
Lauréats du Prix SKOVORODA 
 

 

 

Les lauréats ont été les suivants: 

 En 2001 : 

- en littérature : Anatole PEREPADIA pour la traduction des œuvres complètes de Marcel 

PROUST A la recherche du temps perdu  (7 volumes), Ed. Univers (Kiev); 

- en sciences humaines et sociales : Oleh KHOMA pour la traduction de Jean-Jacques 

ROUSSEAU Du contrat social, éd. Port-royal (Kiev). 

 

 En 2002 : 

- en littérature : Mykhaïlo MOSKALENKO pour la traduction de Vers et prose de Stéphane 

MALLARME, éd. Univers (Kiev) ; 

- en sciences humaines et sociales : Natalia KOLYBINA pour la traduction de La raison des 

gestes dans l’Occident Médiéval de Jean-Claude SCHMITT, éd. Oko (Kharkiv). 

 

 En 2004 : 

- en littérature : Roman OSSADTCHOUK pour la traduction de La route des Flandres. Le jardin 

des plantes  de Claude SIMON, éd. Univers (Kiev) ; 

- en sciences humaines et sociales : Viktor CHOVKOUN pour la traduction de L’archéologie du 

savoir de Michel FOUCAULT, éd. Osnovy (Kiev). 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 

- V.І. et N.І. PACHTCHENKO pour la traduction de la Chanson de Roland, éd. Lybid (Kiev) ; 

- Yevhen MARITCHEV pour la traduction de l’ouvrage Le Visible et l’invisible de Maurice 

MERLEAU-PONTY, éd. KM-Akadémia (Kiev) ; 

- Zoïa BORYSSIOUK et Grygoriy PHILIPTCHOUK pour la traduction du Temps des cathédrales  

de Georges DUBY, éd. Univers (Kiev). 

Le jury a attribué un encouragement spécial à la traduction de La modification de Michel BUTOR par 

Hanna MALETS, éd. Pulsary (Kiev) 

 

 En 2005 : 

-  en littérature : Anatole PEREPADIA pour la traduction de Gargantua et Pantagruel  de François 

RABELAIS, éd. Kalvaria (Lviv) ; 

- en sciences humaines et sociales : Zoïa BORYSSIOUK et Nataliya LYSSIOUK pour la 

traduction du Dictionnaire culturel de la Bible de D. FOUILLOUX, A. LANGLOIS, A. LE MOIGNE, 

F. SPIESS, M.THIBAULT, R. TREBUCHON, éd. Doukh i Litera (Kiev). 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 

- Larissa FEDOROVA pour la traduction du Sabotage amoureux d’Amélie NOTHOMB, du Lac de 

Jean ECHENOZ, de La joueuse de go de Shan SA, éd. Port-Royal (Kiev); 

- Roman MARDER pour la traduction de la Plateforme de Michel HOUELLEBECQ, éd. Folio 

(Kharkiv); 

- Pétro TARACHTCHOUK pour la traduction du Polylogue de Julia KRISTEVA, éd. Univers 

(Kiev) ; 

- Svitlana JELDAK pour la traduction de L’amour fou de Dieu de Paul EVDOKIMOV, éd. Doukh i 

Litera (Kiev). 

 

 En 2006 : 



-  en littérature : Mykhaïlo MOSKALENKO pour la traduction des Poésies de Paul VALERY, éd. 

Univers (Kiev) ; 

- en sciences humaines et sociales : Galyna TCHERNIENKO pour la traduction du Frère 

François  de Julien GREEN, éd. Univers (Kiev). 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 

Oksana YOSSYPENKO et Serguiy YOSSYPENKO pour la traduction de La démocratie contre 

elle-même de Marcel GAUCHET, éd. Centre culturel ukrainien (Kiev). 

 

 En 2007 : 

- en littérature : Hanna MALETS pour la traduction du Soulier de satin de Paul CLAUDEL, éd. 

