
 

У школу пішла у 8 років.  Вірші та оповідання 
почала писати ще у школі. 
 
 
Псевдонім Люко Дашвар письменниця вигадала, 
зібравши склади і літери імен дорогих для неї 
людей. Справжнє ім`я – Ірина Миколаївна 
Чернова. 
 
 
Діти і чоловік письменниці її творів не читають. 
 
 
Улюблена гра – мафія, в яку грала 3 1992, про 
неї в Україні тоді мало ще хто знав. 
 
 
Коли письменниця працювала головним 
редактором «Селянської зорі», то заснувала 
рубрику «Пам’ятаю все життя», у якій люди 
писали в листах про єдиний незабутній факт 
свого життя. 
 
 
Прототипи своїх героїв та сюжетів Люко Дашвар 
бере з життя. 
 
 
Улюблені письменники – Веллер, Бродський, 
Моем. 
 
 

Усі книги авторки друкувались у харківському 
видавництві «Клуб сімейного дозвілля». 
 
 
Загальний наклад книжок письменниці складає 
вже понад 300 тисяч примірників. У зв’язку з 
цим багато українських ЗМІ, робить авторку 
«найтиражованішою письменницею країни». 
 
 

Цікаві факти 

 

 Люко Дашвар: « 
Якщо люди хочуть 
чомусь навчитися, 

В Херсонській обласній бібліотеці для дітей 

Люко Дашвар у Вінниці  

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fnews.library.kherson.ua%2F2013%2F04%2Fblog-post_491.html&psig=AOvVaw2zPgVUMPV0LSf0mRTn4_gv&ust=1619030118520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJjatNm7jfACFQAAAAAdAAAAABA2


Біографічні дані 
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2011-2012 
роки 

У цей період з авторка презен-
тує трилогію «Биті є» — серія, 
що складається з трьох ро-
манів, кожен з яких описує по-
дальше життя одного з трьох 
хлопців — героїв роману 
«РАЙ. Центр» — Макара, Мак-
са та Гоцика.  

2013 рік вийшов восьмий роман пись-
менниці «На запах м'яса»  

2 лютого 
2016 року  

відбулася офіційна презентація 
книги «ПоКров» та зустріч із 
авторкою у Києві.  

16 серпня 
2018 році   

У липні 2018 видавництво КСД 
оголосило про вихід нової кни-
ги письменниці— роману 
«Ініціація».  

2020 рік Роман «#галябезголови»  

3 жовтня 
1957 року 

Лю́ко Дашва́р (справжнє 
ім'я Ірина Іванівна Чернова, 
народилась в Херсон) 

 Отримала дві вищі освіти: 
Одеський інститут легкої 
промисловості (бакалавр за 
спеціальністю «інженер-
механік») та Академія дер-
жавного управління при 
Президентові України 
(магістр за спеціальністю 
«державне управління»).  

1986 рік розпочалася її журналістська 
кар'єра. Через півроку робо-
ти в газеті стала заступни-
цею головного редактора.  

1991 рік головна редакторка херсон-
ської молодіжної. Переїздить 
разом з родиною до Києва.  

2001 рік головна редакторка газети 
«Селянська зоря». Закінчила 
курси сценарної майстер-
ності голлівудського профе-
сора Річарда Креволіна.  

2006 рік займається виключно літера-
турною та сценаристською 
діяльністю, українською 
(романи) та російською 
(кіносценарії).  

2007 рік 
 

Лауреатка літературної пре-
мії Коронація слова: у роман 
«Село не люди» здобув ІІ 
премію та премію «Дебюту 
року» від книжкового порта-
лу «Друг Читача»  

2008 рік за «Молоко з кров'ю» стала 
дипломанткою конкурсу 
«Коронація слова 2008»  

2009 рік роман «Рай. Центр» отримав 
диплом «Вибір видавців».  

2010 рік вийшов роман «Мати все» – 
це розповідь про матір та її 
дітей, про вибір між роди-
ною та коханням.  

 

 

 

Покров :[роман] / Люко 
Дашвар. - Харків : Клуб 
Сімейного Дозвілля, 
2016. - 79 с.  

Ініціація : роман / Люко 
Дашвар. - Харків : Клуб 
Сімейного Дозвілля, 
2018. - 413 с.  

#Галябезголови : роман / 
Люко Дашвар. - Харків : 
Клуб Сімейного Дозвілля, 
2020. - 398 с.  

Люко Дашвар стала першим лауреатом 
премії «Друга Читача» – «Дебют ро-
ку» (2008 р.) – за роман «Село не люди».   
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