
•

Доба в АТО: 38 обстрілів

42

Д.Медведєв запропонував заборонити американські товари

60

Синоптики прогнозують до +25 тепла по Україні

74

Wizz Air запустив одноденні знижки 20% на всі рейси до 31 травня

72

•

Фінляндія видала всі дозволи на будівництво "Північного потоку-2"

81

•

ГПУ і СБУ проводять обшуки в головному офісі «Укрзалізниці»

86

•

UA | TV почав тестове мовлення в "ЛНР"

80

•

П.Порошенко має намір частково зупинити договір про дружбу з РФ

93

•

США хочуть бачити Україну в НАТО, - пострпред США при НАТО

85

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 17%

89

У Нацбанку очікують 2 млрд дол. від МВФ в 2018 році

83

Україна збирається залишити статутні органи СНД

90

У Львові від кору померла трирічна дитина

95

Україна домовилася про безвіз з Уругваєм та Перу

79

МЗС Росії пригрозив Україні відповідними заходами за арешт «Норду»

72

Інтерпол у Франції затримав організатора "тітушок" за часів Майдану

88

М.Помпео заявив, що ніколи не визнає анексію Криму

64

Визначилися усі півфіналісти Ліги чемпіонів

90

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.Романюк просить А.Ситника та керівників ГПУ і СБУ притягнути
І.Кононенка до кримінальної відповідальності за підкуп виборців.
ГПУ спільно зі СБУ провели обшуки в приміщенні офісу ПАТ
«Укрзалізниця» у справі щодо зловживань на підприємстві.
У Франції Інтерпол затримав А.Саркісяна, якого підозрюють у організації
груп "тітушок" під час революції Гідності – А.Аваков.
НАЗК прийняло рішення про внесення припису А.Авакову стосовно
начальника МРЦ МВС «Перлина Прикарпаття» П.Іванишина.
Солом'янський райсуд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний
захід для Г.Труханова у вигляді особистого зобов'язання.
Б.Розенблат та М.Поляков не підписували законопроекти, які фігурують у
підозрі, але знали про їх внесення – заява НАБУ.
НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом декларування
О.Омельченком недостовірної інформації.
Н.Савченко перевели в клініку СІЗО на обстеження – В.Савченко.

КИЇВСЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ ФОРУМ
• П.Порошенко заявив, що внесе до ВРУ пропозиції щодо припинення дії
окремих положень угоди про дружбу і співробітництво з РФ. Також
Україна має намір припинити всі стосунки з СНД,
• П.Порошенко у виступі на Київському безпековому форумі анонсував
новий пакет санкцій проти РФ з урахуванням американських санкцій.
• П.Порошенко наполягає, що НАТО має надати Україні ПДЧ. США
підтримують рух України до членства в НАТО – К.Б.Хатчісон.
• Угорщина не має виносити на рівень Альянсу проблеми у відносинах з
Україною – постійний представник США при НАТО К.Б.Хатчісон.
• США хотіли б, щоб і Європа, і Україна були незалежні від енергетичних
носіїв Росії – постійний представник США при НАТО К.Б.Хатчісон.
• Голосування
за
законопроект
про
скасування
депутатської
недоторканності відбудеться вже на поточній сесії – А.Парубій.
• Усі 14 кандидатів на посади членів ЦВК успішно пройшли спецперевірку.
ВРУ необхідно буде відсіяти одного з них – А.Парубій.
УКРАЇНА НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ
• П.Порошенко привітав чинного президента Азербайджану І.Алієва з
перемогою на позачергових виборах глави держави.
• Румунія не блокуватиме діалог Україна-НАТО попри суперечку щодо
мови освіти – держсекретар МЗС Румунії Д.С.Некулаеску.
• МЗС досягло домовленості про безвізовий режим з Уругваєм та Перу –
директор Департаменту консульської служби МЗС С.Погорельцев.
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ІНТЕРНЕТ: ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНИХ НОВИН
Держрегулювання
• Обсяг виплат України державного і гарантованого боргу у період з 2018
по 2045 рік включно складе 3,045 трлн грн.
• Уряди України та Молдови підписали Угоду про повітряне сполучення,
Протокол про транспортну та автомобільну співпрацю і Меморандум про
синхронізацію енергосистем двох країн з ЄС, - В.Гройсман.
• В.Гройсман запропонував Туреччині розглянути питання щодо створення
українсько-турецько-катарської робочої групи з питань транспортування
скрапленого газу через Босфор в Україну.
• Мінфін підготував законопроект, яким пропонується підвищити ціни на
дешеві сигарети з нинішніх 18-22 грн до 27 грн.
• Нардепи звернулися в КСУ на предмет конституційності приватизації
високоприбуткових підприємств «Укррудпрому».
• Протягом 2017 року ФДМУ забезпечив майже 5,5 млн грн
відшкодування збитків держави за неналежне утримання майна.
• Товарообіг між Україною та Литвою в 2017 році зріс на 23,4%, до $1,054
млрд, - прес-служба уряду.
• З початку року приріст турецьких інвестицій в українську економіку
склав $22,6 млн, - Мінекономрозвитку.
Енергетика
• Протягом 2017 року в Україну з РФ було імпортовано 2,66 млн т
антрациту, або 78,6% всього імпорту, - ДП «Держзовнішінформ».
• Росія підтвердила ЄС готовність частково використовувати ГТС України
після 2019 року, - Міністр енергетики Росії О.Новак.
• Білорусь почне поставки дизпалива в Україну по Дніпру. У травні до
Києва буде здійснена перша доставка алива виробництва «Мозирського
нафтопереробного заводу».
• Київський апеляційний адмінсуд зобов'язав Держгеонадра продовжити
11 ліцензій «Укрнафти» на видобуток вуглеводнів.
• «Укренерго» у 2017 році знизило чистий прибуток на 42% порівняно з
2016 роком - до 1 млрд 748,031 млн грн.
• Дві китайські компанії виграли оголошений в березні тендер
«Укргазвидобування» для буріння семи свердловин на трьох родовищах
за 1 млрд 776,168 млн грн.
Агроринок
• Вартість українського ячменю зросла майже на третину - до $208-218 за
м/т. Така вартість стала рекордною з кінця 2014 року, - «УКАБ».

