
ПРО ЩО ГОВОРИЛИ: 20-й тиждень до виборів

За результатами активності поширення заяв у топових інтернет-медіа протягом 12-18 листопада, групу лідерів
сформували Петро Порошенко, тандем Вадим Рабінович — Юрій Бойко, а також Юлія Тимошенко.

Заяви політиків з найбільшим ймовірним числом контактів
з аудиторією інтернет-медіа /12-18.11.2018/
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«Крутити вентиль — це не є справа президента. Але як глава держави, я ні в
Найпоширенішими, з огляду на кількість ймовірних контактів, стали слова Петра Порошенка, який прокоментував
відсутність опалення в місті Сміла:
якому разі не дам порушувати права громадян».

Майже таку ж ймовірну аудиторію зібрала заява Вадима Рабіновича про відмову брати участь у президентських
перегонах через своє віросповідання. Рабінович зазначив, що “не має морального права бути суддею в питаннях
православ'я”.

висунув ультимативну вимогу щодо держбюджету-2019 — “забезпечення субсидіями тих, хто їх реально
потребує”,

До п'ятірки заяв за найбільшою ймовірною інтернет-аудиторією також увійшли цитати Порошенка, який

та подякував державам-членам ООН за нову резолюцію щодо Криму.

- заява Рабіновича про рішення стратегічної ради 'Опозиційної платформи - За Життя', яка висунула на пост
Юрія Бойка;

Серед інших тез, що набрали найбільше число потенційних контактів з аудиторією:

- заява Бойка про підтримку Рабіновича у разі висунення його єдиним кандидатом;
- заява Бойка про наміри трансформувати 'Опозиційна платформа – За життя' в політичну партію, яку він
зробив після інформації про вихід з 'Опоблоку'.

Значну ймовірну аудиторію також зібрала Юлія Тимошенко, заяви якої традиційно фокусувались навколо тарифів
та критики влади. Тимошенко казала, що “відсутність тепла — це свідчення непрофесійності влади” і
“холод в оселях — це наслідок рішень Порошенка підняти ціну на газ”.
Також, лідерка партії ВО «Батьківщина» задекларувала наміри зменшити ціну на газ вдвічі після перемоги на
президентських виборах.
Варто зазначити, що встановлення тарифів не є прямою функцією президента, але Юлія Тимошенко про це не
сказала.
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Я, як людина, яка сповідує іудаїзм, не маю морального
права бути суддею в питаннях православ'я. Тому я
хочу сказати, що не буду балотуватися на пост
президента і повідомлю раді партії, щоб була висунута
нова кандидатура.
Стратегічна рада "Опозиційної платформи - За Життя"
висунула єдиним кандидатом від опозиції на пост
Президента України - Юрія Бойка
Всі, хто готовий працювати на встановлення миру в
Україні, виведення країни з економічної та
міжконфесійної кризи, хто готовий будувати сильну
незалежну і нейтральну Україну, "Швейцарію Східної
Європи", запрошуються до лав платформи.

Крутити вентиль — це не є справа президента. Я цим
не займався і займатися не буду. Але як глава держави, я
ні в якому разі не дам порушувати права громадян.

Забезпечення субсидіями - моя головна вимога до
бюджету-2019. Якщо її не врахують - не підпишу.

Незважаючи на жорстокий опір Росії, Третій комітет
ООН вже прийняв новий проект резолюції, в якій
засуджуються жорсткі порушення прав людини, що
здійснюються Росією – державою-окупантом в
українському Криму.

Два мільярди гривень, які держава отримала від
продажу конфіскованого майна та конфісковані
кошти, уряд скеровує не на обіцяне підвищення
обороноздатності країни, а на закупівлю квартир для
поліції

Відсутність тепла в населених пунктах України – це
свідчення непрофесійності влади.

Холод в оселях – це наслідок рішень Порошенка
підняти ціну на газ.

Якщо 'Опозиційна платформа - За життя' висуне єдиним
кандидатом Рабіновіча - ми готові його підтримати.

'Опозиційна платформа – За життя'
трансформуватиметься в політичну партію

Політрада "Опозиційної платформи - За життя" розглядає
декілька претендентів на єдиного кандидата від
опозиційних сил на президентські вибори

Медведчук вже більше десяти років відкрито відстоює
необхідність федералізації України.

Проаналізовано контент ТОП 5000 українських інтернет-медіа
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Кримськотатарська автономія має бути створена,
враховуючи інтереси корінного народу.
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Якщо прийшли холоди, треба негайно вмикати тепло,
а вже потім з’ясовувати, хто винний

Я звертаюсь до Порошенка і до Гройсмана: включіть
негайно людям газ, дайте тепло в квартири! Мільйони
людей не можуть бути заручниками вашого
непрофесіоналізму, безвідповідальності, нечесності й
аморальності.
Відновлення спецрежиму оподаткування, дотації на
відновлення тваринництва і створення робочих місць
дасть можливість повернути життя в українські села.

Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 543

Першим законом, який я внесу до ВР після виборів,
буде закон про відновлення престижу шахтарської
праці.
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Після президентських виборів український газ буде
спрямований на потреби громадян, і вони платитимуть
за нього вдвічі менше, ніж зараз.

Я не знаю чи піде Святослав Вакарчук на вибори, я
думаю, що цього ніхто ще не знає. Якби він мене запитав
про це, то я б сказав, що це ще не його час для
президентства…у такий складний час.
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