Kaïros (Kiev) ; 

- en sciences humaines et sociales : Markiïan IAKOUBIAK pour la traduction du Dictionnaire du 

théâtre de Patrice PAVIS, éd. de l’Université Nationale de Lviv. 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 

- Olena BORYSSIOUK pour la traduction d’Oscar et la dame rose d’Eric-Emmanuel SCHMITT, 

éd. Kalvaria (Lviv) ; 

- Marta FIL et Iryna MAGDYCH pour la traduction des Fragments d’un discours amoureux de 

Roland BARTHES, éd. Ï (Lviv) ; 

- Léonid KONONOVYTCH pour la traduction de L’espace littéraire de Maurice BLANCHOT, éd. 

Kalvaria (Lviv).     

 

 En 2008:  

- en littérature : Maria VENGRENIVSKA pour la traduction de L’œil du loup.Cabot-Caboche de 

Daniel PENNAC, éd. Neopalyma Koupyna (Kiev) ; 

- en sciences humaines et sociales: Zoïa BORYSSIOUK pour la traduction du Pouvoir russe et 

noblesse polonaise en Ukraine 1793-1830 de Daniel BEAUVOIS, éd. Kalvaria (Lviv). 

 

 En 2009 ; 

- en littérature : Léonid KONONOVYTCH pour la traduction de l’ouvrage Le sursis (tome 2 des 

Chemins de la liberté) de Jean-Paul SARTRE, éd. Univers (Kiev) ; 

- en sciences humaines et sociales : Svitlana GLOUKHOVA pour la traduction de Condorcet 

(1743-1794). Un intellectuel en politique d’Elisabeth et Robert BADINTER, éd. Univers (Kiev). 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 

- Maryna MARTCHENKO pour la traduction de La vie devant soi de Romain GARY, éd. K.I.S. 

(Kiev) ; 

- Volodymyr ARTIOUKH pour la traduction de l’ouvrage Le pouvoir intellectuel en France de 

Régis DEBRAY, éd. Doukh i Litera (Kiev). 

 

 En 2010 : 

- en littérature : Pétro TARACHTCHOUK pour la traduction des ouvrages Malone meurt et 

L’innommable de Samuel BECKETT, éd. Univers (Kiev) ;  

-en sciences humaines et sociales : Andriy RIEPA pour la traduction des ouvrages Le concept de 

modèle d’Alain BADIOU et Traité d’athéologie de Michel ONFRAY, éd. Nika-Centre (Kiev) ; 

Une mention spéciale du jury a été attribuée à la traductrice Hanna MALETS pour la traduction 

du livre Les caractère de La BRUYERE, éd. Pulsary (Kiev). 



 

 En 2011 : 

 - en littérature : Maryna MARTCHENKO pour la traduction de l’ouvrage La promesse de l’aube 

de Romain GARY, éd. K.I.S (Kiev) ; 

 - en sciences humaines et sociales : Oksana YOSSYPENKO  pour la traduction de l’ouvrage 
Altérités de l’Europe de Marc CREPON, éd. Centre culturel ukrainien (Kiev). 

 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traductrices: 

- Hanna MALETS pour la traduction du livre Le vin de solitude d’Irène NEMIROVSKY, éd. Pulsary 
(Kiev) ; 

- Oksana MALINOVSKA pour la traduction du livre Nietzsche et la philosophie de Gilles DELEUZE, 
éd. Astroliabia (Lviv). 
 

 En 2012 : 

 - M. Dmytro TCHYSTIAK pour la traduction des ouvrages L’oeuvre au noir. Feux de Marguerite 

YOURCENAR, éd. Pulsary (Kiev) ; 

 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 
 

- Iryna SLAVINSKA pour la traduction du livre Essais d’Emil CIORAN, éd. Grani-T (Kiev) ; 

- Viktor CHOVKOUN pour la traduction du livre Le roi des aulnes de Michel TOURNIER, éd. 
Joupansky (Kiev) ; 

- Andriy RIEPA pour la traduction du livre La guerre du goût de Philippe SOLLERS, éd. K.I.S.  
(Kiev) ,et du livre Les Grecs, les Arabes et nous, éd. Nika-Centre (Kiev). 

