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АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ ПРАКТИК ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ  
В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Анотація. Актуальність проблеми спричинена зростанням випадків домашнього насильства в період 
карантинних обмежень під час пандемії COVID-19, введених урядами різних країн світу. Серед них: закриття 
(lockdown), обмеження контактів та пересування. Вони спрямовані на сповільнення поширення COVID-19. 
Фінансова незахищеність, підвищений стрес через зміну типової щоденної поведінки та соціальну ізоляцію, 
можливість зловмисників контролювати своїх жертв у повсякденному житті протягом тривалого часу при-
зводять до посилення агресії та збільшення випадків домашнього насильства. Міжнародне співтовариство 
визнає домашнє насильство одним із найпоширеніших порушень прав і свобод людини – жінок, чоловіків, 
літніх людей, дітей. Майже всюди в світі органи державної влади та різноманітні неурядові організації за-
ймаються вирішенням цієї проблеми, виявляючи її латентність і складність, а також – недосконалість за-
конодавства, покликаного запобігати таким порушенням. Метою статті є аналіз світового досвіду протидії 
домашньому насильству в умовах пандемії, адже вивчення такого досвіду може стати в нагоді українському 
суспільству при розробці власних програм протидії домашньому насильству в умовах пандемії COVID-19. 
З огляду на конкретизацію завдань у дослідженні використано теоретичний аналіз наукової літератури та 
іноземних інтернет-джерел, що дав змогу з’ясувати особливості протидії домашньому насильству у різних 
країнах світу під час пандемії COVID-19. Проведений авторами статті аналіз практик протидії домашньому 
насильству в Канаді, Швеції, Чеській Республіці Молдові та Білорусі дозволив визначити ключові заходи, 
здійснені урядами та провідними організаціями цих країн. Виокремлені практики стимулюють до критичної 
оцінки, більш глибокого вивчення та розгляду можливості впровадження найкращих з них в Україні.

Ключові слова: насильство; домашнє насильство; протидія домашньому насильству; права людини; 
COVID-19.

Вступ. За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я [1] ще до початку пандемії, спричи-
неною вірусом COVID-19, кожна третя жінка у світі 
піддавалася сексуальному та фізичному насильству, 
зокрема, з боку свого партнера, хоча би, один раз у 
житті. 18% жінок віком від 19-49 років піддавалася 
сексуальному та фізичному насильству з боку парт-
нерів за останні 12 місяців. Теперішня ситуація із ко-
ронавірусом значно поглибила цю проблему. Напри-
клад, у Франції кількість звернень на «гарячу лінію» 
щодо насильства збільшилося на 30% [2] з початку 
прийняття дій щодо «соціального дистанціювання», 
з 17 березня 2020 року. Схожа статистика й на Кіпрі 
– 30%, у Сінгапурі – 33%. 

Прогнози свідчать, що додаткові три місяці са-
моізоляції збільшують кількість жертв насильства на 
20% по всьому світу, або до 15 мільйони випадків, а 
також до 31 мільйон випадків насильства при подо-
вженні самоізоляції до 6 місяців, 45 мільйонів – при 
9 місяцях і 61 мільйон, якщо період ізоляції в умо-
вах пандемії становитиме один рік [3]. Ці прогнози 
є загальносвітовими (193 країни-члени Організації 

Об'єднаних Націй) і пояснюють високий рівень не-
дооцінки проявів насильства за ознакою статі.

Ресурси для підтримки, консультування та до-
помоги після зґвалтування під час пандемії також 
обмежені. Ситуація погіршується тим, що за статис-
тикою менше 40% жінок у світі, що потерпають від 
насильства, звертаються по допомогу до спеціальних 
служб та менше 10% з тих, що звертаються за такою 
допомогою, комунікують такі випадки з поліцією. 
Крім того, в умовах карантинних обмежень жінкам 
важче зробити певні кроки для оприлюднення акту 
насилля [4].

