
Загальна кількість згадувань представників Кабміну склала 1 108 згадок, загальне охоплення склало 72.8 
млн контактів.
Лідерами за згадуваністю були:

• Максим Степанов (282 матеріали, 22.8 млн контактів);
• Дмитро Кулеба (166 матеріалів, 13.4 млн контактів);
• Денис Шмигаль (132 матеріали, 10.9 млн контактів).

Загальна кількість згадувань представників уряду в негативному медіаполі протягом періоду склала 38 
згадок, охоплення склало 2.3 млн. контактів (3% за кількістю та 3% за охопленням від всього медіаполя).
Найбільшу кількість негативних згадувань було зафіксовано в медіаполі Дениса Шмигаля (12 матеріалів, 
185 тис. контактів) з основними темами «Призначення прем'єр-міністра»: Зв’язок з олігархами (ТРК 
112, 112.ua), «Зелені тарифи»: Влада перейшла до агресивних дій проти «зеленої» енергетики, -
інвестори (РБК-Україна, Гордон, Гордон), «Кадрові зміни в уряді» (Україна молода [друк], Апостроф). 
Лідером за охопленням негативних згадувань був Максим Степанов (7 матеріалів, 2.1 млн контактів) з 
основними темами «Робота з держпідприємством Медичні закупівлі» (Право на владу, Факты и 
комментарии), «Відставка Степанова» (ТРК 5 канал), «Адаптивний карантин» (ТРК NewsOne). Високу 
частку негативу також було зафіксовано у Арсена Авакова (8 матеріалів, 12 тис. контактів) з основними 
темами «Звільнення Авакова» (Гетьманцев) (Гордон) та «Плівки Вовка» (Слідство.Інфо) (Українська 
правда). 
Найбільшу загальну кількість згадувань представників Кабміну було зафіксовано по темі «Скасування 
електронного декларування» (142 згадки, 13.1 млн контактів), в контексті якої здебільшого згадувались 
Ольга Стефанішина, Дмитро Кулеба, Олег Немчінов, Денис Шмигаль та Денис Малюська.

Загальні характеристики медіаполя Кабміну /26.10-01.11.2020/

ТОП-теми медіаполя Кабміну

https://www.youtube.com/watch?v=jsCnU63Ekn8&feature=youtu.be&t=154
https://ua.112.ua/statji/strimka-kariera-denysa-shmyhalia-abo-yak-v-ukraini-otrymaty-krislo-premier-ministra-554390.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/vlast-pereshla-agressivnym-deystviyam-protiv-1603966402.html
https://gordonua.com/news/money/nalogovyy-komitet-rady-protalkivaet-finansovuyu-diskriminaciyu-predpriyatiy-zelenoy-energetiki-investory-1525183.html
https://gordonua.com/news/politics/gosudarstvennye-chinovniki-pereshli-k-vrazheskoy-agressii-protiv-zelenoy-energetiki-zayavlenie-investorov-1525106.html
https://apostrophe.ua/article/politics/government/2020-10-27/tonuschiy-korabl-sluga-naroda-chto-zelenskomu-delat-s-radoy/35759
https://www.youtube.com/watch?v=9LEkXqTjKKc&feature=youtu.be&t=8047
https://fakty.ua/359329-kabmin-lishil-zhumadilova-vozmozhnosti-zatyagivat-provedenie-zakupok-v-medicinskoj-sfere---smi
https://www.youtube.com/watch?v=dWXa9PFeE-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VW6rCasHD9k&feature=youtu.be&t=28
https://gordonua.com/publications/getmantsev-strany-tretego-mira-namnogo-uspeshnee-nas-a-my-do-sih-por-schitaem-esli-snimem-avakova-prosnemsja-v-bogatoj-ukraine-1524644.html
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/30/7271739/


Динаміка загальних характеристик медіаполя Кабміну



Загальні характеристики членів Кабміну /26.10-01.11.2020/



Загальна кількість згадувань представників уряду в нейтральному медіаполі склала 1 070 згадувань, 

охоплення склало 70.5 млн контактів (97% за кількістю та 97% за охопленням від всього медіаполя). 

Лідером в нейтральному медіаполі був Максим Степанов (275 матеріалів, 20.8 млн контактів) з 

основними темами «Кількість хворих на коронавірус», «Вакцинування від коронавірусу»: 

Українська вакцина від COVID-19 може бути готова приблизно через рік та «Тестування на 

коронавірус»: МОЗ працює над розширенням тестування на COVID-19 в Україні.

