
ПРО ЩО ГОВОРИЛИ: 30-й тиждень до виборів

Продовжуємо відстежувати, про що говорять лідери соціологічних рейтингів, як вони реагують на політичні події
та як впливають на формування порядку денного.

Заяви політиків з найбільшим ймовірним числом контактів
з аудиторією інтернет-медіа /3-9.09.2018/
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Найбільшу ймовірну аудиторію серед інтернет-користувачів минулого тижня (3-9 вересня) отримала заява
президента Петра Порошенка з нагоди запуску першого рейсу Ryanair з Києва. Цей привід Порошенко
використав щоб відзвітувати про результати дії безвізу країни ЄС, які, за його словами, свідчать, що безвізовий
режим з ЄС успішно працює.

Майже таке ж число ймовірних контактів з читачем отримав Святослав Вакарчук, роздуми якого про можливість
закінчення війни Сході України було опубліковано ресурсом “Українська правда”.
Серед інших заяв зі значним ймовірним охопленням:

анонс підняття мінімальної заробітної плати до 4200 грн від Порошенка;
результати домовленостей президента України та канцлера Австрії, згідно з якими 2019 рік буде роком
української культури в Австрії;
критика МВФ Рабіновичем на мітингу під стінами Нацбанку;
Меморандум про незмінність курсу на європейську інтеграцію, інтеграцію в НАТО від Юлії Тимошенко.

Варто зазначити, серед популярних тем залишаються вимоги зниження ціни на газ, які потрапили у заяви з
найбільшим ймовірним охопленням у Ляшка та Тимошенко, а також вимоги відповідних відставок: Тимошенко
вимагає відставки Кабміну, а Ляшко — звільнення голови "Нафтогазу" Коболєва.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/09/3/7086392/
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/09/5/7191099/
https://interfax.com.ua/news/economic/529939.html
https://www.president.gov.ua/news/2019-rik-bude-rokom-ukrayinskoyi-kulturi-v-avstriyi-domovlen-49398
https://www.obozrevatel.com/politics/rabinovich-vlast-povyishaet-tarifyi-na-gaz-pod-diktovku-mvf.htm
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-zaklikala-kandidativ-u-prezidenti-pidpisati-memorandum-pro-yevropejsku-integraciyu/
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Ми пропонуємо, щоб всі лідери фракцій, всі кандидати у
президенти підписали цей Меморандум. Де чітко
визначено незмінність курсу на європейську
інтеграцію, інтеграцію в НАТО
Фракція «Батьківщина» вимагатиме відставки
Кабінету Міністрів у разі, якщо той ухвалить рішення
про підвищення ціни на газ для населення

Які б вимоги не ставив Міжнародний валютний фонд,
завдання влади – захистити людей. Тим паче, що такі
можливості є. Ціна на газ зараз абсолютно
необгрунтована

Від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1
мільйон 290 тисяч наших громадян. Це – очевидний
приклади того, що безвізовий режим з ЄС успішно
працює
Чотири роки тому мінімальна заробітна плата була 1000-
1200 грн. Цього року в кінці бюджетного року ми
приймемо рішення поставити майже 4200 грн. І це
нечуване зростання зарплати
2019 рік буде роком української культури в Австрії.
Культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним
інструментом для розвитку відносин між нашими
народами і країнами

Той український політик, кандидат у президенти або
громадський діяч, який заявляє, що знає, як швидко
закінчити війну на сході України, або бреше, або
лукавить. Україну ніколи не залишать у спокої!

Місія МВФ приїхала в Україну з однією метою – добити
нашу країну. Фонд у змові з міжнародними
корпораціями хоче зробити з України сировинний
придаток!
За героями завжди можна оцінити, яку країну ми
будуємо. Зараз у нас національна ідея, під якою вся
Україна виховує своїх дітей, одна - гроші
Я сьогодні подаю в суд на Парубія за пропаганду
фашизму, яка заборонена в нашій країні

Опозиція вимагає відставки Парубія, який прямо
порушив закон про заборону нацизму

Закон 'Про освіту' знищує всю систему освіти, його
необхідно скасувати

Першим питанням, яке повинно бути, і це позиція нашої
фракції - це звіт уряду стосовно виконання соціальних
виплат і виконання рішень і програм по подоланню
економічної кризи

Підвищення ціни на газ для населення — це
інфляція, зростання цін, це деіндустріалізація
економіки, бідність українців. Ось мета МВФ і
нинішньої влади. Вони хочуть і надалі грабувати
українців. Ми проти цього! Навпаки сьогодні є всі
можливості, щоб знизити ціну на газ
Щоб повернути киянам благо цивілізації - теплу воду -
одних коштів недостатньо. Я вимагаю звільнення
голови "Нафтогазу" Коболєва
Президент ветував цей наш закон, щоб далі
продовжили везти контрабанду. Ми не дозволимо
цього робити! Коли зміниться влада, ми перекриємо
контрабанду, щоб українська сировина і ліс
працювали на благо українського народу

Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко
закликає взяти участь в мітингу під Верховною Радою
за нову виборчу систему
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Чому виникла така проблема на рубежі 2014-го? Давайте
будемо відповідальними. Двоє останніх міністра
оборони - Лебедєв, Саламатін - де вони зараз? В Росії

Хтось поширив інформацію про призначення Віктора
Балоги керівником мого виборчого штабу. Даю
відповідь: Штабу ще немає. Буде штаб, будуть
призначення, тоді і повідомлю
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