 

 En 2014 : 

- M. Andriy RIEPA pour la traduction des ouvrages Présent, nation, mémoire de Pierre Nora, éd. 
Clio (Kiev), et Le Maître ignorant de Jacques Rancière, éd. Nika-Centre (Kiev). 

 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 
 

- Mme Zoïa BORYSSIOUK pour la traduction des ouvrages La rêveuse d’Ostende d’E.-E. 
SCHMITT, éd. Kalvaria (Lviv), et A la recherche du paradis de J. DELUMEAU, éd. Univers (Kiev) ; 

- M. Léonid KONONOVYTCH pour la traduction des ouvrages D’autres vies que la mienne d’E. 
CARRERE, éd. Folio (Kharkiv), et Le paradoxe amoureux de P. BRUCKNER, éd. Grani-T (Kiev) ; 

- M. Pétro TARACHTCHOUK pour la traduction de l’ouvrage Retour à Killybegs de S. 
CHALANDON, éd. Tempora (Kiev). 

 
 

 En 2015 (lauréats ex aequo): 
 

- Mme Galyna TCHERNIENKO pour la traduction de l’ouvrage Indigo de G. de CORTANZE, éd. 
Joupansky (région de Kiev), avec la mention « pour une fine reproduction d’un texte 
stylistiquement riche et varié » ; 
 

- et M. Oleg KHOMA pour la traduction de l’ouvrage Méditations de Descartes à la lumière des 
interprétations contemporaines (recueil d’articles), éd. Doukh i Litera (Kiev), avec la mention 
« pour le rendu fidèle d’une œuvre philosophique classique par le truchement du langage 
scientifique contemporain ».   
 

Une mention spéciale du jury a été attribuée à quatre autres traducteurs : 
 

- M. Ivan RIABTCHYI pour la traduction de l’ouvrage Mémoires d’un déraciné, physicien et 
citoyen du monde de George Charpak ;  

- Mme Sofia RIABTCHOUK pour la traduction de l’ouvrage Comment parler d’art aux enfants de 
Françoise Barbe-Gall, paru aux éditions Vydavnytstvo starogo leva (Lviv) ; 

- MM. Yaroslav KOVAL et Youri LYSSENKO pour la traduction des ouvrages Zazie dans le 
métro. Exercices de style de Raymond Queneau, paru aux éditions Folio (Kharkiv). 

 



 En 2016 (lauréats ex aequo) : 
 

- M. Ivan RIABTCHIY pour la traduction des ouvrages Le Dieu du carnage de Yasmina REZA et 
Les deux messieurs de Bruxelles  d’Eric-Emmanuel SCHMITT, éd. Anetta Antonenko, 2015, avec 
la mention « pour une reproduction hautement professionnelle de textes de genres variés» ; 
 

- Mme Iryna SLAVINSKA pour la traduction de l’ouvrage N’espérez pas vous débarrasser des livres 
d’Umberto ECO et de Jean-Claude CARRIERE, éd. Vydavnytstvo Starogo Leva (Lviv), 2015, avec 

la mention « pour le rendu fidèle d’une œuvre poly-stylistique complexe».   
 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 
 

- M. Yaroslav KOVAL pour la traduction de l’ouvrage Dans le café de la jeunesse perdue de 
Patrick MODIANO, éd. Folio (Kharkiv), 2015; 
 

- M. Roman OSSADTCHOUK pour la traduction de l’ouvrage Mort à crédit de Louis-Ferdinand 
CELINE, éd. Joupansky (Kiev), 2015 ; 
 

- M. Valentin OMELIANTCHYK pour la traduction de l’ouvrage Les embarras de l’identité de 
Vincent DESCOMBES, éd. Sylos (Kiev), 2015. 
 