Порівняно високий рівень активності було зафіксовано у Дмитра Кулеби (166 матеріалів, 13.4 млн 

контактів) з основними темами «Скасування електронного декларування»: Кулеба прокоментував

можливе скасування безвізу через рішення КСУ , «Місцеві вибори: Втручання Угорщини»: Україна

заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті та «Співпраця з 

Білоруссю: В'їзд українців»: В МЗС хочуть встановити справжню причину закриття кордону 

Білоруссю, Дениса Шмигаля (120 матеріалів, 10.7 млн контактів) з основними темами «Скасування 

електронного декларування»: Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій

чиновників та «Робота з МВФ»: Шмигаль заявив про швидке зближення позицій з МВФ, Дениса 

Малюськи (95 матеріалів, 8.8 млн контактів) з основними темами «Перезавантаження складу КСУ»: 

Ліквідація ОАСК мало що змінить, слід шукати варіант реорганізації та «Звільнення Ситника»: 

Мін'юст не виконуватиме рішення ОАСК щодо Ситника.

Характеристики нейтрального медіаполя Кабміну /26.10-01.11.2020/

ТОП-теми нейтрального медіаполя



Характеристики негативного медіаполя Кабміну /26.10-01.11.2020/

ТОП-теми негативного медіаполя

Загальна кількість згадувань представників уряду в негативному медіаполі протягом періоду склала 38 

згадок, охоплення склало 2.3 млн. контактів (3% за кількістю та 3% за охопленням від всього медіаполя).

Найбільшу кількість негативних згадувань було зафіксовано в медіаполі Дениса Шмигаля (12 

матеріалів, 185 тис. контактів) з основними темами «Призначення прем'єр-міністра»: Зв’язок з 

олігархами (ТРК 112, 112.ua), «Зелені тарифи»: Влада перейшла до агресивних дій проти

«зеленої» енергетики, - інвестори (РБК-Україна, Гордон, Гордон), «Кадрові зміни в уряді» (Україна

молода [друк], Апостроф). 

Лідером за охопленням негативних згадувань був Максим Степанов (7 матеріалів, 2.1 млн контактів) з 

основними темами «Робота з держпідприємством Медичні закупівлі» (Право на владу, Факты и 

комментарии), «Відставка Степанова» (ТРК 5 канал), «Адаптивний карантин» (ТРК NewsOne). 

Високу частку негативу також було зафіксовано у Арсена Авакова (8 матеріалів, 12 тис. контактів) з 

основними темами «Звільнення Авакова» (Гетьманцев) (Гордон) та «Плівки Вовка» (Слідство.Інфо) 

(Українська правда). 

https://www.youtube.com/watch?v=jsCnU63Ekn8&feature=youtu.be&t=154
https://ua.112.ua/statji/strimka-kariera-denysa-shmyhalia-abo-yak-v-ukraini-otrymaty-krislo-premier-ministra-554390.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/vlast-pereshla-agressivnym-deystviyam-protiv-1603966402.html
https://gordonua.com/news/money/nalogovyy-komitet-rady-protalkivaet-finansovuyu-diskriminaciyu-predpriyatiy-zelenoy-energetiki-investory-1525183.html
https://gordonua.com/news/politics/gosudarstvennye-chinovniki-pereshli-k-vrazheskoy-agressii-protiv-zelenoy-energetiki-zayavlenie-investorov-1525106.html
https://apostrophe.ua/article/politics/government/2020-10-27/tonuschiy-korabl-sluga-naroda-chto-zelenskomu-delat-s-radoy/35759
https://www.youtube.com/watch?v=9LEkXqTjKKc&feature=youtu.be&t=8047
https://fakty.ua/359329-kabmin-lishil-zhumadilova-vozmozhnosti-zatyagivat-provedenie-zakupok-v-medicinskoj-sfere---smi
https://www.youtube.com/watch?v=dWXa9PFeE-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VW6rCasHD9k&feature=youtu.be&t=28
https://gordonua.com/publications/getmantsev-strany-tretego-mira-namnogo-uspeshnee-nas-a-my-do-sih-por-schitaem-esli-snimem-avakova-prosnemsja-v-bogatoj-ukraine-1524644.html
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/30/7271739/


Характеристики резонансу членів Кабміну в онлайн-медіа /26.10-01.11.2020/

ТОП ресурси
за кількістю матеріалів за загальним охопленням

Загальна кількість згадувань представників уряду в онлайн-медіа протягом періоду склала 906 

згадок, загальне охоплення становило 3.6 млн контактів (82% за кількістю та 5% за охопленням 

від всього медіаполя). Лідером за згадуваністю в онлайн-медіа був Максим Степанов (204 

матеріали, 892.9 тис. контактів) з основною темою «Кількість хворих на коронавірус».

