
N назва підписки тематика час виходу відео активність опис каналу посилання

1 ДокКульт/Docult 1,9 тис історія
1;2 рази на
місяць активний

молодий канал тематика якого
це розбір великих битв минулого
що вплинули на хід історії https://www.youtube.com/channel/UCl2cXuKNH2Em1e2eTKB92Zw

2 Shkiper UA 1,6 тис ігри 1 раз на день активний
на каналі можна побачити
лецплеї різного роду стратегій https://www.youtube.com/channel/UCtIuCp04y4ELeWsqwjMqGPg

3 Пан Карпан 4,84 тис кіно 1 раз на тиждень активний

канал присвячений кіно і поп
культурі. можна побачити: огляди
і враження, програми присвячені
анімації, кіно, коміксам https://www.youtube.com/channel/UCWDuS6-O_8fyIoKR4iGbu8Q

4 Зручне місто 5,07 тис урбаністика 1 раз на тиждень активний

канал присвячений розповідям
про Львів і зміни в місті пов'язані
з інфраструктурою https://www.youtube.com/channel/UC5R7IJGzleqj_TZ-T86yXhQ

5 СІМПСОНИ UA 7,99 тис озвучка 1 раз на місяць неактивний

канал на якому можна побачити
короткі уривки з мультфільмів
в основному з сімпсонів https://www.youtube.com/user/thesimpsonsua/

6 PROMOBA 1,65 тис озвучка 1 раз на тиждень активний

основна тематика каналу це
озвучка коротких промов
відомих і цікавих людей
вперше українською https://www.youtube.com/channel/UCoD9llImi9qkagrcnwZBSpw

7 OpenFood 4,13 тис кулінарія 1 раз на тиждень активний

на каналі можна побачити
приготування страв з різних
куточків світу https://www.youtube.com/channel/UCskY02TnyHgl9X907Q2pHug

8 The Doox 7,65 тис музика
1 два рази на
місяць активний

канал українського етно-рок
колективу https://www.youtube.com/channel/UCi39mZ-Uaai0w02CzZ3PEGQ

9 Мудрий Тарас 9,46 тис гумор
2; 3 рази на
тиждень неактивний

гумористичний канал з короткими
озвучками відео з повною заміною
оригінального тексту https://www.youtube.com/channel/UCxY1jn7gQ5c8I8gs8JcQGGA

10 Студія Ідей КарМан 10 тис гумор 1 раз на місяць неактивний

гумористичний канал пов'язаний з
творцями українського ютуб
мультфільму "Наша файта" https://www.youtube.com/user/KarMan2013/

11 STAND UP Battle Club 9,79 тис гумор
1;3 рази на
тиждень активний канал присвячений стендапу https://www.youtube.com/channel/UCfHDLcIr1ib9DbDGhYH39tA

12 BLOGMYSTER 9,59 тис блог
1;2 рази на
місяць активний

канал присвячений навчанню по
створенню блогів https://www.youtube.com/channel/UCwKeZkSBpbW--1MbjujJLeg

13 Шаблюк 4,15 тис історія
1;2 рази на
місяць активний

на каналі можна побачити відео
про холодну зброю минулого а
також відео-посібники з HEMA https://www.youtube.com/channel/UC63zCQvmId9p1vsFhUQjSLg

14 Спадщина Предків 7,6 тис історія нерегулярно неактивний
науково-популярний основна
тематика якого це наша історія https://www.youtube.com/channel/UCYFfej96lxS6cKJ7DxZStyQ

15 Життя з Нуля 5,95 тис блог нерегулярно активний
канал про життя переселенців з
окупованих територій https://www.youtube.com/channel/UCSSOhLIzU-x3nZzQVBqL4zw

16 Сила спорту 1,83 тис спорт
1;2 рази на
місяць активний

канал займається висвітленням
життя українських спортсменів https://www.youtube.com/channel/UCk0Bmw9sJOsw7zeSXZWZbbQ

17 Всесвіт UA 3,43 тис космос 1 раз на тиждень активний

науково-популярний канал
основна мета якого це
популяризація науки в Україні
та зацікавлення людей до космосу https://www.youtube.com/channel/UCi0Z9L9HrhD7oYpMs2pLxSw

18 та й таке 9,56 тис політика 1 раз на тиждень активний

канал в дещо саркастичному
вигляді висвітлює
суспільно-політичні проблеми
сьогодення країни https://www.youtube.com/channel/UCW0_f50Bc8d0AyOsbVd_lGg

19 Книжкова дилерка 2,82 тис книжки
1;2 рази на
тиждень активний

канал про новинки на книжковому
ринку https://www.youtube.com/channel/UCx2u4dyEuWfmoBGOUfd5org

20 Мілітарний Портал 8,56 тис армія
2;3 рази на
тиждень активний

канал висвітлює новини України та
світу в мілітарній сіері https://www.youtube.com/channel/UC3cntnJoRiiLaZ7dZwTTQ8A
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