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– народилася 21 жовтня 1975 року у  м. Київі 
 — українська російськомовна  письменниця,  

журналістка, театральний критик.  
Справжнє ім'я Владислава Миколаївна Кучерова. 

У 2002 році випустила свою першу книгу  
«Моя Лоліта». Пізніше опублікувала книгу  
«Как я была скандальной журналисткой». 

 
 



 
 

називають «батьком українського 
бестселера». 2009 року автор славнозвісного 
«Залишенця» здобув премію ліги українських 
меценатів «Ярославів Вал» за кращий історичний 
роман, а 2010-го – премію австралійського фонду 
«Айстра» за найкращу книгу року.  2011 року йому 
вперше в історії держави було вручено Народну 
Шевченківську премію, кошти на котру були зібрані 
звичайними громадянами України. 2012 року Шкляр 
увійшов до Топ-30 найуспішніших українських 
письменників ( за рейтингом журналу «Фокус»)        

 
 



– справжній майстер хитросплетінь сюжету. Його романи 
розійшлись накладом  понад 200 000 екземплярів, а сценарії дають життя 
документальним і художнім фільмам. Перелік його письменницьких нагород справді 
вражає: три дипломи «Коронації слова» ( 2001, 2002, 2008 роки) і п'ять головних премій 
цього престижного літературного конкурсу -  від третьої  (2003, 2004, 2007) до першої 
(2006), а 2012 року він завоював почесне звання «Золотого письменника України»    



 
 
 
 

– главный редактор журнала «Караван историй», но в 
первую очередь – талантливая писательница. Автор более 20 романов и 5 

киносценариев, лауреат конкурсов «Коронация слова», «Книга года» по версии Би-
би-си, премии имени Нестора Летописца, обладатель престижной награды 
«Золотой писатель Украины», Роздобудько  действительно творит историю 

современной украинской литературы.     
 

 
 





Суммарный тираж книг ,  
лауреата премии В. Короленко 

 Национального Союза писателей Украины,  
превышает 300 тысяч экземпляров.  

Одни назовут роман Пономаренко детективом,  
другие увидят в нем остросюжетный триллер,  

третьи сочтут его мистическим -  и все будут  
читать запоем!  



полонила серця читачів України своїми 
гостропсихологічними романами. Її твори неодноразово 
ставали призерами численних літературних конкурсів, 
таких як «Коронація слова», «Книга року» за версією БІ-
БІ-СІ та Всеукраїнського рейтингу «Книжка року». 
Видання «Фокус» і «Главред» назвали її однією з трьох 
найуспішніших авторів України, а 2012 року Люко 
Дашвар було удостоєно почесного звання «Золотий 
письменник України».  







Матіос Марія  -  українська письменниця (поет, 
прозаїк, публіцист). Народний депутат України (з 2012). 
Народилася 19 грудня 1959 року в селі Розтоки на Буковині 
у родині гуцулів. Перші вірші надрукувала у 15 років. 
Випускниця філологічного факультету Чернівецького 
університету.  
Протягом близько 10 років займалась журналістикою. 
Живе в Києві. Заміжня, має сина. Дослідила свій родовід 
до 1790 року. 
Цікавиться психологією, етнографією, городництвом та 
квітникарством. 

 



Дара Корній (справжнє ім'я Мирослава 
Іванівна Замойська) . Народилася 20 вересня 
1970, с. Секунь, Старовижівський район, 
Волинська область. Українська письменниця-
прозаїк. Лауреат третьої премії Коронація 
слова, 2010 року за роман «Гонихмарник». 



Жанна Володимирівна 
 

ва (народилася 25 
січня 1980 в селі Датинь Ратнівського району 
Волинської області) — українська журналістка, 
письменниця, літературний критик, керівник 
кореспондентського пункту газети «Сім'я і 
дім» у Києві. Володар спецвідзнаки 
літературного конкурсу «Коронація слова 
2012», дипломант «Коронації слова 2013». Член 
Національної спілки журналістів України. 



Наталка Шевченко народилася 18 
вересня 1973 року в Києві. Писати почала з 
14 років, і, звісно, вірші. 1993 року закінчила 
Київський технікум готельного 
господарства. Має діплом з відзнакою за 
спеціальністю “книгознавство”. Книги 
Наталка обожнює, і справді знає про них 
дуже багато.  

Про письменництво Наталка говорить так: “Це 
покликання і стан душі водночас. Я люблю плести мереживо 
зі слів. Це так захопливо. Це приносить мені втіху. Я мрію 
про ті часи, коли в українській літературі книжка 
інтелектуальна і книжка масова не будуть 
протиставлятися одна одній і не будуть підмінятися одна 
одною. Я мрію про літературу, яка поєднає у собі легкість 
викладу, яскравість художніх образів, соковиту насиченість 
мови та романтичну піднесеність. Я хочу, щоб усі наші 
письменники любили свого читача і творили з думкою про 
нього”.  
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