Порівняно високий рівень згадуваності отримали Дмитро Кулеба (141 матеріал, 468.1 тис. 

контактів) з основними темами «Місцеві вибори: Втручання Угорщини»: Україна

заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті та 

«Скасування електронного декларування»: Кулеба прокоментував можливе скасування

безвізу через рішення КСУ, Денис Шмигаль (108 матеріалів, 338.3 тис. контактів) з 

основними темами «Скасування електронного декларування»: Кабмін зобов'язав НАЗК 

відновити доступ до реєстру декларацій чиновників та «Робота з МВФ»: Шмигаль заявив 

про швидке зближення позицій з МВФ. Найбільшу кількість згадувань в онлайн було 

зафіксовано 28 жовтня (188 матеріалів, 464.2 тис. контактів) з основними темами 

«Авіакатастрофа під Чугуєвим», «Транспортна система: Ремонт доріг», «Робота з МВФ» 

та «Кількість хворих на коронавірус». Найбільша кількість матеріалів в онлайн-медіа була 

зафіксована на ресурсі УНН (136 матеріалів). Найбільше охоплення в онлайн було отримано 

завдяки згадуванням на ресурсі Обозреватель (2.2 млн контактів).



Характеристики резонансу членів Кабміну на ТБ /26.10-01.11.2020/

ТОП ресурси
за кількістю матеріалів за загальним охопленням

Загальна кількість згадувань представників уряду на ТБ протягом періоду склала 151 згадку, 

загальне охоплення становило 66.5 млн контактів (14% за кількістю та 91% за охопленням від 

всього медіаполя). 

Лідером за кількістю згадувань на ТБ був Максим Степанов (64 матеріали, 21.2 млн контактів) з 

основними темами «Кількість хворих на коронавірус» та «Брифінг МОЗ».

Високий рівень згадування на ТБ також отримали Дмитро Кулеба (21 матеріал, 12.7 млн 

контактів) з основною темою «Скасування електронного декларування», Денис Шмигаль 

(13 матеріалів, 10 млн контактів) з основними темами «Засідання Кабміну 28.10», «Закупівля 

кисневих концентраторів» та «Накопичувальна пенсійна система», Денис Малюська (12 

матеріалів, 8.2 млн контактів) з основними темами «Перезавантаження складу КСУ» та 

«Скасування електронного декларування».

Найбільшу кількість згадувань та охоплення на ТБ було зафіксовано 28 жовтня (35 матеріалів, 

16.6 млн контактів), основною темою дня було «Засідання Кабміну 28.10».

Найбільшу кількість згадувань було отримано на 24 каналі (23 сюжети).

Найбільше охоплення було отримано через згадування на ТРК Україна (26.9 млн контактів).



Характеристики резонансу членів Кабміну у друкованих ЗМІ /26.10-01.11.2020/

ТОП ресурси
за кількістю матеріалів за загальним охопленням

Загальна кількість згадувань представників уряду у друкованих ЗМІ протягом періоду склала 51 

згадку, загальне охоплення становило 2.7 млн контактів (5% за кількістю та 4% за охопленням 

від всього медіаполя). 

Найбільший рівень згадуваності у друкованих ЗМІ отримали Максим Степанов (14 матеріалів, 

760 тис. контактів) з основними темами «Тестування на коронавірус», «Кількість хворих на 

коронавірус» та «Червоні та зелені зони», та Денис Шмигаль (11 матеріалів, 490 тис. 

контактів) з основними темами «Засідання Кабміну 28.10» та «Державний бюджет 2021».

Значне поширення отримала тема «Перезавантаження складу КСУ», в контексті якої 

здебільшого згадували про Дениса Малюську та Ольгу Стефанішину.

Найбільшу кількість згадувань та охоплення було отримано в газеті Голос України (17 

матеріалів, 850 тис. контактів).



Медіаполе прем’єр-міністра Д. Шмигаля /26.10-01.11.2020/

ТОП-теми медіаполя Дениса Шмигаля

Загальна кількість згадувань про Дениса Шмигаля становила 132 матеріали, загальна кількість 

контактів з аудиторією була на рівні 11 млн контактів. 

У матеріалах Д.Шмигаль переважно згадувався як суб’єкт (70%). 

Негатив склав 9% медіаполя за кількістю та 2% за охопленням. 

Найбільше негативне охоплення було отримано на тему «Призначення прем'єр-міністра»: Зв’язок з 

олігархами (125 тис. контактів: ТРК 112, 112.ua). Найбільшу кількість негативних згадувань було 

зафіксовано на тему «Зелені тарифи»: Влада перейшла до агресивних дій проти «зеленої» 

енергетики, - інвестори (РБК-Україна, Гордон, Гордон). Високий рівень негативного охоплення 

отримала тема «Кадрові зміни в уряді» (Україна молода [друк], Апостроф).

