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Лідером за рівнем ймовірних контактів з інтернет-аудиторію серед тих, хто фігурує у верхніх рядках рейтингів, 1-7
жовтня лишається Петро Порошенко, якийзакликав до визнання Голодомору актом геноциду українського народу
та казав про наміри Путіна підірвати ситуацію в Україні напередодні виборів.

Майже впритул за обсягом ймовірної аудиторії до нього підібрався мер Львова Андрій Садовий, який офіційно
заявив про участь у президентських перегонах та основною своєю метою назвав відновлення віри в Україну.

Найголоснішими, з огляду на поширення топовими інтернет-медіа, серед меседжів Юлії Тимошенко стали заяви з
погрозами владі та прогнозом “політичного кінця”, критика проекту бюджету
“державні гроші мають йти освітянам, а не «газовим» аферистам”.

та слова, що

Серед інших заяв, що отримали значну ймовірну аудиторію:
Олег Ляшко, з турботою про пенсіонерів та закликами розширити перелік безкоштовних ліків і відновити
державний контроль за цінами на ліки;

цитати Порошенка з інтерв'ю La Repubblica, в яких підкреслювалось, що Україна на Донбасі захищає не лише
свою незалежність і територіальну цілісність, а й цінності демократії та свободи в усій Європі;
Андрій Садовий, який зізнався, що не має наміру на виборах підтримувати будь-кого з інших кандидатів.

https://www.rbc.ua/ukr/news/poroshenko-prizval-strany-es-priznat-golodomor-1538674502.html
https://www.president.gov.ua/news/putin-namagayetsya-naperedodni-viboriv-pidirvati-situaciyu-v-50102
https://samopomich.ua/sadovyj-na-zustrichi-z-moloddyu-ogolosyv-pro-uchast-u-prezydentskyh-vyborah/
https://www.unian.ua/politics/10281210-timoshenko-poobicyala-poroshenku-politichniy-kinec-cherez-pivroku.html
https://www.tymoshenko.ua/news/vnosymo-propozytsiyi-shhodo-zmin-do-proektu-byudzhetu-2019/
https://ua.interfax.com.ua/news/political/536170.html
http://podrobnosti.ua/2262218-oleg-ljashko-zaklikav-rozshiriti-perelk-bezkoshtovnih-lkv-dlja-pensonerv.html
https://www.president.gov.ua/news/na-donbasi-mi-zahishayemo-ne-lishe-nash-suverenitet-mi-stoyi-50166
https://thebabel.com.ua/articles/20141-sadovoy
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Через 6 місяців вам політичний кінець! І вам доведеться
відповісти за злочини, які ви скоїли проти українського
народу
Це бюджет повної стагнації.  Це бюджет бідності.
Причому крайньої бідності.  Це бюджет підвищення
тарифів. Скільки можна вже знущатися з українців
Україна може отримати 50-70 млрд грн на освіту та
охорону здоров'я, якщо припинити махінації з газом

Закликаю країни ЄС та міжнародні організації
наслідувати приклад США та визнати Голодомор актом
геноциду українського народу
Путін розуміє, що досягти успіху у військовій операції на
суші він не зможе. Але він очікує, що успіху можна
досягти під час виборів. І від так, він підриває
стабільність в середині країни
На Донбасі ми захищаємо не лише наш суверенітет,
ми стоїмо на захисті демократії в Європі

Моя мета дуже проста і складна водночас – відновити
вашу віру в Україну. Перед вами сьогодні весь світ, але
збудувати свою власну країну можливо лише тут. Я
пропоную вам боротися за неї разом! /Садовий заявив,
що іде в президенти/
Я бачу велике об’єднання демократичних сил в
парламенті, я до цього буду докладати максимальних
зусиль. А на етапі президентських виборів кожен має
можливість показати свою програму, команду – має
бути цивілізований процес

Закон про особливий статус в ОРДЛО шкідливий і
руйнівний для України

Ще одна брехня, яку масово й проплачено поширювали
на каналах, в газетах і в мережі, - тепер спростована
офіційно. Про нібито мої відвідування Банкової і
нібито моє спілкування там з Порошенком
Гриценко виступає за захист права власності,
спрощення дозвільних процедур і повну ліквідацію
податкової поліції

"Мовні законопроекти" є передвиборчим піаром
Президента, що веде до розколу в суспільстві

Ми вважаємо, що сьогоднішній проект бюджету - це
проект будівництва поліцейської держави з бідним
населенням

Уряд – на звіт до парламенту, керівництво
«Нафтогазу» – на вихід

Нам потрібно будувати свою сильну і незалежну Україну,
яка зможе відстоювати свої інтереси як на Сході, так і на
Заході. А всіх, хто виступає проти нашої незалежності,
водночас доводячи народ до злиднів, - гнати поганою
мітлою
Влада говорить про зростання економіки, а насправді
ми зубожіли до рекордного рівня

Влада робить все можливе, щоб "вижити" з
країни молодих, працездатних і мислячих людей

Елементарна пачка ліків 200-300 гривень, і на все інше
вже нічого не залишається. Вимоги наші, план дій:
відновлення державного контролю по цінам на ліки
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Демонополізація ринку аптек. Щоб так як у Польщі - не
більше одного процента були власники. А не так, як
сьогодні в Україні монопольні аптечні мережі
змовляються і ціни щодня підіймають, як хочуть
3 мільйони людей штучно випадають із процедури
отримання субсидій. І нам розповідають про
справедливість? Весь народ вганяють в борги, роблять
заручниками бідності 