Для відстеження заходів урядів країн світу щодо 
подолання кризи COVID-19 та протидії її наслідків, 
зокрема, щодо економічного, соціального забезпе-
чення жінок та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі, Програмою з розвитку 
ООН був створений інструмент – COVID-19 Global 
Gender Response Tracker [5].

Дані, аналіз та статистика з COVID-19 Global 
Gender Response Tracker свідчать про те, що в кож-
ній 5 з 206 проаналізованих країн, або в 42 країнах 
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світу, відсутні гендерно-чутливі заходи реагування 
на пандемію. І лише 25 країн запровадили заходи, 
спрямовані на боротьбу з насильством щодо жінок 
та дівчат, підтримку безоплатного догляду та зміц-
нення економічної безпеки жінок [6]. Насамперед, 
це служби довіри, притулки або юридична підтримка 
для протидії сплеску насильства, грошові перекази, 
безпосередньо спрямовані на економічну підтримку 
жінок, або послуги по догляду за дітьми та оплачу-
вані лікарняні.

У 135 країнах з усіх проаналізованих визначе-
но 704 заходи щодо запобігання та/або реагування 
на насильство щодо жінок та дівчат. З них, 63% зо-
середилися на зміцненні основних послуг, таких, як 
притулки, служби довіри та інші механізми підтрим-
ки. Проте, лише 48 країн із 206 проаналізованих, роз-
глядали послуги, спрямовані на боротьбу з насиль-
ством щодо жінок та дівчат, як невід'ємну частину 
своїх національних та місцевих планів реагування на 
COVID-19, водночас, дуже мало адекватно фінансу-
вали ці заходи. Зокрема, зазначається і досвід Украї-
ни. Мова йде, насамперед, про кампанію, започатко-
вану МВС України ##ДійПротиНасильства, урядову 
гарячу лінію «15-47» та низки тематичних тренінгів 
для співробітників Національної поліції України [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блему домашнього насильства та насильства за озна-
кою статі розкривали у своїх роботах багато вчених 
та експертів, а саме: Н. Ахтирська, В. Бондаровська, 
А. Блага, Г. Христова, О. Ковальова, Н. Федоро-
вич, Г. Скіпальська, О. Кочемировська, А. Лабунь, 
Т. Кульбачка, Т. Журавель, К. Левченко, О. Марти-
ненко, Т. Цюман, І. Дроздова, Л. Мельник, Н. Цвєт-
кова, І. Семенко, К. Пуха, К. Новохатня та ін. 

Соціологічні дослідження домашнього насиль-
ства проводились такими вітчизняними вченими та 
експертами, як: Т. Марценюк, М. Коновалова, Т. Ма-
тусевич, Т. Приходько, Т. Садикова, О. Веселовська, 
А. Ляднєва-Ірлік, Л. Кобилянська, С. Павлиш.

Насильство щодо дітей та питання профілакти-
ки насильства досліджувалась такими вченими, як: 
Ю. Аносова, В. Байдик, І. Бандурка, О. Возіянова, 
О. Кочемировська, Т. Кульбачка, М. Легенька, Т. Лях, 
М. Матвійчук, Л. Мельник, О. Нагула, Ж. Петрочко, 
В. Поуль, К. Пуха, Т. Спіріна, К. Черепаха, О. Швед, 
Т. Цюман та ін. 

Питання сексуального насильства щодо дітей, 
комерційної сексуальної експлуатації дітей і молоді 
у 6 країнах Центральної і Східної Європи: Болгарії, 
Латвії, Литві, Молдові, Польщі та Україні представ-
лені такими міжнародними експертами, як: Д. Жур-
ковска, Д. Сімботяну, Р. Кореччі-Мокану, А. Сочір-
ка, О. Шевченко, В. Адэскаліца, Т. Катана, К. Філат, 
Д. Кебернеак та інші.

Над вивченням питання правових основ попе-
редження насильства, поняття заходів із поперед-
ження домашнього насильства працювали А. Блага, 
Г. Христова, О. Ковальова, І. Дроздова, І. Басиста, 
В. Брижик, Д. Заброда, А. Лабунь та інші.