В нейтралі найбільшу кількість матеріалів було зафіксовано по темам «Скасування електронного 

декларування»: Кабмін зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників (13 

матеріалів, 22.2 тис. контактів: Українська правда, Укрінформ та ін.) та «Робота з МВФ»: Шмигаль 

заявив про швидке зближення позицій з МВФ (12 матеріалів, 19.4 тис. контактів: Сегодня, Укрінформ

та ін.). Найбільше охоплення було отримано по темі «Накопичувальна пенсійна система» (3.8 млн 

контатків: ТРК Україна, ТРК 1+1).

https://www.youtube.com/watch?v=jsCnU63Ekn8&feature=youtu.be&t=154
https://ua.112.ua/statji/strimka-kariera-denysa-shmyhalia-abo-yak-v-ukraini-otrymaty-krislo-premier-ministra-554390.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/vlast-pereshla-agressivnym-deystviyam-protiv-1603966402.html
https://gordonua.com/news/money/nalogovyy-komitet-rady-protalkivaet-finansovuyu-diskriminaciyu-predpriyatiy-zelenoy-energetiki-investory-1525183.html
https://gordonua.com/news/politics/gosudarstvennye-chinovniki-pereshli-k-vrazheskoy-agressii-protiv-zelenoy-energetiki-zayavlenie-investorov-1525106.html
https://apostrophe.ua/article/politics/government/2020-10-27/tonuschiy-korabl-sluga-naroda-chto-zelenskomu-delat-s-radoy/35759
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271721/
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126464-rozporadzenna-pro-ponovlenna-dostupu-do-edeklaracij-uze-na-uradovomu-portali.html
https://economics.segodnya.ua/economics/enews/ukraina-bystro-sblizhaet-pozicii-s-mvf-shmygal-1485588.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125714-smigal-svidko-zblizuemo-pozicii-z-mvf.html
https://www.youtube.com/watch?v=oFPROyzOMWA&feature=youtu.be&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=icICcdRSo5M&feature=youtu.be&t=8


Динаміка загальних характеристик медіаполя Д. Шмигаля



Огляд соціальних мереж /26.10-01.11.2020/
ТОП-негативні пости за кількістю реакцій ТОП-нейтрально-позитивні пости за кількістю реакцій

Karl Volokh – Я думаю, після знакових подій останніх днів інтелектуали будуть ще
довго сперечатися, що гірше: 
- така деградація державної влади, коли судді Конституційного суду зухвало
приймають відверто корупційне і дуже небезпечне (аж до втрати безвізу) для країни
рішення? 
- чи остаточне добивання державних інституцій Радою НБО та Кабміном, котрі
проголосили, що свідомо порушують судове рішення (а це конкретна стаття КК)? 
- чи внесення президентом законопроекту, де рішення КС визнається нікчемним, а  
повноваження його суддів припиняються - всупереч Конституції України?  
Хоча, якщо не мудрувати з логікою, правом та філософією, то відповідь проста: 
найгірше - влада ідіотів, дилетантів і олігархічних блазнів, котру нам наголосували
минулого року.
(реакцій: 4 320)

Юрий Бутусов – Кабмин сегодня назначит главой таможни Павла Рябикина – друга
Кличко, Порошенко,  Мартыненко, Фирташа, и которого Лещенко обвинял в
коррупции
Да, в украинской политике иногда происходят просто драматические кульбиты. 

Сегодня на заседании Кабмина будет утвержден победитель конкурса на
назначение нового главы Таможенной службы Украины – Павел Рябикин. 

Большинству ничего не скажет эта фамилия, но на самом деле, это фигура для
таможни и для государства на этом посту станет знаковой – по сути это результат
негласного договора ОП с крупнейшими группами влияния во власти.

(реакцій: 2 529)

Миха Чаплыга – Президент совершает попытку конституционного переворота и 
узурпации власти путем внесения проекта закона об отмене КСУ и его решений, 
которые есть источником права.
Как бы не развивались события дальше, а УЖЕ:
- Зеленский узурпатор. А это пожизненное.
- Шмыгаль – уголовник.
(реакцій: 1 847)

Sergii Ivanov – Я достатньо зрозуміло висловив свою думку щодо горезвісного

рішення КС у попередньому дописі, але це була емоційна оцінка, а тепер - до

фактів. МЗС пише в релізі, що все керівництво держави зараз шукає шляхи

вирішення цієї проблеми, що ведуться консультації з міжнародними партнерами і

що скоро ми побачимо конкретні кроки. Я дуже на це сподіваюсь, адже це вже

репутаційне питання і якщо воно буде вирішене, і Президент, і Кабмін отримають

вагомі плюси в політичну карму. Це серйозний мотив для них. 