 En 2017 (lauréats ex aequo) : 
 

- à M. Ivan RIABTCHYI pour la traduction de l’ouvrage Anne de Kiev : Epouse de Henri Ier de 
Philippe DELORME, éd. Laurus (Kiev) 2016 ; 
 

- à Mme Mia MARTCHENKO pour la traduction de l’ouvrage Toby Lolness (tome 1-2) de Timothée 
de FOMBELLE, éd. Tchas Maïstriv (Kiev), 2016. 
 

Une mention spéciale du jury a été attribuée aux traducteurs : 
 

- M. Léonid KONONOVYTCH pour la traduction de l’ouvrage du tome 3. La mort dans l’âme des 
Chemins de la liberté de Jean-Paul SARTRE, éd. Joupansky (Kiev), 2016; 
 

- M. Volodymyr ARTIOUKH et Andriy RIEPA pour la traduction de l’ouvrage Ethique. Essai sur la 
conscience du mal d’Alain BADIOU, éd. Komubook (Kiev), 2017. 
 

 En 2018 ((lauréats ex aequo) : 
 

- à Mme Maryna MARTCHENKO pour la traduction de l’ouvrage Petit Pays de Gaël FAYE, éd. 
K.I.S. (Kiev), 2017; 

 

- à Mme Dariya BIBIKOVA pour la traduction de l’ouvrage L’arrache-cœur de Boris VIAN, éd. 
VAVYLONSKA BIBLIOTEKA/KING GEORGE FOUNDATION (Lviv), 2017. 

 

Une mention spéciale du jury a été attribuée à la traductrice : 
 

- Mme Liliia PROUSSIK pour la traduction de l’ouvrage Mémoires de Jean MONNET, éd. FOLIO 
(Kharkiv), 2017 



-  
Лауреати Премії ім. Г. СКОВОРОДИ 

 
 
У 2001 році Посольство Франції в Україні заснувало Премію ім. Г. Сковороди за кращий переклад з 

французької мови на українську в межах Програми сприяння видавничій справі в Україні 

“Сковорода”. Премія присуджується у двох категоріях : «література » та « гуманітарні та суспільні 

науки ». 

 

Лауреатами Премії стали: 

 У 2001 році : 

- у категорії “література” : Анатоль ПЕРЕПАДЯ за переклад повного зібрання творів 

Марселя ПРУСТА У пошуках утраченого часу, вид. “Юніверс” (м. Київ”); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Олег ХОМА за переклад книги Жана-Жака 

РУССО Про суспільну угоду, вид. “Port-Royal” (м. Київ). 

 

 У 2002 році : 

- у категорії “література”: Михайло МОСКАЛЕНКО за переклад книги Стефана МАЛЛАРМЕ 

Вірші та проза , вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Наталія КОЛИБІНА за переклад книги Жана-

Клода ШМІТТА Сенс жесту на середньовічному Заході, вид. “Око” (м. Харків). 

 

 У 2004 році: 

- у категорії “література”: Роман ОСАДЧУК за переклад книги Клода СІМОНА Дорога 

Фландрії. Зоосад , вид. “Юніверс” (м. Київ); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Віктор ШОВКУН за переклад книги Мішеля 

ФУКО Археологія знання, вид. “Основи” (м. Київ). 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

 В.І. та Н.І. Пащенки за переклад книги Пісня про Роланда, Вид. “Либідь” (м. Київ); 

 Є. Марічев за переклад книги Видиме й невидиме Моріса МЕРЛО-ПОНТІ, вид. “КМ 

Академія” (м. Київ); 

 З. Борисюк та Г. Філіпчук за переклад книги Жоржа ДЮБІ Доба соборів. Мистецтво та 

суспільство 980-1420 рр., вид. “Юніверс” (м. Київ). 