Питання домашнього насильства під час пан-
демії СОVID-19, ризики зростання, захист прав по-
страждалих під час пандемії та рекомендації нада-
вали такі ООН структури як: Фонд народонаселен-
ня ООН в Україні, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 
ООН ЖІНКИ (UN Women Ukraine) та вітчизняні – 
Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем», МБФ 
«Українська фундація громадського здоров’я», до-
слідники О. Кисильова, Г. Скіпальська.

Мета статті – узагальнити досвід протидії до-
машньому насильству в Канаді, Швеції, Чеській 
Республіці, Молдові та Білорусі під час пандемії 

COVID-19. Методи дослідження: З огляду на кон-
кретизацію завдань у дослідженні використано те-
оретичний аналіз наукової літератури та інтернет-
джерел, що дав змогу з’ясувати особливості протидії 
домашньому насильству у різних країнах світу під 
час пандемії COVID-19.

Виклад основного матеріалу. Згідно Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству» домашнє насильство – це діяння (дії або 
бездіяльність) фізичного, сексуального, психологіч-
ного або економічного насильства, що вчиняються 
в сім’ї чи в межах місця проживання або між роди-
чами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, 
або між іншими особами, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не 
перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між 
собою, незалежно від того, чи проживає (прожива-
ла) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому 
самому місці, що й постраждала особа, а також по-
грози вчинення таких діянь [7].

Розглянемо досвід різних країн світу щодо 
протидії домашньому насильству в період пандемії 
COVID-19.

Канада. Пандемія COVID-19 створила безпре-
цедентні виклики для тих, хто зазнає гендерного на-
сильства, та організацій різних форм власності, які 
надають їм підтримку та послуги [8]. Для підтримки 
найбільш вразливих груп чоловіків та жінок, Уряд 
Канади оголосив про надзвичайне фінансування 
таких організацій – з травня 2020 року було надано 
майже 150 млн доларів на додаткове фінансування 
[9]. Серед інших заходів протидії та запобігання до-
машньому насильству в умовах пандемії можна ви-
значити: продовження роботи судів по справах щодо 
домашнього насильства онлайн, надання захисту та 
правової допомоги онлайн [10]; безперервне функці-
онування притулків у більшості провінцій і терито-
рій Канади упродовж усіх карантинних обмежень в 
умовах пандемії; місцева влада провінції Юкон нада-
ла безкоштовні мобільні телефони, оснащені інтер-
нетом та проплаченими послугами зв’язку на 4 міся-
ці жінкам, які в зоні ризику від домашнього насилля з 
метою безперервного доступу до підтримки та допо-
моги [11]; місцева влада провінції Онтаріо затверди-
ла наказ, який дозволив добровільно передислокува-
ти доступних працівників шкільної освіти в загальні 
установи догляду під час пандемії COVID-19, вклю-
чаючи притулки для жінок [12]; жінки, трансгендери 
та небінарні особи, які зазнають насильства, були 
звільнені від необхідності додержуватися заходів со-
ціального дистанціювання [10]. В Канаді під такими 
заходами розуміють заходи, що застосовуються для 
мінімізації тісного контакту з іншими людьми в гро-
маді, і включають: карантин та самоізоляцію на ін-
дивідуальному рівні, уникнення скупчення людей, 
скасування масових зборів тощо [13].

