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*Для переходу на розділ натисніть на назву



Олександр ТКАЧЕНКО,
генеральний директор 1+1 медіа



НАША МІСІЯ
Ми розуміємо, що створюємо контент, який не лишає людей 

байдужими. Hаша місія відображає те, що ми хочемо бачити 
кожен день та задля чого приходимо на роботу:

“Ми створюємо КОНТЕНТ, ЯКИЙ ЗМІНЮЄ уявлення 
людей про світ та про себе”

















Ми усвідомлюємо свою відповідальність за контент, який щодня транслюємо для мільйонів українців, що проживають 
в Україні і за кордоном. У своїй роботі ми керуємось редакційним статутом, який містить вимоги щодо створення та 
поширення інформації. Його можна переглянути у минулорічному звіті.

https://media.1plus1.ua/storage/KSV_zvіt_1+1_medіa_2016_rіk-1536577293356.pdf


LINK LINK LINK

https://www.youtube.com/watch?v=orLqZ_vIy1o&list=PLEoEWGEBriPBwrO7l7ZSr02ynVkL5vLXL
https://1plus1.ua/tag/zmini-svou-shkolu
https://www.youtube.com/watch?v=eZI4XVaGZg8&index=1&list=PLEoEWGEBriPDGdO0Z_i6ewkkKIvvmI2lh


LINK LINK

https://www.youtube.com/watch?v=sUwl-zKhmBc
https://www.youtube.com/watch?v=cj8dADjanoI&index=1&list=PLcZUWCUo1LLn3vCYguxlMBRXsdEaJO-ST


LINK LINK LINK

https://www.youtube.com/watch?v=UMtuAF9XjmU&index=1&list=PLEoEWGEBriPCJLU9zw2vjH4xSu0qqqnjF
https://www.youtube.com/watch?v=lfRtYXJIdG4&list=PLEoEWGEBriPDQtwHuIpUsApZMB2yDDA8M&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZicbtyXyyxs&index=1&list=PLEoEWGEBriPDi0ZLw1wcUis_qYDcuLlAe


LINK LINK LINK

https://www.youtube.com/watch?v=9y3sKrcgh5c&list=PLEoEWGEBriPBjSYZSbeD3TTkXjsaW97c5
https://www.youtube.com/watch?v=AdMizw9nHMM&list=PLEoEWGEBriPBsKu0Kn9vqXBxJiUMCLKcY
https://www.youtube.com/watch?v=bsFB3xIImXg&list=PLEoEWGEBriPDWmp0VojJK_D_2gOfST6Bg


LINK LINKLINK

https://www.facebook.com/schoolsharm/videos/695599843970605/
https://2plus2.ua/lyustrator-762
https://1plus1.ua/ru/gromada-na-miljon


LINK LINK LINK

https://1plus1.ua/search?query=%D0%9C%D1%96%D0%B9+%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA 
https://1plus1.ua/svit-navivorit
http://kraina.1plus1.ua


LINK

https://1plus1.ua/zhittyabezobmanu


LINK

http://groshi.1plus1.ua


LINK

https://2plus2.ua/dzhedai-voiny-dorog 


LINKLINK LINK

https://1plus1.ua/ru/golos-krainy
https://1plus1.ua/ru/golosdity
https://1plus1.ua/tanci-z-zirkami


LINK

http://plus-plus.tv/dyvys/programy/programs/svit-chekaye-na-vidkrittya-979267.html


LINK

https://1plus1.ua/1plus1video/ukraina-vozvrashtenie-svoej-istorii-ukrayina-povernennya-svoeyi-istoriyi-2


LINK

https://1plus1.ua/model-x


LINK LINK

https://tsn.ua/special-projects/independence/
https://www.youtube.com/watch?v=cj8dADjanoI&index=1&list=PLcZUWCUo1LLn3vCYguxlMBRXsdEaJO-ST


LINK

https://2plus2.ua/mest-prirody 


LINK

LINK

LINK

























LINK

https://www.facebook.com/media.1plus1/videos/1096737590428744/






LINK

https://www.google.com/url?q=https://tsn.ua/ukrayina/1-1-media-peredaye-estafetu-dobra-kompaniyi-syngenta-1112709.html&sa=D&ust=1542025139094000&usg=AFQjCNF4CZBQOyhwRH2I_FTwdzkvnCmNpg


LINK

LINKLINK

https://tsn.ua/ukrayina/zhurnalisti-tsn-zapisali-video-movoyu-zhestiv-na-pidtrimku-zbirnoyi-ukrayini-na-deflimpiadi-2017-960672.html 
https://www.youtube.com/watch?v=hmDxOkkHSRM&list=PLcZUWCUo1LLn3vCYguxlMBRXsdEaJO-ST&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=Q3_DoixRSUE&index=8&list=PLcZUWCUo1LLn3vCYguxlMBRXsdEaJO-ST


LINK

LINK









LINK

https://school.1plus1.ua/


LINK

https://tsn.ua/video/video-novini/pershiy-v-ukrayini-muzey-novin-vidkriv-dveri-dlya-vsih-vidviduvachiv-1.html


LINK

https://tsn.ua/ukrayina/zhurnalisti-tsn-zapisali-video-movoyu-zhestiv-na-pidtrimku-zbirnoyi-ukrayini-na-deflimpiadi-2017-960672.html 


LINK

LINK

LINK





LINK

https://www.youtube.com/watch?v=J_MzAqpLdIA






LINK

LINK

LINK

https://www.facebook.com/media.1plus1/photos/a.281940711908440/1102154619887041/?type=3&theater




LINK

https://wish.1plus1.ua/ 


LINK

https://ru.tsn.ua/ukrayina/proekt-peremozhci-zayavil-ob-obnovlennoy-koncepcii-na-2017-god-801663.html




LINK

LINK

https://www.youtube.com/watch?v=AdRYFVinDsI
https://www.youtube.com/watch?v=wdF9kvYE_Ws


LINK

https://1plus1.ua/snidanok-z-1-1/novyny/nelya-shovkoplyas-stala-donorom-krovi-pid-chas-pryamogo-efiru


LINK

LINK

LINK



LINK

1+1 медіа для працівників компанії створили курс семінарів, які спрямовані на підвищення рівня їхньої правової свідомості, а 
також на висвітлення шляхів захисту власних творів. Контент лекцій включав інформацію про піратство в Україні, а також про те, щоб 
несвідомо не використовувати контент інших без дозволу. 

Ініціатива «Чисте небо» створена влітку 2013 року з метою розвитку в уанеті легального аудіовізуального продукту і боротьби 
з сайтами, що поширюють в мережі контент з порушенням права інтелектуальної власності. Як члени Ініціативи разом з іншими 
правовласниками за 2017 рік реалізували таке:

 створено сервіс для допомоги рекламодавцям оминати ресурси, до яких є претензії у правовласників

 визначено правила «Як відрізнити пірата»

 зібрано і надано рекомендації правовласникам «Як 
захищати свої права» 

 долучились до акції «Дай шанс мрії» 

 організовано і проведено заходи в партнерстві, 
залучаючи національних та зарубіжних експертів 

 написано 75 публікацій на тему “антипіратство” 

http://legalcontentua.com/
http://blacklists.org.ua
http://legalcontentua.com/yak-vidrizniti-pirata
http://legalcontentua.com/yak-zahishhati-svoyi-prava
https://www.youtube.com/watch?v=fKjuXigVwMA


LINK

LINK





LINK

http://media.1plus1.ua/ua/csr

