
ПРО ЩО ГОВОРИЛИ: 19-й тиждень до виборів

Найбільшу ймовірну інтернет-аудиторію з огляду на поширення заяв протягом періоду 19-25 листопада зібрали
Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Юрій Бойко.

Заяви політиків з найбільшим ймовірним числом контактів
з аудиторією інтернет-медіа /19-25.11.2018/
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про легалізацію автівок з єврономерами, кошти від чого, за словами Порошенка, повністю підуть до
Пенсійного фонду.

Незрівнянну увагу медіа приділили поширенню інформації про підписання Порошенком законів  
 

Серед інших активностей президента, що отримали значну кількість ймовірних контактів —
внесення до Верховної Ради змін до Конституції щодо перейменування Дніпропетровської області на
Дніпровську та заява під час виступу біля Меморіалу жертв Голодомору, в якій було наголошено, що
історична відповідальність за Голодомор лежить на Російській Федерації.

наміри звернутися до НАБУ щодоСеред заяв Юлії Тимошенко найсуттєвішу ймовірну аудиторію отримали
Також, значну кількість ймовірних контактів

що за 5 років середня зарплата українця має перевищувати $1000

перевірки передачі газових родовищ людині з оточення Порошенка.
зібрали заяви під час Форуму «Нова соціальна доктрина: Нові можливості для кожного», зокрема Тимошенко
казала, та пропонувала кожному українцю
 підписати з нею контракт.

Юрій Бойко, коментуючи своє виключення з фракції “Опозиційний Блок", повідомив про створення
парламентської групи "Опозиційна платформа - За життя", чим привернув увагу топових інтернет-ресурсів, та, як
наслідок, отримав значну ймовірну аудиторію.

Серед інших заяв політиків з суттєвим числом ймовірних контактів: 
 - позов Гриценка проти 'БПП' через звинувачення у розкраданні в українській армії;

- промова Вакарчука з нагоди річниці Революції Гідності, в якій він закликав не вірити політикам, які
маніпулюють народом;
- готовність Рабіновича вести об'єднану опозицію до перемоги на парламентських виборах.
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/photos/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8-8487-%D1%82%D0%B0-8488-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/1461688500632204/
https://www.president.gov.ua/news/prezident-vnis-do-verhovnoyi-radi-zmini-do-konstituciyi-shod-51134
https://hromadske.ua/posts/istorichna-vidpovidalnist-za-golodomor-lezhit-na-rf-yak-pravonastupnici-srsr-poroshenko
https://www.unian.ua/politics/10342689-timoshenko-pidvishchennya-cin-na-gaz-potribno-poroshenku-yakiy-perepisuye-ukrajinski-rodovishcha-na-svoye-otochennya.html
https://ba.org.ua/za-5-rokiv-serednya-zarplata-ukra%D1%97ncya-maye-perevishhuvati-1000-a-indeksovana-pensiya-splachuvatisya-iz-personalnix-raxunkiv-yuliya-timoshenko/
https://www.unian.ua/politics/10342689-timoshenko-pidvishchennya-cin-na-gaz-potribno-poroshenku-yakiy-perepisuye-ukrajinski-rodovishcha-na-svoye-otochennya.html
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ya-proponuyu-kozhnomu-ukra%D1%97ncyu-pidpisati-zi-mnoyu-kontrakt/
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-ya-proponuyu-kozhnomu-ukra%D1%97ncyu-pidpisati-zi-mnoyu-kontrakt/
https://ua.112.ua/polityka/boiko-zaiavyv-pro-stvorennia-parlamentskoi-hrupy-opozytsiina-platforma--za-zhyttia-470381.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1912289412224823&id=100003313481489
https://ua.interfax.com.ua/news/election2019/%D1%83%D0%BF%D1%86_%D0%BC%D0%BF/547160.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/rabinovich-gotov-povesti-obedinennuyu-oppozitsiyu-1542631180.html
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Підвищення цін на газ потрібно Порошенку, який
переписує українські родовища на своє корупційне
оточення.
За 5 років середня зарплата українця має
перевищувати $1000, а індексована пенсія
сплачуватися із персональних рахунків.
Я пропоную кожному українцю підписати зі мною
контракт.  Дуже конкретний, максимально простий
документ, написаний зрозумілою мовою. Із термінами
та конкретними результатами, які можна буде
перевірити в повсякденному житті.

Підписав закони, які легалізують ввезені з порушенням
митного та податкового законодавства автомобілі з
європейськими номерами. Всі кошти від цього, від
першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного
фонду.
Декомунізацію в Україні слід завершити. На
карті України не може бути місця для Петровського. 
Дніпропетровська область стане Дніпровською, а
місце Петровського – на смітнику історії.

Оподатковувати доходи заробітчан – це абсурд. Уряд
має вибачитися за пропозицію обкладати податком
гроші, які заробітчани пересилають родичам в Україну.

Ми створюємо парламентську групу "Опозиційна
платформа - За життя". "Опозиційний Блок"
залишається в минулому, ми йдемо далі, об'єднуючи
всю опозицію.
Запропонований урядом бюджет-2019 штовхає
українців у прірву бідності.

За поширення завідомо неправдивої інформації через
їхню ТСК вони тепер відповідатимуть у суді - і партія
БПП, і її брехливі депутати, персонально.
Передбачене в проекті держбюджету-2019
фінансування армії неадекватне наявним військовим
загрозам.
Тимошенко Юлія Володимирівна, як Ви розумієте - це не
мій вибір. Але такий брудний PR проти неї, як і проти
будь-кого з політичних опонентів - я не сприймаю і
засуджую. До негідних засобів вдаються негідні, нечесні
люди.

«Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» – найбільша
потужна сила країни». Я готовий повести об'єднану
опозицію до перемоги на парламентських виборах.

Проаналізовано контент ТОП 5000 українських інтернет-медіа
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Ті люди, які давали команди вбивати, ті, хто вбивав на
Майдані мають понести реальне покарання.

Я вимагатиму, щоб кожен, хто йде у кандидати в
президенти проходив наркологічне обстеження й
обстеження у психіатра.

Слабкість української влади провокує агресора.
Ляшко вимагає негайного скликання РНБО

Всі розвинені країни фінансують науку, – Ляшко про
бюджетні зміни.
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Саме правляча коаліція несе повну відповідальність
за кризу, яка вже п’ятий рік душить країну.

Верховна Рада прийняла вбивчий для людей
Держбюджет на догоду МВФ.

Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 643 5

Історична відповідальність за Голодомор лежить на
Російській Федерації як правонаступниці СРСР.

Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 643 5

Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 643 5
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Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 643 5

Тоді тут, на Майдані, ми всі стояли разом, як один, плече
в плече. А сьогодні ми сваримось один з одним по
фейсбуках, поки ті, кого ми тоді перемогли, вдягнувши
нові маски, підступно стараються відвоювати позиції.

Українські ВМС, які сьогодні захищають наші кордони в
Азовському морі, діють в рамках міжнародного
морського права.

Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 643 5

Першим рішенням "Опозиційної платформи – За життя"
у новому парламенті буде повернення українських
надр у державну власність, що дозволить знизити
Україні тарифи на газ як мінімум в три рази.

Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 643 5

Ймовірне охоплення, млн.контактів 1 2 643 5

Безпосередній вплив Російської Федерації на вибори
в Україні вже яскраво виражений, зокрема через
активну присутність Віктора Медведчука в українській
виборчій кампанії.

http://noksfishes.info/