Швеція. Швеція регулярно посідає провідні по-
зиції в міжнародних рейтингах гендерної рівності 
за багатьма показниками, а також має прогресивні 
норми та позиції в цій сфері. Що стосується ситуації, 
пов’язаної із пандемією COVID-19, то Швеція й досі 
не запровадила карантинний lockdown із відповід-
ними обмеженнями. Серед заходів, спрямованих на 
протидію домашньому насильству можна виокреми-
ти наступні: з метою запобігання насильству чолові-
ків над жінками, до спалаху COVID-19 було розпо-
чато пілотний проєкт, що складається з національної 
телефонної лінії довіри для чоловіків, які ризикують 
скривдити членів сім'ї. Ця телефонна лінія пілотного 
проєкту продовжила години роботи під час спалаху 
COVID-19 [14]; уряд доручив шведському агентству 
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з питань гендерної рівності визначити та розробити 
ефективні методи комунікації з жертвами насильства. 
Розроблені методи мусять бути адаптовані до діяль-
ності муніципалітетів. Було надано понад 1,8 мільйо-
на шведських крон (приблизно 700 000 євро) на 2020 
рік для виконання завдання; уряд коштом додатково-
го фінансування зміцнив громадянське суспільство 
в їх роботі по боротьбі з насильством щодо жінок, 
дітей та ЛГБТ-осіб із боку насильницьких партнерів 
або батьків (100 мільйонів шведських крон (приблиз-
но 9 мільйонів євро) було розподілено серед органі-
зацій громадянського суспільства) [15]; національна 
телефонна лінія допомоги для жінок, яким загрожує 
насильство, зазвичай працює щодня цілодобово. Так 
залишилось і під час спалаху COVID-19.

Чеська Республіка. Чеська Республіка, як і біль-
шість європейський країн, була швидко охоплена 
пандемію, саме тому й карантинні заходи були за-
проваджені одразу. Питання домашнього насильства 
для цієї країни є знайомим та актуальним. Адже за 
даними Євростату, Чеська Республіка має один із 
найвищих у Європі показників жінок і дівчат, уби-
тих партнером, колишнім партнером або членом сім'ї 
[16]. З метою запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статті в умовах 
пандемії COVID-19 в Чеській Республіці забезпечено 
впровадження таких заходів: мережа центрів (26 цен-
трів) для постраждалих від домашнього насильства із 
широким спектром послуг – від юридичних консуль-
тацій та адвокатської діяльності до житла та працев-
лаштування; 3 спеціалізовані притулки для жінок, які 
стали жертвами домашнього насильства; інформа-
ційні кампанії, які через розповсюдження матеріалів 
урядовими соціальними медіа та іншими зручними 
канали зв'язку сповіщають постраждалих про наявні 
служби підтримки; персонал доставки чеської пошти 
навчений розпізнаванню ознак домашнього насиль-
ства, спілкуванню з постраждалими та пропонуван-
ню допомоги, як такий, що в умовах карантину має 
найбільшу кількість контактів із населенням країни 
[17]; забезпечено онлайн консультування для жінок, 
які пережили домашнє насильство, як альтернативу 
особистим зустрічам; Комітетом із питань запобіган-
ня домашньому насильству та гендерному насильству 
видано набір рекомендацій різним центральним орга-
нам виконавчої влади щодо обов'язкового регулярного 
контактування з жертвами домашнього насильства в 
сім'ях, де діти перебувають в зоні ризику, зберігання 
конфіденційності адресу притулку, інформування ши-
рокої громадськості про організації, які пропонують 
допомогу постраждалим, та забезпечення оператив-
ної допомоги тим, хто вирішив просити притулку або 
соціального житла [18]; забезпечено цілодобове функ-
ціонування «гарячої лінії» для постраждалих від до-
машнього насильства в умовах карантину; Уряд Чехії 
разом із неурядовим організаціями забезпечив функ-
ціонування мобільного додатку – «Яскраве небо», 
який може допомогти постраждалим від домашнього 
насильства оцінити своє становище, запропонувати 
поради, зберегти докази про випадки насильства та 
зв'язати постраждалих із відповідними організаціями 
або поліцією [19].

Польща. У Польщі боротьба із домашнім насиль-
ством та насильством за ознакою статі під час панде-
мії відбувалася на тлі широких протестів по всій те-
риторії країни щодо заборони абортів, а також на тлі 
рішення Уряду країни щодо виходу зі Стамбульської 
конвенції – Конвенції Ради Європи про запобігання 
насильству щодо жінок і домашньому насильству. 
Ініціатори виходу зі вище згаданої Конвенції зазна-
чають, що вона містить елементи, що суперечать 

