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Квартиры в рассрочку на 3
года. Построено 32000 м2

Марченко Оксана

Телепрограма

лідер проекту "Время строить"
Програми: "Время строить"
Коротка біографія
Народилася в Києві. У дитинстві мріяла стати хірургом і навіть вступила до медучилища, але змушена
була звідти піти, щоб допомагати мамі. Після закінчення школи вступила на історичний факультет
Педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
На телебаченні – з 1992 року. У 19 років Оксана перемогла в конкурсі непрофесійних телеведучих і
стала обличчям "ЮТАР" і "УТ-1", де вела програми "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!".
Пізніше – "УТН-Панорама".
У 2000 році Марченко заснувала телевізійну компанію "Омега-ТВ".
З 2007 року — автор і ведуча "Шоу Оксани Марченко", суть якого — надання реальної допомоги
героїням, які потрапили у безвихідне становище, втратили надію на вирішення важливих для життя
проблем.
У 2009-2014 роках Марченко була ведучою шоу "Україна має талант".
З 2010 по 2016 рік вела телевізійне шоу "Х-фактор".
З грудня 2017 року Оксана Марченко стала ведучою і лідером команди реаліті-шоу "Время строить" на
"Інтері".
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10:25

Серіал "Мереживо долі"
Дивитись онлайн

12:00

Новини

12:25

Серіал "Мереживо долі"

13:00

Фільм "Неждано-негадано"

14:50

Речдок

18:00

Стосується кожного. Спартанське
виховання

19:00

Стосується кожного. На звалищі
життя
Телепрограма на тиждень

"Время строить" – це мрія, до якої я йшла дуже довго, – каже Оксана Марченко. – Причому я вже
намагалася її втілювати, але з'являлися якісь обставини непереборної сили, і кожен раз все зривалося.
І інакше, аніж Божим Провидінням те, що це відбувається саме зараз, не назвеш. Кілька років тому я
розповіла про це проекті Блаженнішому Володимиру, якого вже немає з нами. Він був духівником
нашої родини, і я розповіла йому про свою мрію. І отримала його благословення.
"Время строить" – це проект про любов. Причому про любов, яка існує не просто всередині сімей, про
яких ми розповідаємо. А, скоріше, про любов до ближнього, яку кожен з нас має в собі виплекати й
виховати. Я б дуже хотіла, щоб люди почали змінюватися завдяки нашому проекту. Щоб люди
повірили в те, що життя можна змінити. Що мрії збуваються. Якщо є підтримка, якщо є любов, коли
тебе чують, то разом можна дуже багато чого досягти. І хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді
щасливими вони можуть бути тільки тоді, коли вони віддають. Коли ти допомагаєш іншим, ти забуваєш
про свої власні проблеми і стаєш щасливішим".
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