
ПРО ЩО ГОВОРИЛИ: 21-й тиждень до виборів
Заяви політиків з найбільшим ймовірним числом контактів з
аудиторією інтернет-медіа /05-11.11.2018/

Традиційно, найбільше число ймовірних контактів з аудиторією протягом 5-11 листопада отримав Петро
Порошенко, найпоширенішою заявою якого стали слова, що РПЦ є елементом російської політичної системи.
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На другому місці за оцінкою ймовірної аудиторії опинилася заява від Рабіновича та Бойка про створення
"Оппозиційної платформи - За життя". Юрій Бойко зазначав, що “об'єднання опозиції - це не просто необхідність.
Це вимога українців”. А Вадим Рабінович підкреслював, що “мета опозиційної платформи - вивести єдиного
кандидата у другий тур і перемогти”.

До п'ятірки заяв за найбільшою ймовірною інтернет-аудиторією також увійшли цитати Порошенка щодо фейкових
виборів на Донбасі: президент закликав жителів окупованих територій не брати участь у виборах та казав
про очікування нових санкцій Заходу проти РФ.

Крім того, значне поширення отримали заяви Рабіновича під час слухань з питань свободи слова у Парижі, в яких
він обіцяв, що зробить все, щоб українці змогли дивитися будь-які канали.

Хоча увага топових медіа до слів Юлії Тимошенко дещо знизилась протягом періоду, її заяви зібрали чималу
ймовірну аудиторію та потрапили до десятки найгучніших. Лідерка партії ВО «Батьківщина» вимагала
творення ТСК для розслідування нападів на активістів та продовжувала наполягати на негайному скасуванні
підвищення ціни на газ.

Серед інших заяв зі значним ймовірним охопленням виправдовування Андрія Садового, який опинився в
скандалі через оприлюднення розмови з образами та погрозами на адресу Катерини Гандзюк. Садовий визнав,
що голос на плівці належить йому та приніс вибачення за свою “емоційну і неадекватну” реакцію.
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Бойко і Рабинович підписали угоду про створення
"Оппозиційної платформи - За життя" та висування
єдиного кандидата на президентських виборах.

В Україні дуже скоро з'явиться нова політика, яка
покінчить з вакханалією влади.

Російська православна церква є елементом
російської політичної системи. Путін сам колись сказав,
що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї.
Очікую, що так звані фейкові вибори 11 листопада
запустять запровадження нових санкцій та покажуть,
що терпіння Заходу також не безмежне.
Звертаюся до тих українців, які зараз вимушені
проживати на окупованих територіях - не віддавайте
свій голос, не беріть участь у фейкових виборах

Батьківщина" наполягає на створенні Тимчасової
слідчої комісії для розслідування вбивства Катерини
Гандзюк та нападів на активістів і вимагає поставити
до порядку денного та ухвалити закон про ТСК.
'Батьківщина' наполягає на негайному скасуванні
підвищення ціни на газ.

Бойко і Рабинович підписали угоду про створення
"Оппозиційної платформи - За життя" та висування
єдиного кандидата на президентських виборах.

Юрій Бойко вимагає негайно виплатити шахтарям
борги по зарплатам

Парламент не має права мовчати, коли влада грабує
українців через «космічні» тарифи на газ.

Я запропонував план зниження вартості ліків –
обмеження рентабельності, відновлення державного
контролю за цінами, скасування ПДВ на ліки,
референтне ціноутворення, демонополізація ринку
аптек.
Українці не повинні платити «космічні» тарифи через
корупцію Президента Порошенка та його оточення.

Щодо запису. Голос мій. Моя реакція була емоційною і
неадекватною...Шкодую, що тоді так висловлювався і
приношу вибачення тим, кого це зараз стосується.
Медведчук в українській політиці і в майбутньому
українському парламенті – це вирок Україні. І цей
реванш не зупинить ані Порошенко, ані Тимошенко.
Бо вони і є реванш.
Думав, що бридка поведінка генпрокурора
Луценка в парламенті – це вже було дно. Але тут
знизу постукали. І це знов Луценко.

Моя коротка відповідь: ні. Але є принципові речі, там,
де ми могли б об'єднати зусилля з Юлією Тимошенко -
це роз'яснити нашим громадянам ключові відмінності в
наших програмах, в ціннісних установках

Проаналізовано контент ТОП 5000 українських інтернет-медіа

Заяви політиків з найбільшим ймовірним числом контактів з
аудиторією інтернет-медіа /05-11.10.2018/
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Гриценко розповів подробиці плану з повернення
окупованих територій України.
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Партія 'За життя' зробить все, щоб українці змогли
дивитися будь-які канали.

Скасування підвищення ціни на газ підтримують уже
шість фракцій.

Допоки в Україні не знизять тарифи на газ 'Оппоблок'
не братиме участі в голосуваннях.

В Україні необхідно продовжити мораторій на продаж
землі, аби не допустити її тотального розпродажу.
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