
ГРОМАДСЬКЕ РАДІО
незалежна українська «розмовна» радіостанція



Ми щодня подаємо останні й найважливіші новини та аналіз поточних подій, не 
профільтровані через інтереси влади, бізнесменів чи політиків.

Радіо засноване у 2013 році незалежними журналістами, які  відмовилися закривати 
очі на цензуру, нечесну «редакційну політику» чи непрозорі схеми власності медіа.

«ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» - НЕЗАЛЕЖНЕ МУЛЬТИМЕДІЙНЕ МЕДІА, 
що працює як радіостанція, на власному сайті та електронних додатках 



ЩО МИ 
МОЖЕМО

Повний продакшн контенту 
(аудіо, тексти, фото, ілюстрації, відео

Ротація аудіоролику в ефірі 
Громадського радіо 
(17 частот та Інтернет) 

Розміщення баннерної реклами 
на сайті

Спонсорство рубрики, проекту, 
подкасту - на сайті і на радіо



Офлайнова подія за участі зірок радіо
(лекція, майстер-клас, ворк-шоп, модераторство заходу)
 
Відео- та аудіотрансляції

Виїздна студія Громадського радіо на вашій події



Андрій Куликов: 
«Маніпуляції 
в телевізійних 
ефірах»

Кирило Лукеренко: 
«Фейкові новини: як не дати 
себе обманути»

ТРЕНІНГИ

ВИЇЗНІ ПОДІЇ

ЛЕКЦІЇ



МАПА ПОКРИТТЯ



ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКОГО РАДІО»

«РАНКОВА ХВИЛЯ» 

Свіжий випуск новин на початку кожної години 
з 8:00 до 22:00. Ранкова прямоефірна програма, що 
допомагає прокидатися  у гарному настрої та уже 
зранку отримувати максимум корисної інформації. 

Щоранку о 7:30 (в будні) або о 8:30 (у вихідні) 

«ГРОМАДСЬКА ХВИЛЯ»

Обговорення підсумків дня та інших поточних подій в Україні і світі. Програма є 
спільним продуктом Громадського радіо і Українського радіо. Вона виходить на 
об’єднаній мережі двох радіокомпаній, приблизно 170 передавачів по всій Україні, 
а також в інтернеті. Крім аудіо-, здійснюється також і відеотрансляція на YouTube. 

Щодня з 21:05 до 23:00



ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКОГО РАДІО»

«КИЇВ-ДОНБАС» 

Прямоефірна програма розповідає передусім про події на 
Донбасі, життя та проблеми переселенців зі сходу України, 
але не оминає й найважливіших подій усієї країни та світу.

Два випуски щодня: з 12:00 до 14:00 та з 18:00 до 20:00



АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПОДКАСТИ «ГРОМАДСЬКОГО РАДІО»

«ХВОСТАТА ХВИЛЯ»

Авторська програма Тетяни 
Трощинської. Програма 
про собак та котів – це 
програма про те, як турбота 
про домашнього улюбленця 
змінює на краще людей, 
сім’ї і громади.  



КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКОГО РАДІО»

«ПУТІВНИК»

Авторська програма Ірини Кондратенко та 
Валентини Троян про подорожі без кордонів. 
В «Путівнику» будемо переконувати, 
що мандрувати може кожен, що окрім 
типових туристичних маршрутів є ще безліч 
дивовижних місць в яких варто побувати.
 Починаємо з України, а далі – як 
глобус ляже.

«МОЯ ІСТОРІЯ»

Мультимедійний 
проект у форматі short 
documentary — короткі 
історії як відомих, так 
і невідомих людей, з 
яких складається історія 
країни, але навряд 
чи про це напишуть у 
підручниках. 



«ПРАВДА ПРО ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я»

Дівчата та жінки часто самі перебувають у полоні міфів, стереотипів щодо свого тіла.  
Пробуємо розібратися зі своїми страхами і міфами у рамках нової програми «Правда про 
жіноче здоров’я». Знати правду не соромно! 

АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПОДКАСТИ «ГРОМАДСЬКОГО РАДІО»

ПРОГРАМА «МАНІПУЛЯТОРИ»

Авторська програма Міріам Драгіної і Кирила Лукеренка 
про маніпуляції у різних сферах життя, від спілкування в 
родині, реклами і медіа до політики. 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОГРАМИ «ГРОМАДСЬКОГО РАДІО»

МІ-ДІЄЗ

Програма Люби 
Морозової про 
класичну музику 
XX століття.

ПроЧитання

ПроЧитання – це 
свіжі щоденні 
огляди нової 
літератури, де ми 
говоримо про нову 
українську прозу 
та переклади, 
дорослі й дитячі 
книжки, фікшн 
і нон-фікшн.



АУДИТОРІЯ «ГРОМАДСЬКОГО РАДІО»



ПОРТРЕТ РАДІОАУДИТОРІЇ В КИЄВІ ТА ДНІПРІ (ЛІТО 2017 РОКУ) 



hromadske.radio

pr@hromadske.radio

facebook.com/hromadske.radio

twitter.com/HromadskeRadio

instagram.com/hromadske_radio

soundcloud.com/hromadske-radio

tunein.com/radio/Hromadske-Radio-704-s218694/

youtube.com/user/Hromadskeradio

Заповнити бриф на рекламний проект

Телефон для замовлення реклами
+38 094 910-12-21, +38 044 338-82-21

Реклама в ефірі

Реклама на сайті

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfXRyrt-RdZ36vye2PaxnsoPt1MOadfEuBPKxvv20hWKJeDw/viewform
https://static.hromadske.radio/2018/10/Full-mediakit-1.pdf
https://static.hromadske.radio/2018/10/Hromadske.radio_mediakit_.pdf

