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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»



З 24.02 команда
Громадського радіо 

працює заради перемоги 



Ми запустили інформаційний 
марафон

В інформаційному марафоні ми у 
форматі 24/7 розповідаємо новини та 
аналітику про терористичну війну, 
що Росія розпочала проти України 24 
лютого 2022 року

870+
випусків

220+
годин новин і 

аналітики

#1



Ми запустили нове 
комерційне спрямування — 
рекламу за донейт

Громадське радіо надає рекламні можливості на сайті та в 
ефірі за будь-який внесок на підтримку нашої роботи. 
Розмір донейту визначає клієнт – це добровільний внесок.

Наші можливості:

● Ефір радіостанції — 100 виходів 30-ти секундного ролика 
(ваш готовий рекламний ролик або написання сценаріїв і 
запис ролику Громадським радіо)

● Сайт — PR-стаття на сайті hromadske.radio (ваш матеріал  
або написання статті копірайтеркою Громадського радіо)

Запустили
67

рекламні кампанії в 
ефірі за донейт

Опублікували
89

статей за донейт

З 24.02.2022:
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Ми запустили нові подкасти

Слухати

Слухати

Слухати

Слухати

Слухати

Слухати

#3

https://hromadske.radio/ru/podcasts/ukrayna-vslukh
https://hromadske.radio/podcasts/oberezhno-miny
https://hromadske.radio/podcasts/vydymi-heroi
https://hromadske.radio/podcasts/tsey-tyzhden
https://hromadske.radio/ru/podcasts/dyktor-zlo
https://hromadske.radio/podcasts/velyki-bytvy


Тепер Громадське 
радіо можна слухати і 
у Львові на 93,3 FM

#4 Ми запустили нову частоту 
у Львові

А також:
у Києві на 99,4 FM
у Краматорську на 90, 9 FM



#5 Ми відновили публікації 
новин на Telegram-каналі

Наші патронки та патрони писали у 
чат з редакцією про потребу 
Telegram-каналу. 

Ведучі, що з першого дня 
працювали у прямому ефірі, 
отримували повідомлення про це 
від слухачок та слухачів на студійний 
Viber. 

Прохання отримувати швидку 
інформацію від медіа, якому 
довіряєш, приходили команді в 
особисті. 

800+
підписників 

на каналі

Для багатьох Telegram став 
важливим джерелом 
оперативної інформації. І ми 
зрозуміли, що мусимо знайти 
ресурс на відновлення 
нашого каналу.

https://t.me/HromadskeRadioNews


#6 Ми щодня публікуємо авторські 
матеріали і репортажі про війну 
на сайті

https://hromadske.radio/


#7 Ми розширили співпрацю з 
іншими медіа і ГО



Ми прагнемо прискорити звільнення з полону 
колеги Максима Буткевича

Правозахисник та співзасновник ГО «Громадське радіо» 
Максим Буткевич потрапив у полон до росіян у районі 
захоплених пунктів Золоте та Гірське у Луганській області.

Буткевич перебуває в полоні у росіян щонайменше з 24 
червня — цього дня російські пропагандисти 
опублікували відео допиту з ним.

З 2014 року Максим Буткевич допомагав переселенцям і 
переселенкам, а також займався захистом біженців та 
протидією дискримінації. А з початком повномасштабної 
війни приєднався до лав ЗСУ.

#8



#2 А ще…#9

Успішно завершили 
кампанію німецького 
краудфандингу у червні

Головна редакторка 
Тетяна Трощинська 
отримала Премію 
Ґонґадзе-2022 

Разом святкували 
весілля колег та 
військових



Громадське радіо

Радіо:
TNS DAR 2021 W3 BASIC (30.08.-07.11.2021), дані по Львову недоступні - дослідження в Україні наразі не проводяться.

Сайт:
Дані Google Analytics за період 01.09.-30.09.2022

Радіостанція 
Громадське радіо в 

Києві*

Сайт hromadske.radioПодкасти

Щотижнева аудиторія 
більше
99 тисяч

3 місце в TSL Dly (тривалість 
прослуховування) – 1 година 
22 хвилини

Більше 
8 000 000 прослуховувань 
подкастів Громадського радіо
на сайті та подкаст-
платформах

Більше 989 000
переглядів сайту щомісяця*

Соціальні мережі: 
Facebook – 53 000 

Twitter – 53 246
Instagram – 5 415

Telegram - 805
YouTube – 18 300 

https://hromadske.radio/


Наші партнери



Ми на зв’язку
Надіслати  запит на розміщення реклами:

t.korniiets@gmail.com

shulzhenko.polly@gmail.com 

Замовити рекламу за номером:

+380 (67) 945 07 83

+380 (95) 608 79 11

mailto:t.korniiets@gmail.com
mailto:shulzhenko.polly@gmail.com

