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Про канал
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директорка ТРК “ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ” 
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Карта покриття

- Територія покриття - Україна, Європа 
   в межах впевненого прийому

- Кабельні мережі України

- Супутник AMOS – 7
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- Понад 200 провайдерів, включно з ІР



Карта покриття ТРК “ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ” 
на сході України
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ДОНЕЦЬК

Білолуцьк

Сватове
Зоринівка

Бахмутівка

Луганська
 обл.

УКРАЇНАУКРАЇНА

Донецька
 обл.

2000 абонентів 
на підконтрольній території України

5000 абонентів 
на підконтрольній території України

2018р. 
початок мовлення  Широкий

Біловодськ

Марківка

ЛУГАНСЬК

60 км 
вглиб окупованої території

80 000 абонентів 
на окупованій території

40 000 абонентів 
на підконтрольній території 

Аналогове та цифрове мовлення



Мовлення ТРК ’’ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ’’
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Броди

Новий Розділ

Підбуж

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Мовлення в багатоканальній мережі
МХ - 5 стандарту DVB - Т2



МІСІЯ
 “ПЕРШОГО ЗАХІДНОГО”

Телеканал “ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ” – це відкрита платформа
 для дискусій, яка сприяє формуванню в Україні 

громадянського суспільства 
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Дотримання балансу думок і поглядів,
оперативність та точність подання 
інформації, достовірність інформації,
збереження таємниці джерел інформації, 
чітке відокремлення інформації від реклами

Наші цінності

Щоденна праця для того, аби глядач 
оперативно отримував об’єктивну, 
збалансовану та перевірену інформацію.
Ми реагуємо на проблеми глядачів і 
виклики суспільства. Навчаємо і 
консультуємо. Обговорюємо найгостріші 
питання. Розважаємо і надихаємо. 
Пропагуємо українське і об’єднуємо. 

Наша робота
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Дослідження SocioInform 

У будні дні ранковий прайм-тайм триває
 з 7:00 до 9:00. Вечірній – з 19:00 до 23:00

Час перегляду програм у будні дні
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Дослідження SocioInform
У вихідні пік перегляду вранці припадає 

на 9:00-10:00, ввечері –  з 18:00  до 23:00. 
 Водночас, поширеною є практика  «роботи»  телевізора 
впродовж всього вихідного  дня чи більшої його частини 

Час перегляду програм у вихідні дні



Аудиторія телеканалу
Аудиторією телеканалу - мешканці Львівщини, які цікавляться подіями в регіоні. 
Це молодь 30+, люди середнього і старшого віку, з певним життєвим досвідом. 

Здебільшого -  середнього соціального статусу і рівня добробуту.  
Канал приваблює людей з активною життєвою позицією, яким небайдужі соціальні проблеми.  

Вік 30-35 років і старші

Мешканці Львова і області, 
які люблять свій край; небайдужі 

Лікарі, вчителі, бізнесмени, 
політики, митці 

Середнього достатку
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Контент, якому надають перевагу глядачі
Улюблений контент
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Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”

Ток-шоу

Вівторок 20:30  
тривалість: 45 хв.

Якщо владнати конфлікт не вдається, є шанс домовитися публічно. 
Проєкт є місцем зустрічі громадськості та представників влади.

Середа 20:30  
тривалість: 60 хв.

Головне суспільно-політичне ток-шоу 
«ПЕРШОГО ЗАХІДНОГО» про найрезонансніші 
події не лише локального, а й державного масштабу.



Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”
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Новини

ТИЖДЕНЬ

Новинно-аналітичний проєкт. 
Аналіз та прогнози, розмова з гостем у студії, акцент 
на знакових подіях в житті Львова, області та країни.

Субота 20:00  
тривалість: 30 хв.

Понеділок - п`ятниця 20:00  
тривалість: 15 хв.

Оперативна, чітка інформація про події у Львові 
та на Львівщині, а також в Україні та світі. 

НОВИНИ

перативна
ітка
нформація

за тиждень



Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”
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Розмовні

Понеділок і четвер 20:30
тривалість: 30 хв.

Не лише цікаві співрозмовники, гострі запитання, 
але й відверті відповіді.

Понеділок - середа 19:40
тривалість: 15 хв.

