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Автором та засновником онлайн-проєкту 
skrypin.ua   є Роман Скрипін — український 
журналіст, телеведучий та екс-голова 
Незалежної медіа-профспілки України. 
Раніше також виступив одним із 
засновників Громадського телебачення, де 
пропрацював до 2015 року включно. 
Саме після виходу Романа Скрипіна з 
Громадського відбувся старт проєкту 
skrypin.ua, у якому і втілились всі ідеї та 
прагнення.

РОМАН СКРИПІН



Наразі наша команда випускає 
декілька цікавих проєктів, які 
охоплюють актуальні новини, 
компетентну аналітику, огляд 
подій, підтримку культурних 
надбань та багато іншого. З 2018 
року кількість етерів виросла до 
одинадцяти на тиждень. 

Глядачі можуть через Skype 
додзвонитись у прямий етер і 
поставити питання гостям.
Проєкт фінансується глядачами. 

Тематика каналу 

ТЕМАТИКА КАНАЛУ

 ІНФОРМАЦІЙНО - РОЗВАЖАЛЬНИЙ





1,5
млн

400
тис

переглядів щомісяця 22,5
млн

430,2
тис

тривалість перегляду 
в годинах щомісяця

показів на YouTube 
щомісяця

унікальні глядачі 
щомісяця 

 YOUTUBE

посилання

https://www.youtube.com/c/SkrypinUaOnline/featured




 АУДИТОРІЯ  YOUTUBE



5,8
тис

12,1
тис

Середнє охоплення
1 поста

Переглядів щодня

Кількість підписників 

станом на 01 лютого 2022: 

10 858 людей

 TELEGRAM

посилання

https://t.me/SkrypinUA


 FACEBOOK

посилання

150
тис

175
тис

переглядів відео
щомісяця

охоплення дописів
щомісяця

Кількість підписників 
станом на 01 січня 2022: 

82 220 людей

https://www.facebook.com/SKRYPIN.UA


 INSTAGRAM

посилання

https://www.instagram.com/skrypinua/


 САЙТ

посилання

https://shop.skrypin.ua/tovari-partneriv/


ЦІНИ



ефективною,

Ми прагнемо зробити нашу співпрацю    

                               тому для кожного клієнта з яким 

працюємо - розробляємо план рекламних 

кампаній. 



ТОКЕН
Чому вигідно   купувати
рекламу саме в токенах:

основна вигода полягає в тому, 
що куплені сьогодні токени в 
майбутньому будуть тільки 
зростати у вартості.

на кожен токен, який ви 
придбаєте самостійно, буде 
нараховуватися відсотки від 
прибутку, які будуть 
розподілятися раз на квартал.
(не стосується гаманців, які 
йдуть в пакеті з 
обслуговуванням)

токен при потребі ви можете 
перепродати чи зберігати на 
майбутнє для купівлі реклами.

це чудова можливість 
розібратися в світі 
криптовалюти та можливо 
запровадити схожу систему в 
своєму бізнесі.

можна придбати за посиланням ( skrypin.wayforpay.shop ), 
покрокова інструкція написана на сайті. 

придбати на пряму у власників токенів в чаті 
( t.me/SKRPN_marketplace ), для створення гаманця 
можете скорисатися інструкцією з посилання вище.

придбати пакет послуг з обслуговування гаманця, 
супроводу та консультація. В пакет буде входити потрібна 
вам кількість токенів для вашої рекламної кампанії. Для 
цього напишіть нам на пошту або телеграм.

Як придбати якщо ви юридична особа:
Це не буде проблемою так як ми приймаємо оплату на ФОП , тобто 
юридично ви купуєте рекламу в нашого ФОПу за гривні. Також є 
можливість підписати договір.

 Як придбати токени:

1

2

3

Варіанти замовлення реклами  при наявності  токенів:
При наявності токенів, у вашому приватному гаманці, зв'яжіться з відділом 
реклами, перегляньте актуальний прайс та замовте те, що вас цікавить. 
Оплата буде здійснена після підтвердження рекламної пропозиції. 
Перерахуванням токенів з вашого гаманця на наш. 



З питань реклами пишіть сюди: 

partners@skrypin.ua  

mailto:partners@skrypin.ua