(реакцій: 1 243)

Лямец Сергей – Лошадь, которая возила на себе Украину 30 лет, состарилась и

скоро умрет. Имя этой лошади – "Энергоатом". Как при таком раскладе взять

деньги для вывода энергоблоков из эксплуатации? Да очень просто. Нужно

увеличить стоимость электроэнергии, которая поставляется населению. Для начала, 

например, можно отменить первые льготные 100 кВт-час. Да, господину

Зеленскому и господину Шмыгалю будет больно. Но тут знаете, лучше небольшое

зло в настоящем, чем огромное зло в будущем. Электроэнергия для населения все

равно вырастет рано или поздно. Это, кстати, одно из условий МВФ. Но и без МВФ

это произойдет. Для примера, в Европе электроэнергия для населения – дороже, 

чем для промышленности.

(реакцій: 491)

Кирилл Сазонов – Кабмин разрешил полиции штрафовать владельцев "евроблях", 

которые нарушили сроки растаможивания своих автомобилей. Для этого

правительство внесло изменения в Положение о Нацполиции. Ее полномочия

дополнили выявление нерастаможенных в установленные законом сроки

автомобили, которые были ввезены на территорию Украины на срок более 30 

суток. Также полиция сможет принимать меры для выявления случаев незаконной

эксплуатации "евроблях" и незаконной разборки.

(реакцій: 175)

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/3278282972299924
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4809690419071216
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/687164135536627
https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2720394664841001
https://www.facebook.com/anserua/posts/4355324024484534
https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3419717344782333
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Аваков Арсен КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Розслідування злочинів 11 61.4 11

Місцеві вибори 5 881.1 1 4

Вибух газопереробної станції під Харковом 4 7.0 4

Співпраця з Британією 4 5.9 4

Співпраця з Францією 3 4.1 3

Буславець Ольга КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Робота "Енергоатома" 6 8.0 6

Розвиток "розумних" мереж 3 3.9 3

Засідання Кабміну 28.10 3 1059.3 3

Опалювальний сезон 3 4.1 3

Робота шахт 3 4.6 3

Гутцайт Вадим КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Робота уряду: Постав запитання міністру 4 8.8 1 3

Криклій Владислав КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Концесія українських доріг 6 52.8 6

Робота "Укрзалізниці" 4 4.9 4

Дорожньо-транспортні пригоди 3 61.4 1 2

Співпраця з Кореею 3 6.2 3

Кулеба Дмитро КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Скасування електронного декларування 44 6475.5 10 33

Місцеві вибори: Втручання Угорщини 38 4161.2 4 33

Співпраця з Білоруссю: В'їзд українців 14 22.5 14

Відпочинок за кордоном 9 110.9 1 8

Співпраця з Білоруссю: Діалог з білоруською опозицією 8 1981.6 1 7

Лазебна Марина КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Засідання Кабміну 28.10 2 183.9 2

Соціальні виплати 2 3.2 2

Індексація пенсій 1 1.0 1

https://www.obozrevatel.com/politics/venediktova-provela-operativnoe-soveschanie-s-rukovodstvom-mvd-i-natspolitsii.htm
https://strana.ua/articles/analysis/297743-pochemu-zelenskij-sobiraetsja-uvolit-pjaterykh-hubernatorov-posle-mestnykh-vyborov.html
https://www.unian.ua/m/incidents/vibuh-na-harkivshchini-postrazhdali-gazorozpodilcha-stanciya-novini-harkova-11198255.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/699749.html
https://ua.interfax.com.ua/news/investments/700019.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125509-minenergo-pocalo-vidbir-do-nagladovoi-radi-energoatomu.html
https://ua.interfax.com.ua/news/investments/700025.html
https://www.youtube.com/watch?v=hNUgRV2oiTQ&feature=youtu.be&t=2
https://www.unn.com.ua/uk/news/1900114-u-minenergo-nazvali-zapasi-paliva-na-zimu-5
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126340-buslavec-poasnila-ak-zakrivatimut-sahti-v-ukraini.html
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/26/7271270/
https://www.unian.ua/economics/transport/shist-ukrajinskih-dorig-peredadut-u-rozstrochku-privatnim-investoram-ministr-infrastrukturi-novini-ukrajina-11201174.html
https://gordonua.com/news/society/krikliy-obyasnil-pochemu-ukrzalznicya-vozobnovila-dvizhenie-poezdov-na-bolshinstve-ranee-zakrytyh-stanciy-1524963.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1899525-krikliy-80-novikh-ryatuvalnikh-mashin-peredali-dsns-dlya-likvidatsiyi-naslidkiv-dtp
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124821-ukraina-zacikavlena-u-spivpraci-z-koreeu-sodo-rozvitku-visokosvidkisnogo-zaliznicnogo-ruhu.html
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/31/7271943/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/26/7271323/
https://lb.ua/world/2020/10/31/469486_kuleba_prokomentuvav_rishennya.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125980-zaraz-dla-ukrainciv-vidkriti-kordoni-58-krain-kuleba.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3127237-kuleba-nazvav-umovu-pocatku-dialogu-z-opozicieu-bilorusi.html
https://www.youtube.com/watch?v=O5QB38PPDq8&feature=youtu.be&t=6
https://tsn.ua/coronavirus/strahovi-viplati-stalo-vidomo-skilki-groshey-vid-derzhavi-otrimaye-hlopec-chiyi-batki-mediki-pomerli-vid-covid-19-1657439.html
https://mind.ua/publications/20217597-post-factum-koli-j-naskilki-ukrayincyam-pidvishchat-minimalnu-zarplatu-ta-pensiyi
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Малюська Денис КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Перезавантаження складу КСУ 40 4273.0 3 35