за 12.04.2018

Транспорт і зв’язок
• Генпрокуратура та СБУ провели обшук у приміщенні «Укрзалізниці» у
кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами,
які призначалися для ремонту дизель-поїздів на суму понад 70 млн грн.
• Суд надав доступ детективам НАБУ до кредитних договорів між
«Укрзалізницею» та «Промінвестбанком» у зв’язку розслідування
простроченого кредиту «Укрзалізниці» на суму майже 1,6 млрд грн.
• АМПУ протягом двох місяців почне днопоглиблення Дніпра. На цю
навігацію заплановано п'ять проектів вартістю 80 млн грн.
• Турецька компанія «Onur» виграла низку тендерів на реконструкцію
ділянок автомобільної дороги Н-31 на загальну суму 2,1 млрд грн.
• У І кварталі до України було імпортовано 1744 електрокарів,, що в 3,2
рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
• «Укрпошта» запустила мобільний додаток для Android-смартфонів для
відстеження відправлення, розрахунку вартості тощо.
Банки та фінанси
• НБУ покращив прогноз міжнародних резервів в 2018 році з $20,5 млрд до
$21,6 млрд. Цього року НБУ також очікує надходження $2 млрд від МВФ у
ІІІ кварталі, а також отримання урядом кредитів від ЄС і Світового банку.
• Правління НБУ прийняло рішення залишити облікову ставку незмінною –
на рівні 17% річних.
• НБУ очікує залучення Україною $4 млрд у 2018-2019 роках шляхом
розміщення єврооблігацій.
• Обсяги приватних переказів коштів до України очікуються на рівні
близько $9 млрд, - Д.Сологуб.
• Кількість кредитних спілок за 2017 рік скоротилася на 18,2%, або на 84
установи, в порівнянні з 2016 роком - до 378.
• ДФС звинувачує банк «Фінанси і кредит» у сприянні ПрАТ «Росава» при
виведенні за кордон $52,66 млн грн.
Ринок нерухомості
• ДФС спільно з прокуратурою викрили у Києві будівельну компанію, що
ухилялася від сплати податків на суму 8,7 млн грн.
• Продажі житла в Києві в 2017 році перевищили обсяг введення в
експлуатацію на 21%. Кількість проданих квартир в 2017 році досягла
близько 40 тис., тоді як кількість зданого в експлуатацію житла в
минулому році склало 33 тис. квартир.
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ЗАКОРДОННІ ЗМІ
НОВИНИ СВІТУ

ЗАКОРДОННІ ЗМІ ПРО УКРАЇНУ

Reuters | США
Д.Трамп подякував Китаю за допомогу в налагодженні діалогу з КНДР
та повідомив, що підготовка до проведення зустрічі між ним та лідером
Північної Кореї Кім Чен Ином вже почалася.