традиційному устрою Польщі [20]. Серед заходів, 
прийнятих Урядом Польщі щодо боротьби з проява-
ми домашнього насильства, можна виокремити такі: 
налагоджена робота численних місцевих та націо-
нальних служб довіри для тих, хто пережив насиль-
ство. Одна з таких ліній довіри є безкоштовною та 
цілодобовою, де в певні дні консультації можна отри-
мати англійською та російською мовами; за ініціати-
вою Міністерства у справах сім'ї, праці та соціальної 
політики посилено контроль над реагуванням на всі 
ситуації насильства в сім'ї, збільшено частоту різних 
форм контактів із сім'ями, на які нещодавно поширю-
валися заходи допомоги. Крім того, сім'ї щодо яких 
розпочато процедуру «Блакитна карта» – зокрема, 
унаслідок насильства над дітьми, – надано додаткову 
охорону та контроль [21]; поширено Інструкцію про 
спосіб організації роботи підрозділів, що надають 
притулок, таких як: спеціалізовані центри підтримки 
жертв насильства в сім'ї, центри кризисного втручан-
ня, будинки для матерів із неповнолітніми дітьми та 
вагітних жінки, центри кризисного втручання, цен-
три підтримки, що надають цілодобову допомогу, у 
зв’язку з поширенням вірусу COVID-19; забезпечено 
роботу мережі притулків для тих, хто пережив на-
сильство в сім'ї, наприклад: спеціалізовані центри 
підтримки жертв насильства в сім'ї, центри кризового 
втручання, будинки для матерів із неповнолітніми ді-
тьми та вагітних жінок; розповсюджено інформацію 
про безкоштовний додаток Twój Parasol («Твоя па-
расолька») для тих, хто пережив насильство в сім'ї. 
Додаток дозволяє звертатися по допомогу, швидко 
набирати екстрений номер телефону, отримувати 
юридичну консультацію [22]; місцевій владі (воєвод-
ствам) було доручено створення баз даних із надання 
допомоги особам, які зазнають насильства в сім'ї, на 
місцевому рівні: бази даних про поточну діяльність 
установ, що надають притулок жертвам насильства 
в сім'ї в даному воєводстві, зокрема, інформація про 
те, чи розробили ці заклади внутрішні процедури для 
забезпечення безпеки, пов'язаної з розповсюдженням 
вірусу COVID-19; бази даних щодо спеціалізованих 
консультацій (насамперед, психологічних та юридич-
них), що пропонуються жертвам насильства, зокрема, 
за допомогою віддалених засобів зв'язку, тобто за до-
помогою телефону або електронної пошти.

Молдова. Молдова найближчий та найменший 
сусід України, проте, й там, за даними місцевої ста-
тистики, кількість випадків домашнього насильства 
в умовах пандемії упродовж перших місяців каран-
тинних заходів збільшилась на 30%. Громадські ор-
ганізації наголошують на труднощах з отриманням 
допомоги, порад та підтримки, насамперед, у сіль-
ській місцевості, де в умовах карантину було важко 
знайти поліцейського або прімара (місцевого голову) 
[23]. Крім того, Молдова досі не ратифікувала Стам-
бульську конвенцію, що залишає місцеве законодав-
ство щодо домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі поза межами міжнародних стандартів 
[24]. Урядом Молдови були проведені лише 2 заходи 
із запобігання домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі: розповсюджені комунікаційні мате-
ріали щодо послуг із відповідними контактами, що 
надаються жертвам домашнього насильства; прово-
диться оцінка насильства проти жінок шляхом зби-
рання даних та інформації про потреби жертв під 
час та після закінчення надзвичайного стану, а також 
оцінку реакції системи на випадки гендерного на-
сильства під час пандемії COVID-19 [25].