Звільнення Ситника 35 442.5 3 31

Скасування електронного декларування 11 2908.3 2 9

Засідання Кабміну 28.10 3 1059.3 3

Окуповані території 2 6.6 1 1

Марченко Сергій КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Перезавантаження складу КСУ 2 45.5 2

Робота митниці 2 2.6 2

Отримання субсидій 1 2.6 1

Реформа митниці 1 2.0 1

Немчінов Олег КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

"Червоні" та "зелені" зони 26 171.5 26

Скасування електронного декларування 14 67.4 14

Тривалість карантину 1 44.5 1

Інтерв'ю з Немчіновим 1 5.8 1

Захист прав людей з інвалідністю 1 2.0 1

Олег Уруський КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Авіакатастрофа під Чугуєвим 36 2377.3 5 30

Озброєння ЗСУ 6 1932.2 1 5

Співпраця з Туреччиною 3 3.8 3

Робота "Мотор Січ" 3 2.5 3

Будівництво військових кораблів 2 2.6 2

Олександр Ткаченко КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Кіновиробництво в Україні 6 9.7 6

Співпраця з Білоруссю: Музичний марафон Білорусь-Україна 3 47.6 3

Робота храмів 1 44.5 1

Цифровий шерінг документів 1 2.0 1

Круглі столи 1 2.0 1

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3126860-maluska-prokomentuvav-zakonoproekt-zelenskogo-pro-perezavantazenna-ksu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3125009-risenna-okruznogo-adminsudu-sodo-sitnika-bude-oskarzene-ofis-prezidenta.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/vozobnovit-rabotu-napk-e-deklarirovaniya-1603986528.html
https://www.youtube.com/watch?v=hNUgRV2oiTQ&feature=youtu.be&t=2
https://www.obozrevatel.com/politics/reznikov-o-donbasse-eto-bolnaya-territoriya-no-ona-nikogda-ne-stanet-rossijskoj.htm
https://gordonua.com/news/politics/konstitucionnyy-perevorot-30-oktyabrya-v-efir-vyydet-tok-shou-svoboda-slova-savika-shustera-1525328.html
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/699437.html
https://economics.segodnya.ua/economics/gkh/ukraincy-eshche-mogut-oformit-subsidii-komu-dayut-pomoshch-1484880.html
https://www.unian.ua/economics/other/kabmin-priznachiv-ryabikina-golovoyu-mitnoji-sluzhbi-ostanni-novini-11198324.html
https://www.unian.ua/society/nove-karantinne-zonuvannya-v-ukrajini-nove-epidemichne-zonuvannya-kijiv-zalishayetsya-v-pomarancheviy-zoni-novini-ukrajini-11200772.html
https://www.obozrevatel.com/politics/kabmin-obyazal-napk-vozobnovit-dostup-k-elektronnyim-deklaratsiyam.htm
https://www.obozrevatel.com/society/rezhim-chrezvyichajnoj-situatsii-v-ukraine-mvd-obyasnilo-kak-dejstvuet.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ULOwau6KPNQ&feature=youtu.be&t=105
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125531-urad-vreguluvav-nizku-pitan-sodo-roboti-upovnovazenogo-z-prav-osib-z-invalidnistu.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/699327.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/699368.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/698661.html
https://apostrophe.ua/news/business/2020-10-28/smi-rasskazali-o-popyitke-uruskogo-prodat-turtsii-ukradennyie-u-kitaytsev-aktsii-motor-sich/213177
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/698778.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125970-mkip-ogolosit-konkurs-na-proekti-patrioticnogo-spramuvanna-tkacenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124187-mkip-vlastovue-muzicnij-marafon-bilorusukraina-mi-razom-tkacenko.html
https://www.obozrevatel.com/kiyany/myi-ne-hotim-nikogo-vyigonyat-tolko-spasti-hram-episkop-o-kostele-svyatogo-nikolaya.htm
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3125564-urad-rozsiriv-sklad-orgkomitetu-proektiv-magniti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3124537-sasta-ak-meta-abo-ci-varto-pereglanuti-nacionalnu-ideu.html
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Петрашко Ігор КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Транспортна система: Ремонт доріг 6 53.5 6

