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Найбільшу ймовірну інтернет-аудиторію серед політиків, що очолюють передвиборчі рейтинги, за період 15-21
жовтня отримав Петро Порошенко з реакцією на трагедію у Керчі:
Порошенко підкреслив важливість розслідування та наголосив, що Крим є українською територією.
Друге місце за кількістю ймовірних контактів посіла Юлія Тимошенко, яка звинуватила Порошенка у піднятті ціни
на газ та пообіцяла зменшення тарифів на газ і тепло мінімум вдвічі у разі перемоги на виборах.
Варто відзначити, що тема зміни тарифів на газ піднімалась в заявах більшості рейтингових політиків. Так, Ляшко
вкотре заявляв, що “влада кидає українців у рабство МВФ”, Гриценко казав про незаконність цього рішення
Кабміну, Бойко — про ймовірну кризу неплатежів по всій країні, а Рабінович казав, що “ціни на газ вбивають
населення”.
Серед інших тез, що отримали значну ймовірну аудиторію:

передача Андріївської церкви в постійне користування Вселенського патріархату, про яке казав Порошенко;
цитати Порошенка з інтерв’ю телеканалу ZIK, що повернення окупованих територій відбудеться виключно
політико-дипломатичним шляхом;
заклики Тимошенко запровадити 3 мораторії: на підвищення тарифів на газ, приватизацію ГТС та продаж
сільськогосподарської землі;
заяви Тимошенко під час засідання Національної платформи «Новий економічний курс України», в яких вона
наголошувала, що лише “національний інтелект виведе Україну на правильний шлях розвитку”;
слова очільника Львова Андрія Садового, який казав про необхідність ліквідації обласних державних
адміністрацій;
спростування Гриценком інформації, що Віктор Балога очолить його виборчий штаб.

https://www.facebook.com/pg/petroporoshenko/videos/
https://ba.org.ua/cej-zlochin-nikomu-ne-zijde-z-ruk-zayava-yuli%D1%97-timoshenko-pro-pidvishhennya-cini-na-gaz/
https://ua.interfax.com.ua/news/general/538170.html
https://zik.ua/news/2018/10/16/poroshenko_yakshcho_zaproponuvaty_putinu_terytorii_v_obmin_na_myr_to_ne_bude_ni_1428071
https://ua.interfax.com.ua/news/political/538102.html
https://ba.org.ua/nacionalnij-intelekt-vivede-ukra%D1%97nu-na-pravilnij-shlyax-rozvitku-yuliya-timoshenko/
https://samopomich.ua/oblasni-derzhavni-administratsiyi-potribno-likviduvaty-andrij-sadovyj/
https://ua.interfax.com.ua/news/political/539094.html
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Щойно відбулася надзвичайна подія. Саме в ці хвилини
президент Порошенко дав команду підняти ціну на газ
на 23,5%. І це ще одна катастрофа, яка заштовхає
українців у таку нішу бідності, з якої вийти вже
практично буде дуже важко.
Закликаю Верховну Раду негайно проголосувати за три
мораторії, які на законодавчому рівні заборонять
підвищення тарифів на тепло, тіньову приватизацію
49% ГТС та продаж сільськогосподарської землі.
Україна має покладатися на національний інтелект,
адже саме він зможе дати чіткий і правильний план
розвитку держави.

Сьогодні в Керчі трапилося жахливе вбивство. 
 Розслідування таких справ є важливим для України, адже

Крим є українською територією і українці, що живуть в
окупації на півострові – громадяни нашої держави.
В Андріївській церкві відбуватимуться служби
Вселенського патріархату, цю пропозицію погоджено з
церковними ієрархами
Якщо запропонувати Путіну мир в обмін на територію
- не буде ні миру, ні території. Я впевнений, що після
виведення військ повернення територій відбудеться
дуже швидко, виключно політико-дипломатичним
шляхом. 

Влада знову кинула українців у рабство МВФ, яке
диктує свої кабальні умови мільйонам українців і робить
Україну заручницею.

Проект Держбюджету-2019 продовжує найгірші
традиції бюджетів попередніх років, коли збільшували
фінансування силовиків і зменшували соціальні
виплати.
Це цинізм найвищої міри, коли архітектурні
пам'ятники стають розмінною монетою влади

Якщо людей непокоїть, чи буде Віктор Балога
начальником штабу, – ні. Ми, звісно, спілкуватимемося. 

 Я не можу сказати, що у нас дружні, але такі добрі
товариські стосунки. Співпрацювати будемо.

Рішення Кабміну про підвищення тарифів на газ -
незаконне. Люди будуть платити ...

Рівненщина. Дві сотні "бурштинників" в балаклавах
побили три поліцейські машини, принижували
поліцейських, які вели там патрулювання. Таке в
принципі неможливо в державі, яка сама не "кришує"
і не "заробляє" на вищому рівні.

Влада повинна думати не про вибори, а слідкувати за
виплатою коштів пенсіонерам і бюджетникам

У Медведчука є своя позиція і бачення, і вони
проукраїнські

Закриттям телеканалів влада хоче заткнути рота тим,
хто говорить правду. Ми не дозволимо закрити
телеканали, які чесно розповідають про злочини влади.
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Фінансування української армії має бути збільшена на
20 млрд гривень.

Малозабезпечені українці мають отримувати субсидії за
спрощеною процедурою.
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Щорічні збитки України від контрабанди лісу становлять
близько 13 млрд гривень

Обласні державні адміністрації потрібно
ліквідувати. Замість обласних державних адміністрацій
– невеликі офіси, які допомагатимуть містам
координуватися з урядом. 
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