
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 880 

 

15.07.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 19 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ  

(НР № 00909-м від 26.08.2018,  

багатоканальне ТБ (МХ-1), логотип: «1+1», дата перевірки 14.01.2021) 

 

На підставі листа Департаменту захисту національної державності Служби 

безпеки України (вх. № 10/190 від 06.05.2020), в якому зазначено про 

демонстрацію мапи України та відсутність на ній зображення території 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у складі України в ефірі 

загальнонаціонального телевізійного каналу «1+1» 13 квітня 2020 року у випуску 

телепроекту «ТСН» в сюжеті «Обвал цін», за результатами моніторингу 

телерадіопрограми ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, за 13.04.2020 зафіксовано 

розміщення у випуску новин «ТСН», у сюжеті «Обвал цін» (о 20:25), мапи 

України без тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя з посиланням на мапу України, оприлюднену на Інтернет-сторінці 

міжнародної організації «Nord Pool Spot» (енергетична європейська біржа, яка 

здійснює продаж електроенергії в країнах Європи (Норвегія)), що є ознакою 

порушення вимог пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об`єктивну інформацію). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради від 21.05.2020 рішенням  

№ 624 (зі змінами, внесеними рішенням Національної ради від 10.12.2020 № 

1596) було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 

1+1», м. Київ (НР № 00909-м від 26.08.2018, багатоканальне ТБ (МХ-1), логотип: 

«1+1»)». 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/259 від 11.12.2020 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1»,  

м. Київ, за результатами якої складено Акт № 6 від 14.01.2021. 

У ході перевірки ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, проаналізовано надані 

ліцензіатом документи та встановлено наступне.  

Підставою для проведення позапланової перевірки діяльності ТОВ «ТРК 

«СТУДІЯ 1+1», м. Київ, стало, зокрема звернення Департаменту захисту 

національної державності Служби безпеки України (вх. № 10/190 від 06.05.2020), 

в якому зазначено, що відповідним Департаментом отримано інформацію про 

публічну демонстрацію мапи України без півострова Крим в ефірі 

загальнонаціонального телевізійного каналу «1+1», та встановлено, що 13 квітня 
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2020 у черговому випуску телепроекту «ТСН» телеканалу «1+1» 

продемонстровано матеріал на тему «Обвал цін», в якому висвітлено факти 

зниження тарифів на електроенергію у всьому світі з посиланням на мапу 

України, оприлюднену на Інтернет-сторінці міжнародної організації  «Nord Pool 

Spot» (енергетична європейська біржа, яка здійснює продаж електроенергії в 

країнах Європи (Норвегія), nordpoolgroup.com/Market-data1/#/nordic/map) без 

зображення Кримського півострова, що додається у вигляді скріншоту 

відеосюжету телеканалу «1+1», проекту «ТСН».  

На підставі вищезазначеного листа та моніторингу телерадіопрограми ТОВ 

«ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, під час ефіру випуску новин «ТСН», у сюжеті 

«Обвал цін», що транслювався 13.04.2020 о 20:25, зафіксовано демонстрацію 

фрагменту мапи Європи, на якій території держав сегментовані за географічним 

принципом, із позначенням території України із порушенням меж існуючого 

кордону, а саме: показу території України без Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, що є невід’ємною частиною території держави України. 

Під час здійснення перевірки ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, 

проаналізовано надані ліцензіатом документи, у яких, зокрема містяться 

пояснення зафіксованих фактів.  

Так, ліцензіат у листі № 29/12/20 від 29.12.2020 зазначає, що відповідне 

зображення фрагменту мапи Європи, що було зафіксовано моніторингом 

мовлення ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, за 13.04.2020 та про що 

проінформовано регулятора листом Департаменту захисту національної 

державності Служби безпеки України (вх. № 10/190 від 06.05.2020), не є 

політичною мапою, тому позначення виконано без чіткої деталізації кордонів, а 

саме: зображення є дрібномасштабною (оглядовою) тематичною географічною 

мапою, призначення якої обмежується виключно розкриттям теми тарифів на 

електроенергію.   

Крім того, ліцензіат зазначає, що відповідний сюжет готувався під час 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, коли переважна більшість робіт 

проводилась віддалено, а у підготовці новин брала участь вдвічі менша кількість 

персоналу.  

Ліцензіат стверджує, що відповідно до листа міжнародної організації «Nord 

Pool Spot», інформацію з офіційного сайту якого було використано під час 

трансляції сюжету «Обвал цін», відсутність Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя на мапі є технічною помилкою, яка виникла в результаті 

некоректної роботи інструменту масштабування. Повідомляється, що помилку 

було виявлено 15 квітня, а виправлено - 21 квітня.  

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги інформацію, 

надану ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, що зафіксоване зображення не є 

відображенням територіально-політичного поділу із зазначенням меж держав та 

інших адміністративно-територіальних одиниць, отже, не складає систему 

адміністративно-територіального устрою України, внутрішньої організації у 

розумінні частини першої статті 133 Конституції України, адже не містить у 
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своїй фрагментації Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, 

районів у містах, селищ і сел.  

Розглянувши Акт № 6 від 14.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки ТОВ 

«ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ, керуючись частиною першою статті 70 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК 

«СТУДІЯ 1+1», м. Київ, взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК 

«СТУДІЯ 1+1», м. Київ.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