Допомога безробітним 4 5.7 4

Засідання Кабміну 28.10 3 985.3 2

Підтримка агросектору 2 3.1 2

Страхування аграріїв 1 2.0 1

Резніков Олексій КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Мінські угоди 9 254.0 3 6

Конфлікт з Росією 7 11.5 7

Співпраця з ТКГ: Обрання речника 6 10.2 6

Місцеві вибори в ОРДЛО 5 7.9 5

Закон про амністію учасників бойових дій 3 91.9 1 2

Степанов Максим КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Кількість хворих на коронавірус 86 4702.1 22 61

Вакцинування від коронавірусу 39 5440.6 9 28

Тестування на коронавірус 33 3262.4 3 27

Брифінг МОЗ 24 1404.6 17 7

Порушення карантину 17 2190.3 2 15

Стефанішина Ольга КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Скасування електронного декларування 59 3511.2 8 49

Перезавантаження складу КСУ 5 226.5 3

Таран Андрій КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Бойові дії в Нагірному Карабаху 1 1.2 1

Корупційні схеми 1 1.0 1

Федоров Михайло КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Електронна сплата податків 3 5.1 3

Засідання Кабміну 28.10 3 985.3 2

Електронний документообіг 2 3.0 2

ФОП онлайн 2 51.4 1

https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/28/7271543/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125558-urad-vidiliv-dodatkovi-13-milarda-na-borotbu-z-bezrobittam.html
https://www.youtube.com/watch?v=HEHMzqPys8M&feature=youtu.be&t=32
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3126916-agrariam-spramuvali-za-veresen-majze-123-miljoni-na-castkovu-kompensaciu-tehniki.html
https://www.unian.ua/insurance/nbu-ta-minekonomiki-predstavili-novu-model-agrostrahuvannya-novini-ukrajini-ta-svitu-11199860.html
https://www.obozrevatel.com/politics/reznikov-nazval-samoubijstvom-otkaz-ot-minskih-soglashenij.htm
https://ua.interfax.com.ua/news/general/698855.html
https://www.unian.ua/politics/oleksiy-arestovich-plan-diy-shchodo-aktivizaciji-procesu-mirnogo-vregulyuvannya-novini-ukrajina-11198618.html
https://ua.interfax.com.ua/news/political/698833.html
https://www.obozrevatel.com/politics/donbass-reznikov-nazval-sroki-razrabotki-proekta-po-amnistii.htm
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/28/7271495/
https://www.unian.ua/health/country/ukrajinska-vakcina-vid-covid-19-mozhe-buti-gotova-priblizno-cherez-rik-nagolosiv-stepanov-novini-ukrajini-11194688.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3126806-kabmin-vidiliv-dodatkovi-grosi-na-eksprestesti-dla-viznacenna-covid19.html
https://www.youtube.com/watch?v=tXQDD8bGrTY
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/31/7271907/
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271675/
https://www.obozrevatel.com/society/v-kabmine-otsenili-vozmozhnost-rospuska-ksu.htm
https://ua.112.ua/polityka/kyva-ukraina-staie-nehlasnym-posobnykom-u-viiskovomu-konflikti-azerbaidzhanu-proty-virmenii-555694.html
https://gordonua.com/news/society/homchak-zayavil-chto-k-ego-diskreditacii-privlekli-publichnyh-osob-1524707.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3124861-ukraina-robit-revolucijni-kroki-u-cifrovizacii-biznesposlug-fedorov.html
https://www.youtube.com/watch?v=O5QB38PPDq8&feature=youtu.be&t=6
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3125794-kabmin-z-15-listopada-zmoze-povnistu-perejti-na-edokumentoobig-fedorov.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1899486-v-ukrayini-ponad-50-gromadyan-vidkrili-fop-onlayn-fedorov
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Чернишов Олексій КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Робота ДАБІ 3 3.7 3

