КП ('I'PK <Рулана> КМР забс:зltечус tti.ltолобове ,геJlеtliзiйrlе мовле}l}lя,
бiльше нiж 1l годин на добу - проIрами власного виробництва. Мовлення у

цифровому форматi Т2 ведеться на м. Кривий Рiг, Криворiзький район та прилеглi
райони !нiпропетровськоТ, Кiровогра7lськоТ, ЗапорiзькоТ ,га XepcorrcbKoT
областей. Потенцiйна аудиторiя ,ге.llег,ltядачiв - бllизько l м.пrl. 300,гис. осiб.
Компанiя мас технiчнi мож.ltивостi весl,и прямi траttс.llяlliТ з важливих /Ulя
MicTa заходiв, фестивалiв, сIIортивIIих змаI,аI{L, грома/lських aKltiй l,а
транслювати прямоефiрнi програми (<Цей день), <Ракурс>, <f[иван>, кСгlортивна
середа) та iH.).
В час пандемiТ, задля iнформуванIIя якомога ширIIIого кола l,лядачiв про
епiдсиr,уацiю в регiонi, рiзнi аспекти профiлактики та боротьби з KopoHaBipycrroKl
iнфекцiсю, ТРК <Рудана> tIiдlго,гувала низку рiзноформа,гIlих ItpoeKтiB:
iнформацiйнi сюжети у 11рограмах новин кI \ей денIl)), кIIос,гфак,гум)). ,гемаr:ичнi
випуски програми <Ракурс>, iHTepB'to ме/lиt{них ексttер,гiв у lrроск,гi к10 хви,llиtt>
та соцiальнi ролики.
У спiвгIрацi з угrравltiнням куJIьтури створено низку телевiзiйлrих версiй
концертiв, спектаклiв та фесr,ива,riв за участi творчих ко.пекr,ивiв MicTa.
Спiльно з департаментами та управлiннями виконкому КриворiзькоТ у
MicTi рали створено та розмiщено в ефiрi понад 55 соцiальних роликiв, зокрема,
про можливостi tlентру адмiнiстра,lивI{их IIocJIyt, <Вiза>, <Коttr,ак,г-Ilен,гру))
"Криворiзького ресурсного tleHTpy", до/Iаr,ку "Мiй Кривий Pir - Smart City". а
також функuiона;rу Картки криворiжця
Пiдприсмство спiвlrрацю€ з комуr{аJIьними, llержавI{ими пiдприсмс,гвами,
громадськими органiзацiями.
Зокрема, у спiвпрацi з I]eHTpoM безоlrлаr,ноТ правовоТ допомоI,и че,гвер,гий
сезон виходить програма кПравокусмо).
!о /Jня визволення MicTa l,а Дня 11еремоr,и журналiс,ги Ilijll,ol,yBaJlи
спецпроек,г <Нашi героТ>. а l,ако)к. у clliBlrpalti з l'O <ОргаrIiзаltiя соJl,,lill,сIlких
MaTepiB>, щомiсячну програму <lJallli втрати)) ltам'я,гi загиблих в зоtti А'ГО/ООС.
Разом з КП <I_{eHTp поводження з тваринами)) КМР створено зоозахисну
програму кСобача передача).
,грагедiТ пiдготоваrrо марафон <Кривий Рiг
.Що роковин ЧорнобильськоТ
.

пам'ятае>>.

У 202l роцi вийш;tи

в ефiр tloBi aBr:opcbKi Itрограми:
-<Експонат> - спiльний з музеями мiс,га кра€знавчий проект;
- <Наш Mepu - спецпроект IIам'я,гi Кос,гян,гина [Iавлова,
- <Простi icTopiТ. !iти> - перезавантаження поIIуJIярноI,о проекту, героТ якоl,о -

тilлановитi дiти Криворiжжя;
- <Life. Фах> - просвiтницький профорiсrlтаltiйний проекl];
- <In da KR) - проект про туристичний потенцiал MicTa;
- <Помiчники янголiв> - соцiальний проек,t IIро J]юдську rrебайltужiсть.
Залиlпаюr,ься в ефiрi улюб-rlенi l]lяl{ачами ав,горськi проI-рами <<Бссi:tи llpo
вiчне>, <Мовимо>, <Кttижкiно>" кАрl-об'скl,) l,а iH.. llpocBiтltиltbKi llсрсzlачi д.ltя
широкоI-о коJIа глядачiв ( <Вiза.КР>" кАктуально з освiтою>. <Актуыtьно з
медициною>).

Телевiзiйнi сюже,ги

та

проI,рами, aKTyaJILHa iнформацiя опора.гивно
розмiщуються на сайтi телерадiокомпапii ru у .о,д*ережах (Facebook, Instagram
Instagrarn, Telegrarn). Загальна кiлькiсть корисr.увачiв
Ц.rr,
соltмереж трк
<Рулана> - близько 100 тис. охоIIJIеI{ня ау;tиторii'у
aоцraрaп,u* - до 5 млн.

щомiсяця.

Коло пiдllисникiв - lIe не тi-ltьки криворiжrцi тa MetltKattlli 11риJIсI)lих
районiв, а й жителi flнiпра, Кисва, Заrlорiжжя, Кропивницького, IBaHoФранкiвська ,га iнших MicT УкраТни, а також Ъiлорусi, ilо",rыцi. ITшiT,
Iзраlhю,

Казахстану тощо.
Стратегiя компанiТ на наступний piK розширенI{я ауllиторii г.пядачiв.
пiдписникiв у соцмережах, творчi *олабораiriт з мiськими орrаlriза,liями.
впровадження нових форма.гiв.
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