Спеціальним заохоченням жюрі було відзначено Ганну Малець за переклад книги Мішеля 

БЮТОРА “Переміна”, вид. “Пульсари” (м. Київ). 

 

 У 2005 році: 

- у категорії “література”: Анатоль ПЕРЕПАДЯ за переклад книги Франсуа РАБЛЕ 

Ґарґантюа та Пантагрюель. вид. “Кальварія” (м. Львів); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Зоя БОРИСЮК і Наталія ЛИСЮК за переклад 

книги А. ЛАНГЛУА, A. ЛЕ МУАНЕ, Ф. СПІСА, М. ТІБО, Р. ТРЕБЮШОНА, Д. ФУЙУ Святе 

письмо в європейській культурі. Біблійний словник, вид. “Дух і Літера” (м. Київ). 

Особливої відзнаки жюрі були удостоєні: 

- Лариса ФЕДОРОВА за переклад книг Саботаж кохання Амелі НОТОМБ, Озеро Жака 

ЕШНОЗА, Та, що грає в ґо Шань СА, вид. “Port-Royal” (м. Київ); 

- Роман МАРДЕР за переклад книги Платформа Мішеля УЕЛЬБЕКА, вид. “Фоліо” (м. Харків); 

- Петро ТАРАЩУК за переклад книги Полілог Юлії КРІСТЕВОЇ, вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- Світлана ЖЕЛДАК за переклад книги Незбагненна божа любов Поля  ЄВДОКИМОВА, вид. 

“Дух і Літера” (м. Київ). 



 

 У 2006 році : 

-  у категорії “література”: Михайло МОСКАЛЕНКО за переклад книги Поезії Поля ВАЛЕРІ, 

вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Галина ЧЕРНІЄНКО за переклад книги Брат 

Франциск Жюльєна ҐРІНА, вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Оксана ЙОСИПЕНКО та Сергій ЙОСИПЕНКО за переклад книги Демократія проти себе 

самої  Марселя ҐОШЕ, вид. “Український центр духовної культури” (м. Київ). 

 

 У 2007 році: 
 

- у категорії “література”: Ганна МАЛЕЦЬ за переклад книги Атласний черевичок Поля 

КЛОДЕЛЯ, вид. “Кайрос” (м. К.иїв); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Маркіян ЯКУБ’ЯК за переклад Словника 

театру Патріса ПАВІ, вид. Львівського національного університету (м. Львів). 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Олена БОРИСЮК за переклад книги Оскар і рожева пані Еріка-Емманюеля ШМІТТА, вид. 

“Кальварія” (м. Львів); 

- Марта ФІЛЬ та Ірина МАГДИШ за переклад книги Фрагменти мови закоханого Ролана 

БАРТА, вид. “Ї” (м. Львів); 

- Леонід КОНОНОВИЧ за переклад книги Простір літератури Моріса БЛАНШО, вид. 

“Кальварія” (м. Львів). 

 у 2008 році: 

- у категорії “література”: Марія ВЕНГРЕНІВСЬКА за переклад книги Око вовка. Куть-

кутько Даніеля ПЕННАКА, вид. “Неопалима купина” (м. Київ); 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Зоя Борисюк за переклад книги Російська влада 

та польська шляхта в Україні 1793-1830, вид. Кальварія (м. Львів). 

 у 2009 році: 

- у категорії “література”: Леонід КОНОНОВИЧ за переклад книги Відстрочення (2-й том 

трилогії Шляхи свободи Ж.-П. САРТРА, вид. “Юніверс” (м. Київ) ; 

- у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Світлана ГЛУХОВА за переклад книги Кондорсе 

(1743-1794).  Інтелектуал у політиці, вид. “Юніверс (м. Київ). 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Марина МАРЧЕНКО за переклад книги Життя попереду Ромена ГАРІ, вид. “К.І.С.” (м. 