Функціонування органів місцевого самоврядування 3 4.1 3

Сортування сміття 1 1.6 1

Шкарлет Сергій КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Євросоюз попередив Шкарлета 14 130.6 1 12

Дистанційне навчання 7 55.5 1 6

Робота навчальних закладів 1 44.5 1

Багатомовна освіта 1 1.8 1

Шмигаль Денис КількістьОхоплення, тис. ТВ Інет

Скасування електронного декларування 13 22.2 13

Робота з МВФ 12 19.4 12

Звернення до прем'єр-міністра 9 14.8 9

"Зелені" тарифи 8 95.5 8

Закупівля кисневих концентраторів 7 1939.6 2 5

Державний бюджет 2021 6 1969.5 1 3

Засідання Кабміну 28.10 6 1258.1 4

Тривалість карантину 6 61.0 5

Транспортна система: Ремонт доріг 6 53.7 6

Фінансування місцевих бюджетів 4 880.2 1 3

Робота уряду: Коронавірус в Кабміні 4 48.3 4

Накопичувальна пенсійна система 3 3781.3 2 1

Кількість хворих на коронавірус 3 52.6 2

Співпраця з ЄІБ 3 4.9 3

Транспортна система: Ремонтом доріг 3 4.9 3

Зарплата членів наглядових рад 3 3.4 3

Робота "Енергоатома" 3 3.3 3

Призначення прем'єр-міністра 2 125.2 1 1

Пожежі в областях України: Грошова компенсація 2 100.1 1 1

https://www.unn.com.ua/uk/news/1899910-pid-minregionom-vidbuvsya-miting-lyudi-obureni-novim-priznachennyam-u-dabi
https://lb.ua/news/2020/10/28/469215_organi_mistsevogo_samovryaduvannya.html
https://tsn.ua/ukrayina/ukrayincyam-budut-narahovuvati-tarif-na-vivezennya-pobutovih-vidhodiv-po-novomu-1655720.html
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271629/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125655-studenti-zmozut-povernuti-grosi-za-gurtozitki-v-akih-ne-zili-cerez-karantin.html
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/v-stolichnom-kolledzhe-razgorelsya-korruptsionnyij-skandal-nachalas-ministerskaya-proverka.htm
https://strana.ua/news/297455-shkarlet-zajavil-o-vnedrenii-mnohojazychnoho-obrazovanija-v-shkolakh-dlja-natsmenshinstv.html
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/29/7271721/
https://www.unian.ua/m/economics/finance/shmigal-zayaviv-pro-shvidke-zblizhennya-poziciy-z-mvf-novini-ukrajina-11198762.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1899743-suddi-ksu-zvernulis-do-zelenskogo-i-shmigalya-iz-zayavoyu-pro-tisk
https://www.rbc.ua/ukr/news/vlast-pereshla-agressivnym-deystviyam-protiv-1603966402.html
https://www.unian.ua/m/health/country/koronavirus-v-ukrajini-vzhe-do-bilsh-yak-16-tisyach-likarnyanih-lizhok-dlya-hvorih-na-covid-19-pidvedeno-kisen-novini-ukrajini-11195372.html
https://tsn.ua/groshi/u-radi-nazvali-datu-koli-planuyut-vzyatisya-za-rozglyad-derzhbyudzhetu-2021-1656146.html
https://www.youtube.com/watch?v=FYxI2iNqqo0&feature=youtu.be&t=2967
https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/28/7271560/
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3125452-smigal-nazvav-manipulacieu-zaavi-pro-napravlenna-grosej-dla-onkohvorih-na-dorogi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3125476-na-rahunkah-miscevih-budzetiv-bude-ponad-500-milardiv-smigal.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/699633.html
https://www.youtube.com/watch?v=icICcdRSo5M&feature=youtu.be&t=8
https://life.pravda.com.ua/health/2020/10/26/242796/
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/699648.html
https://www.unian.ua/economics/transport/shmigal-shmigal-zabrav-groshi-dlya-onkohvorih-i-napraviv-jih-na-remont-lvivskih-dorig-novini-ukrajina-11196674.html
https://www.unn.com.ua/uk/news/1899670-kabmin-znyav-vvedeni-cherez-pandemiyu-obmezhennya-na-viplati-chinovnikam
https://www.unn.com.ua/uk/news/1900312-minenergo-zayavilo-scho-proti-privatizatsiyi-energoatoma
https://www.youtube.com/watch?v=jsCnU63Ekn8&feature=youtu.be&t=154
https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-vydelil-3-3-mln-griven-postradavshih-1603893880.html