The Wall Street Journal | США
Під час прес-конференції з П.Порошенком А. Меркель вперше визнала
те, що і так всім відомо про політичну природу проекту Nord stream-2.
Але що вона зробить з цього приводу?

The Economist | США
Приток іммігрантів може допомогти Німеччині пом’якшити
демографічну кризу за умови проведення далекоглядних реформ та
спрощення процедури реєстрації іммігрантів.

Bloomberg | США
П.Кой: В умовах глобалізації торгівельна війна Д.Трампа з Китаєм
торкнеться й інших країн, адже окрім США Китай купує сталь та
алюміній в Австралії, Бразилії, Україні та низці інших країн.

The Washington Post | США
Президент Франції Е.Макрон займає жорстку позицію щодо Сирії,
визнаючи правдивість доказів про хімічну атаку та наближаючи країну
до військового втручання в сирійський конфлікт.

Reuters | США
Держсекретар США М.Помпео заявив, що інтервенція Росії в Україну
має бути стримана, а відсіч має здійснюватися в усіх напрямках та
секторах, щоб завадити В.Путіну досягнути його мети.

Politico | США
Під час засідання британського Кабінету міністрів була досягнута
домовленість щодо стримування подальшого використання хімічної
зброї режимом Б.Асада та протидії гуманітарній катастрофі в Сирії.

The Economist | США
Провладні російські ЗМІ продовжують розповсюджувати теорії про
походження отруйного газу, стверджуючи, що «Новічок» міг потрапити
в руки мафії, або прибути з Казахстану чи України.

The New York Times | США
Китайські урядовці та бізнесмени масово звертаються до експертів,
щоб зрозуміти наскільки серйозною є загроза торгової війни з США та
як дати відсіч планам Д.Трампа.

Voice of America | США
П.Порошенко назвав Росію вкрай ненадійним партнером у сфері
енергопостачання, а згодом Україна відкинула пропозицію Газпрому
щодо транзитної угоди, ускладнюючи ситуацію для Європи.

Financial Times | Британія
Китай планує проведення масштабних військових вчень із
застосуванням реальної зброї в Тайванській затоці, таким чином
підкреслюючи зростання напруги в західній частині Тихого Океану.

Financial Times | Британія
Говорячи про важливість кіберзахисту під час протистояння ІД, голова
Центру урядового зв’язку Дж.Флемінг згадав також російський напад на
Україну за допомогою комп’ютерних вірусів.

The Guardian | Британія
Президент Філіппін Р.Дуерте погрожує заарештувати представників
міжнародного кримінального суду, якщо вони розпочнуть
розслідування щодо звинувачень Дуерте у злочинах проти людяності.

Financial Times | Британія
Ірландський філіал Rusal готується до труднощів, адже його власник
О.Деріпаска є найпомітнішою особою серед тих, на кого
розповсюджуються нові санкції, введені через агресію Росії.

Le Figaro | Франція
Лідер британської опозиції Дж.Корбін заявив, що Британія повинна
вимагати від ООН проведення незалежного розслідування щодо
використання хімічної зброї проти мешканців Думи в Сирії.

France 24 | Франція
НАБУ відкрило впровадження щодо фінансування передвиборчою
кампанії Ю.Тимошенко режимом М.Каддафі, обіцяючи розпочати
судове розслідування в разі отримання доказів.

Die Zeit | Німеччина
Після перемоги партії В.Орбана на виборах в Угорщині тиск на
опозицію зростає, оскільки прем’єр прагне до обмеження діяльності в
країні західних правозахисних та гуманітарних організацій.

Xinhua | КНР
Заступник голови НБУ Д.Сологуб заявив, що Україна очікує отримання
2 млрд фінансової допомоги від МВФ цього року, а перший транш має
5
відбутися на початку третього кварталу.