Діалог з експертами, політиками, посадовцями
про те, що найбільше турбує людей.
Об’єктивна та змістовна розмова. 

Четвер 19:40
тривалість: 20 хв.

Відверті розмови з тими, хто готовий змінювати 
себе та державу.
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Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”

Четвер 21:00
тривалість: 5-8 хв.

Змістовно та зрозуміло про економічні та
фінансові аспекти життя людей та країни.  

П`ятниця 21:50
тривалість: 15 хв.

Відомі люди відкривають завісу публічності 
та відверто говорять про особисте життя.

Субота 19:30
тривалість: 15 хв.

Серія документальних програм - сповідей людей, 
яких зачепила війна. 



Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”

Просвітницькі

Понеділок 21:00
тривалість: 15 хв.

Субота 18:00
тривалість: 30 хв.

Субота 18:30
тривалість: 30 хв.

Юридична підтримка та поради, допомога у 
відстоюванні своїх законних прав.

Захопливі історії і одкровення. Як знайти відповіді на непрості 
питання? Непересічні особистості та їх глибокі роздуми про суть
речей, духовність і пошук істини.

1zahid.com

Програма про те, чим живуть українці в різних куточках
світу, як підтримують дух патріотизму, як виховують своїх дітей 
і гордо несуть ім'я України через усі кордони.



Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”
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Ранкова розважально-інформаційна передача

Понеділок - п`ятниця 7:00-8:30
тривалість: 90 хв.

Ранок. Прокидайтеся разом із улюбленими ведучими програми ’’Ранок на ПЕРШОМУ’’! 
Смакуйте першу ранкову каву та дізнавайтеся найсвіжіші новини першими!
Перші новини міста, цікаві конкурси, розмови з людьми, які надихають !
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Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”

Розважальні

П`ятниця 21:20 
тривалість: 5 хв.

П`ятниця 21:00
тривалість: 20 хв.

Передача про музичні традиції різних країн та популярних 
у всьому світі виконавців.

Четвер 19:30
тривалість: 7 хв.

Інакший погляд на письменництво та творчість. 
Ті, про кого цікаво говорити. І ті, кого варто читати.

У Львові понад тисяча вулиць і площ. Їхні назви змінювалися, 
залежно від епох, і часто навіть львів’яни не знають, на честь 
кого названа вулиця, на якій вони мешкають.  
Передача про історію львівських вулиць.
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Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”

Розважальні

П`ятниця 20:30
тривалість: 25 хв.

Новини кіноіндустрії, знайомство з відомими акторами та
режисерами, поради, які стрічки варто переглянути 
у кінотеатрах.

Щодня в ефірі 
тривалість: 15 хв.

Програма знайомить глядачів з видатними кінематографістами 
усіх часів.

Щодня в ефірі 
тривалість: 30 - 40 хв.

Бої – до повної перемоги! За правилами, але без нокаутів! Прудкі,
ерудовані та кмітливі школярі змагаються за звання кращих! Естафети,
інтелектуальні вікторини та битви капітанів у супроводі емоційних
уболівальників та веселих ведучих.



Спортивні

Талант-шоу
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Програми телерадіокомпанії
“ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ”

Вівторок 19:25
тривалість: 15 хв.

Неділя 12:00
тривалість: 60 хв.

Найцікавіші факти зі світу спорту. Нові рекорди і досягнення. 
Українські відкриття.

Співоче шоу телеканалу – це мандрівка українськими містами
та селищами у пошуках співочих талантів.



Комерційна пропозиція
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Пряма теле- та радіореклама                                                                  

Виробництво телевізійних та радійних роликів                                         

Зйомка та розміщення інформаційних PR-сюжетів                                        

Спонсорство та партнерство телевізійних та радіопередач                              

   Прямі трансляції різноманітних подій                                                                        

Продакт-плейсмент у телепередачах                                                                            

Виготовлення та розміщення тематичних передач                                                         
                                                         

Учасники ток-шоу, інформаційних, розважальних теле – та радіопередач                       



З нами співпрацюють
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З нами співпрацюють
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Контактна інформація

1zahid@ukr.net 1zahidTV1zahid.com

79008 
м. Львів, 

вул. Підвальна, 3

0 800 60 32 64

1zahid.com

1zahidtv

ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ

@persyjzahid