Київ); 

- Володимир АРТЮХ за переклад книги Інтелектуальна влада у Франції Режіса ДЕБРЕ, 

вид. «Дух і літера» (м. Київ); 

 

 у 2010 році: 

 - у категорії “література”:  Петро ТАРАЩУК за переклад книги «Малон умирає. 

Несказанний» Самюеля БЕКЕТА, вид. “юніверс” (м. Київ), та книги «Цитадель» Антуана де СЕНТ-

ЕКЗЮПЕРІ, вид. Жупанського (м. Київ); 

 



 - у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Андрій РЄПА за переклад книг «Концепт 

моделі» Алена БАДЬЮ та «Трактат атеології» Мішеля ОНФРЕ, вид. «Ніка-Центр» (м. Київ); 

 

Особливої відзнаки журі була удостоєна перекладач Ганна МАЛЕЦЬ за переклад книги 

«Характери» Жана де ЛАБРЮЄРА, вид. Пульсари (м. Київ). 

 

 у 2011 році: 

 - у категорії “література”: Марина МАРЧЕНКО за переклад книги «Обіцянка на світанку» 

Ромена ГАРІ, вид. К.І.С (м. Київ); 

 - у категорії “гуманітарні та суспільні науки”: Оксана ЙОСИПЕНКО за переклад книги 

«Європейські іншості» Марка КРЕПОНА, вид. «Український центр духовної культури» (м. Київ); 

 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

-  Ганна МАЛЕЦЬ за переклад книги «Вино самотності» Ірен НЕМІРОВСЬКІ, вид. Пульсари 

(м. Київ); 

- Оксана МАЛІНОВСЬКА за переклад книги Жіля ДЕЛЬОЗА «Ніцше і філософія», вид. 

Астролябія (м. Львів). 

 

 У 2012 році : 

 - Дмитро ЧИСТЯК за переклад творів «Чорне творіння» та «Вогні» Маргеріт ЮРСЕНАР, 

вид. Пульсари (м. Київ); 

 

Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Ірина СЛАВІНСЬКА за переклад книги «Допінґ духу» Еміля СІОРАНА, вид. Грані-Т (м. Київ) ; 

- Віктор ШОВКУН за переклад книги «Вільшаний король» Мішеля ТУРНЬЄ, видавництво 
Жупанського (м. Київ) ; 

- Андрій РЄПА за переклад книги «Війна смаку» Філіпа СОЛЕРСА, вид. K.I.S.  (м. Київ) та за 
переклад книги «Греки, араби і ми», вид. Ніка-Центр (м. Київ). 

 

 У 2014 році: 
 

- Андрій РЄПА за переклад творів «Теперішнє, нація, пам’ять» П’єра НОРА, вид. Кліо (м. 
Київ), та «Учитель-незнайко» Жака РАНСЬЄРА, вид. Ніка-Центр (м. Київ). 

 
Особливої відзнаки журі були удостоєні: 

- Зоя БОРИСЮК за переклад книг «Мрійниця з Остенде» Е.-Е. ШМІТТА, вид. Кальварія (м. 
Львів), та « У пошуках раю» Ж. ДЕЛЮМО, вид. Юніверс (м. Київ); 

- Леонід КОНОНОВИЧ за переклад книг «Опріч мого життя» Е. КАРРЕРА, вид. Фоліо (м. 
Харків), та «Парадокс любові» П. Брюкнера, вид. Грані-Т (м. Харків); 

- Петро ТАРАЩУК за переклад книги «Повернення в Кіллібеґс» С. Шаландона, вид. Темпора 
(м. Київ). 

