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Радіостанція 
Громадське радіо 

Сайт 
hromadske.radio

Подкасти

● News & Talk Radio – свіжі 

новини України та світу, 

глибинний аналіз подій

● Київ 99,4 FM

● 10 передавачів на Сході 

Новини, аналітика, тисячі 

якісних подкастів на 

різноманітні теми, 

інтерв'ю, спецпроєкти

● Виробник авторських 

подкастів

● Публікація на сайті та на 

подкаст-платформах: 

Sound Cloud, Google 

Podcasts, Spotify
Щотижнева аудиторія 

більше 99 тисяч (total 12-65)

3 місце в TSL Dly (тривалість 
прослуховування, total 12-65) 

– 1 година 22 хвилини*

Більше 8 000 000 
прослуховувань подкастів 

Громадського радіо
на сайті та подкаст-

платформах

Більше 830 000
переглядів сайту 

щомісяця*

Соціальні мережі: 
Facebook – 49 695 

Twitter – 41 710
Instagram – 4 394
YouTube – 18 300

https://hromadske.radio/


Тетяна Трощинська
Головна редакторка

Андрій Куликов
Голова правління

Що таке
Громадське радіо:

«Громадське радіо відкрите до різних точок зору, але 
професійні стандарти, права людини і демократія – це 
наші фундаментальні цінності»

«News & Talk Radio - 17 годин інформації, 7 годин музики, і 
так 24/7»

«Це чесна експертиза, ми не підтримуємо профанацію або 
гру олігархів чи популістів, ми беремо коментарі у 
професіоналів»

«Це дотримання стандартів якісної журналістики в подачі 
фактів і думок, на нашу редакційну політику не впливають 
сторонні сили»

«Громадське радіо не обманює і не дає обманути себе, ми 
перевіряємо інформацію і не маємо на меті гонитву за 
сенсаціями»

«Ми інформуємо свою аудиторію настільки швидко, 
наскільки можемо»



Портрет
аудиторії радіостанції

76%

35+ років97%
рівень доходу:
середній, вище 

середнього,
високий

53%
жінки

47%
чоловіки

86%
з  вищою 
освітою

57,7%
одружені

91%
користуються 

Інтернетом
раз на день або 

частіше

57%
керівник, 

спеціаліст

61%
власники авто
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Охоплення радіостанції Громадське радіо 
у ЦА 35+ років

Щотижневе охоплення Громадського радіо в Києві –
73 710 представників цієї аудиторії

Reach

Щодня на одній хвилі з нами 28 420 людей
цієї ЦА

Reach Dly 

1 690 людей цієї ЦА, які проживають в Києві слухають 
Громадське радіо протягом середнього 15-хвилинного 
інтервалу

AQH

TSL Dly – ми маємо 
лояльну аудиторію 35+,  

яка в середньому слухає 
нас

1 годину 26 хвилин
на добу, що дозволило 

нам посісти 6 місце 
серед всіх київських 

радіостанцій
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Портрет
аудиторії сайту hromadske.radio

Дані Google Analytics за період 21.10-22.11.2021

542 000
користувачів 

відвідують 
сайт щомісяця

831 000
переглядів 

сайту 
щомісяця

2 500 000
прослуховувань 

усіх подкастів

46% 54%49% 51%

https://hromadske.radio/


Рекламні можливості
на

Громадському радіо

Подкасти
● Pre-roll у подкастах на 

сайті

● Спонсорство популярних 

подкастів на сайті, Sound 

Cloud, Google Podcasts, 

Spotify 

● Створення партнерських 

подкастів

Радіо
● Пряма реклама

● Спонсорство проєктів

● Створення спецпроєктів

● Проєкт у форматі "гість у 

студії" - “Думка експерта”

Digital
● Нативні спецпроєкти 

(наше портфоліо)

● Брендинг та банерна 

реклама

● Реклама у соцмережах

● PR-статті

https://hromadske.radio/podcasts/servus-bavariie
https://hromadske.radio/podcasts/yak-zrozumity-autyzm
https://hromadske.radio/podcasts/vriatuvaty-zhyttia
https://hromadske.radio/podcasts/dumka-eksperta
https://hromadske.radio/podcasts/dumka-eksperta
https://hromadske.radio/podcasts/dumka-eksperta
https://docs.google.com/presentation/d/15a2cEQnzcPnIwGnc8cwIjUU23siRZ8VJMBb20SHpsNc/edit#slide=id.p
https://hromadske.radio/ru/publications/bol-shaia-yly-malen-kaia-kakoy-dolzhna-b-t-ydeal-naia-zhenskaia-sumochka-v-tom-sezone


Наші партнери



Ми на зв’язку
Надіслати  запит на розміщення реклами:

t.korniiets@gmail.com

Замовити рекламу за номером:

+380 (67) 945 07 83

mailto:t.korniiets@gmail.com

