
Обласна Програма підтримки вітчизняного 

книговидання, книгорозповсюдження та 

популяризації української книги 

у Миколаївській області



Мета та завдання:

 реалізація державної політики щодо розвитку
книговидання;

 створення сприятливих умов для розвитку
книговидавничої сфери та розширення мережі
книгорозповсюдження в області, найбільш
повного забезпечення населення області
українською книжковою продукцією;

 пропаганда української книги та популяризація
творів місцевих авторів;

 розвиток та підтримка читацької культури тощо.



Фінансування Програми:
 2016 рік – 170 тис. грн.

видання книг: 79 тис. грн.

видання літературного журналу “Соборна вулиця”: 80 тис. грн.

проведення конкурсу “Краща Миколаївська книга”: 7,3 тис. грн.

 2017 рік – 565,25 тис. грн.

видання книг: 454,65 тис. грн.

видання літературного журналу “Соборна вулиця”: 100 тис. грн.

проведення конкурсу “Краща Миколаївська книга”: 10,6 тис. грн.

 2018 рік – 313 тис. грн.

видання книг – 190 тис. грн.

видання літературного журналу “Соборна вулиця”: 110 тис. грн.

проведення конкурсу “Краща Миколаївська книга”: 12,96 тис. грн.



Фінансування Програми 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Видання книг
(тис.грн)

Видання журналу
"Соборна вулиця"
(тис.грн)

Конкурс "Краща
Миколаївська книга"
(тис.грн.)



Видання книжкової продукції у 

Миколаївській області
За попередніми даними Книжкової палати України місцевими видавництвами

у 2018 році видано 149 назв книжкової продукції загальним накладом 45,6
тис. примірників (у 2017 році – 201 назву книжкової продукції накладом 48,5 тис.
примірників, у 2016 році - 134 назви книжкової продукції загальним накладом
34,6 тис. примірників).

Із загальної кількості назв видавничої продукції 132 книги загальним тиражем
41,8 тис. примірників та 17 брошур тиражем 3,8 тис. примірників ( у 2017 році –
177 назв книг загальним тиражем 43,4 тис. примірників та 24 брошури тиражем
5,1 тис примірників, у 2016 році – 117 назв книг загальним тиражем 30,9 тис.
примірників та 17 брошур тиражем 3,7 тис. примірників).



Видання книжкової продукції в 
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2016 рік 

Видано 6 книг місцевих авторів загальним тиражем 3782 примірники на загальну суму 79 тис. грн.

2017 рік
Видано 7 книг місцевих авторів загальним тиражем 5878 примірників на загальну суму 454,65 тис. грн.

2018 рік

Видано  6 книг місцевих авторів загальним тиражем 4830 примірників на загальну суму 190 тис. грн.



Популяризація творчості місцевих авторів, шляхом

видання їх творів у літературних журналах, альманахах тощо

У 2018 році видано 2 номери літературно-художнього журналу 

«Соборна вулиця» тиражем 1000 примірників. На зазначені цілі з 

обласного бюджету використано 110 тис.грн.
(протягом 2016-2018 років видано 6 номерів журналу «Соборна вулиця» тиражем 3000 примірників 

на суму 290 тис. грн.)



Конкурс 

“Краща Миколаївська  книга”

З обласного бюджету 2018 року на проведення конкурсу «Краща Миколаївська книга» використано кошти у сумі
12 960 грн. (у 2017 році – 10600 грн., у 2016 році - 7300 грн.).

2018 року на конкурс представлено 55 книг місцевих авторів, виданих протягом 2017 року у 

8 миколаївських видавництвах. 29 незалежних експертів визначили кращі серед представлених видань.

Переможцями ХІІ обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» стали:

 у номінації «Краще історико-краєзнавче видання» - автори книги «Миколаївщина козацька» Ковальова О.Ф. Шарафанов
С.С., Добровольський О.А та видавець книги - видавництво ТОВ фірма «Іліон»; 

 у номінації «Краще учбове видання та підручники» - автори книги «Українська мова як іноземна: Підготовка до тесту. 
Тренувальні завдання. Середній рівень» Новікова О.М., Тулузакова О.Г., Штанденко У.М. та видавець книги - видавництво ЧНУ
ім.Петра Могили;

 у номінації «Краща поетична збірка» - автор книги «Экология души» Качурін В.Т. та видавець книги – Швець В.Д.;

 у номінації «Краще прозаїчне видання» - автор книги  «Вендета у форматі 3D» Бондаренко Л.П. та видавець книги -
видавництво ТОВ фірма «Іліон»; 

 у номінації «Краще видання для дітей та юнацтва» - автор книги «Подорож у дивне або Нова Казка» Свірська Т.Д. та 
видавець книги – видавництво ТОВ фірма «Іліон»; 

 у номінації «Кращий літературний дебют» - автор книги «Неудобные зарисовки гибридной войны» Пайкін О.В. та видавець
книги – видавництво ТОВ фірма «Іліон».



ХІІ обласний конкурс

“Краща Миколаївська книга”