 

 

 У 2015 році премію поділили:  
 

- Галина ЧЕРНІЄНКО за переклад книги «Індиґо» Ж. де КОРТАНЗА, вид. Жупанського 
(Київська обл.), з приміткою «за вишукане відтворення стилістично виразного тексту»; 
 

- Олег ХОМА за переклад книги «Медитації» Декарта у дзеркалі сучасних тлумачень: Жан-
Марі Бейсад, Жан-Люк Марйон, Кім Сан Он-Ван-Кун», вид. Дух і Літера (м. Київ), з приміткою 
«за адекватне відтворення класичного філософського твору засобами сучасної наукової 
мови». 
 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 



 

- Іван РЯБЧИЙ за переклад книги « Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу» Ж. 
ШАРПАКА; 
 

- Софія РЯБЧУК за переклад книги «Як розмовляти з дітьми про мистецтво» Ф. БАРБ-ГАЛЛЬ, 
Видавництво Старого лева (м. Львів); 
 

- Ярослав КОВАЛЬ та Юрій ЛИСЕНКО за переклад творів «Зазі в метро. Вправи зі стилю» 
Ремона Кено, вид. Фоліо (м. Харків). 
 

 У 2016 році премію поділили:  
 

- Іван РЯБЧИЙ за високопрофесійне відтворення різножанрових текстів у перекладі книг 
«Божество різанини» Ясміни Реза та «Двоє добродіїв із Брюсселя» Еріка-Емманюеля 
ШМІТТА, Видавництво Анетти Антоненко, 2015 рік; 
 

- Ірина СЛАВІНСЬКА за адекватне відтворення яскравого полістилістичного тексту книги «Не 
сподівайтеся позбутися книжок» Умберто ЕКО та Жана-Клода КАР’ЄРА, Видавництво 
Старого Лева (Львів), 2015 рік; 
 

Особливої відзнаки журі були удостоєні : 
 

- Ярослав КОВАЛЬ за переклад книги «У кафе втраченої молодості» Патріка МОДІАНО, вид. 
Фоліо (Харків), 2015 рік; 
 

- Роман ОСАДЧУК за переклад книги «Смерть у кредит» Луї-Фердінана СЕЛІНА, Видавництво 

Жупанського (Київська обл..), 2015 рік ; 

 

- Валентин ОМЕЛЬЯНЧИК за переклад книги «Клопоти з ідентичністю» Венсана ДЕКОМБА, 

вид. Стилос (Київ), 2015 рік.  

 

 У 2017 році премію поділили:  
 

- Іван РЯБЧІЙ за високопрофесійний переклад книги "Анна Київська: дружина Генріха І» 
Філіпа ДЕЛОРМА, вид. «Лаурус» (м. Київ), 2016 рік; 

 

- Мія МАРЧЕНКО за досконале розуміння специфіки дитячої літератури при перекладі  книг 1-
2 «Тобі Лолнесс» Тімоте де ФОМБЕЛЯ, вид. «Час майстрів» (м. Київ), 2016 рік. 

  
Спеціальної відзнаки журі були удостоєні перекладачі: 

 

- Леонід КОНОНОВИЧ за переклад 3-го тому «Смерть у душі» трилогії «Дороги свободи» 
Жана-Поля САРТРА, «Видавництво Жупанського» (м. Київ), 2016 рік ; 
 

- Володимир АРТЮХ та Андрій РЄПА за переклад твору «Етика. Нарис про розуміння зла» 
Алена БАДЬЮ, вид. «Комубук» (м. Київ), 2016 рік. 
 

 

 У 2018 році премію поділили:  
 

- Марина МАРЧЕНКО за переклад книги "Маленька країна» Гаеля ФАЯ, вид. «К.І.С.» (м. Київ), 
2017 рік; 
 

- Дарія БІБІКОВА за переклад книги «Серцедер» Бориса ВІАНА, вид. «Вавилонська 
бібліотека/ Фундація Короля Юрія» (Львів), 2017 рік. 

  
Спеціальної відзнаки журі була удостоєна перекладач: 

 

- Лілія ПРУСІК за переклад книги «Спогади» Жана МОННЕ, вид. «Фоліо» (Харків), 2017. 

 