Білорусь. Білорусь запровадила декілька заходів 
допомоги в умовах пандемії, проте вони здебільшого 
зосереджені на соціальній та економічній допомо-
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зі. Це, насамперед, пов’язано з тим, що карантин не 
був запроваджений у країні. Продовжує працювати 
загальнонаціональна «гаряча лінія» для осіб, що по-
страждали від домашнього насильства, яка спрямо-
вана на надання екстреної психологічної, соціальної, 
правової допомоги таким особам. Місцеві правоохо-
ронні органи звітують про те, що збільшення злочинів 
у сфері сімейно-побутових відносин у міністерстві не 
зафіксовано, хоча активісти відзначають зменшення 
звернень жінок до правоохоронних органів власне 
через масові політичні протести та насильство з боку 
правоохоронних органів, що вплинуло на довіру по-
страждалих. Соціальні центри та притулки для жінок 
продовжують роботу у звичайному режимі [26]. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Режим соціальних дистанціювання та 
ізоляції, введений у багатьох країнах світу для упо-
вільнення поширення пандемії COVID-19, та спри-

чинені ним стреси й емоційне вигорання, повний 
перехід в онлайн, втрата бізнесу, фінансова криза, 
часті конфлікти – посилили масштаби домашньо-
го насильства. Проведений авторами статті аналіз 
практик протидії домашньому насильству в Канаді, 
Швеції, Чеській Республіці Молдові та Білорусі до-
зволив визначити ключові заходи, здійснені урядами 
та провідними організаціями цих країн. Виокремлені 
практики стимулюють до критичної оцінки, більш 
глибокого вивчення та розгляду можливості впро-
вадження найкращих з них в Україні. Подальшого 
вивчення потребує аналіз дієвих практик протидії 
домашньому насильству в Україні на різних рівнях: 
від національного – до місцевого. Також існує потре-
ба у перегляді функцій членів міждисциплінарних 
команд та окресленні ролі міжвідомчої взаємодії у 
веденні окремих випадків, пов’язаних із домашнім 
насильствам.
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL PRACTICES OF COMBATING DOMESTIC VIOLENCE 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Abstract. The relevance of the research topic is justified by the growing number of cases of domestic violence 
in the period of lockdown restrictions during the COVID-19 pandemic introduced by governments around the 

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». 2021.  ВИПУСК 2 (49)

196



world. These include: lockdown, restrictions on social contacts and mobility. They aim at slowing down the spread 
of COVID-19. Financial insecurity, increased stress due to changes in typical daily behavior and social isolation, 
possibility of perpetrators to control their victims in everyday life during long period of time have resulted in increased 
level of aggression and growing number of cases of domestic violence. The international community recognizes 
domestic violence as one of the most common violations of human rights and freedoms of women, men, the elderly 
persons, children. Almost everywhere in the world, governmental agencies and various civil society organizations 
consolidate their effort in order to address this problem, emphasizing its concealment and complexity, as well as 
gaps in legislation framework regulating prevention and combating such violations. This article analyzes the best 
international practices of addressing domestic violence during the pandemic, as study of these practices can be useful 
to Ukrainian society for developing its own programs to combat domestic violence in the context of the COVID-19 
pandemic. Due to specific objectives of the research, a theoretical analysis of the scientific literature and foreign 
Internet sources was conducted to find out specific measures taken in different countries to address domestic violence 
during the COVID-19 pandemic. We analyzed practices of combating domestic violence in Canada, Sweden, the 
Czech Republic, Moldova, and Belarus and identified key actions taken by governments and leading civil society 
organizations in these countries. The selected practices encourage critical assessment, deeper study and consideration 
of implementing the best of them in Ukraine.

Key words: violence; domestic violence; combating domestic violence; human rights; COVID-19.

НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ: «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА». 2021.  ВИПУСК 2 (49)

197



НАУКОВИЙ ВІСНИК
УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія

ПЕДАГОГІКА
СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Збірник наукових праць

Випуск 2 (49)

Комп’ютерна верстка                Тополянський С.І.

Статті подані в авторській редакції

Здано до набору 23.10.2021. Підписано до друку 29.10.2021.
Формат 60х84. Папір офс. Гарнітура Times New Roman.

Друк різогр.  Ум. друк. арк. .     
Наклад 300 прим. Замовлення № 

Віддруковано з готового оригінал–макета 
Видавництво УжНУ «Говерла»

88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 18.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників,  

і розповсюджувачів видавничої продукції  
Серія Зm №32 від 31 травня 2006 року


