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Ар ты кул 6. Паў на моц твы Са ве та Мі ніст-

раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ін-

шых дзяр жаў ных ор га наў і ін-

шых дзяр жаў ных ар га ні за цый 

у га лі не за бес пя чэн ня якас ці 

і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў

Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га-

лі не за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў:

— за бяс печ вае пра вя дзен не адзі най 

дзяр жаў най па лі ты кі;

— за бяс печ вае між на род нае су пра цоў-

ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь;

— ка ар ды нуе дзей насць пад па рад ка ва-

ных Са ве ту Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га кі ра-

ван ня і ін шых дзяр жаў ных ар га ні за цый, а 

так са ма мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад-

чых ор га наў;

— вы зна чае па ра дак уза е ма дзе ян ня пад-

па рад ка ва ных Са ве ту Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь рэс пуб лі кан скіх ор га наў дзяр жаў на га 

кі ра ван ня і ін шых дзяр жаў ных ар га ні за цый, а 

так са ма мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых 

ор га наў, уклю ча ю чы ўза ем нае ін фар ма ван не 

аб вы яў лен ні маг чы мых ры зык не спры яль-

на га ўплы ву хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў на жыц цё і зда роўе ча ла ве ка, а 

так са ма на ступ стваў гэ та га ўплы ву;

— вы зна чае па ра дак і ўмо вы пра вя дзен-

ня юры дыч ны мі асо ба мі, ін ды ві ду аль ны мі 

прад пры маль ні ка мі, якія ажыц цяў ля юць вы-

твор часць і (або) аба рот хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў, кант ро лю якас ці і бяс-

пе кі вы раб ле ных і (або) тых, якія ўво зяц ца 

ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь, бія ла гіч на ак тыў ных 

да ба вак да ежы і спе цы я лі за ва ных хар чо вых 

пра дук таў для хар ча ван ня спарт сме наў;

— вы зна чае па ра дак па цвяр джэн ня юры-

дыч ны мі асо ба мі, ін ды ві ду аль ны мі прад пры-

маль ні ка мі, якія ажыц цяў ля юць вы твор часць 

і (або) аба рот хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў, звес так аб спе цы яль ных улас ці-

вас цях (спе цы яль ныя па жыў ныя ўлас ці вас ці, 

па ка зан ні, су праць па ка зан ні да пры мя нен ня 

асоб ны мі ўзрос та вы мі гру па мі на сель ніц тва, 

а так са ма пры асоб ных ві дах за хвор ван няў) 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў,

у тым лі ку бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак да 

ежы, за яў ле ных улас ці вас цях спе цы я лі за-

ва ных хар чо вых пра дук таў, якія вы но сяц ца 

на мар кі роў ку;

— вы зна чае з улі кам па тра ба ван няў тэх-

ніч ных рэг ла мен таў Мыт на га са ю за, Еў ра-

зій ска га эка на міч на га са ю за і ін шых між-

на род на-пра ва вых ак таў, якія скла да юць 

пра ва Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, 

па ра дак аба ро ту бія ла гіч на ак тыў ных да-

ба вак да ежы і мес цы іх рэа лі за цыі;

— вы зна чае з улі кам па тра ба ван няў ак-

таў за ка на даў ства, тэх ніч ных рэг ла мен таў 

Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч-

на га са ю за і ін шых між на род на-пра ва вых 

ак таў, якія скла да юць пра ва Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за, па ра дак пра вя дзен-

ня юры дыч ны мі асо ба мі, ін ды ві ду аль ны мі 

прад пры маль ні ка мі, якія ажыц цяў ля юць 

вы твор часць і (або) аба рот хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, кан фіс ка цыі, 

вяр тан ня, зні шчэн ня, уты лі за цыі хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, якія не ад-

па вя да юць уста ноў ле ным па тра ба ван ням 

да іх якас ці і бяс пе кі;

— ажыц цяў ляе ін шыя паў на моц твы ў ад-

па вед нас ці з Кан сты ту цы яй Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, гэ тым За ко нам, ін шы мі за ко на мі і 

ак та мі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Дру гія дзяр жаў ныя ор га ны і ін шыя дзяр-

жаў ныя ар га ні за цыі рэа лі зу юць адзі ную 

дзяр жаў ную па лі ты ку ў га лі не за бес пя-

чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў у ме жах сва ёй кам-

пе тэн цыі.

Ар ты кул 7. За бес пя чэн не якас ці і бяс пе кі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў

Якасць і бяс пе ка хар чо вай сы ра ві ны і хар-

чо вых пра дук таў за бяс печ ва юц ца шля хам:

— тэх ніч на га нар ма ван ня і стан дар ты-

за цыі ў да чы нен ні да хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў;

— уста наў лен ня са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч-

ных па тра ба ван няў да хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў, іх вы твор час ці і (або) 

аба ро ту;

— пра вя дзен ня ве тэ ры нар на-са ні тар най 

экс пер ты зы не пе ра пра ца ва най хар чо вай 

сы ра ві ны жы вёль на га па хо джан ня;

— пра вя дзен ня дзяр жаў най рэ гіст ра цыі 

хар чо вых пра дук таў і вы ра баў, якія кан так-

ту юць з хар чо вай сы ра ві най і хар чо вы мі 

пра дук та мі, вы зна ча ных тэх ніч ны мі рэг ла-

мен та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га эка-

на міч на га са ю за і ін шы мі між на род на-пра-

ва вы мі ак та мі, якія скла да юць пра ва Еў ра-

зій ска га эка на міч на га са ю за;

— пра вя дзен ня дзяр жаў най са ні тар на-

гі гі е ніч най экс пер ты зы хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў, ма тэ ры я лаў і вы ра баў 

(за вы клю чэн нем тых, якія пад ля га юць дзяр-

жаў най рэ гіст ра цыі);

— лі цэн за ван ня асоб ных ві даў дзей нас-

ці па вы твор час ці і (або) аба ро це хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— сер ты фі ка цыі або дэк ла ра ван ня ад-

па вед нас ці хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў у ад па вед нас ці з ак та мі за ка на-

даў ства, тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га 

са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і 

ін шы мі між на род на-пра ва вы мі ак та мі, якія 

скла да юць пра ва Еў ра зій ска га эка на міч-

на га са ю за;

— пра вя дзен ня ў вы пад ках, уста ноў ле-

ных ак та мі за ка на даў ства, тэх ніч ны мі рэг-

ла мен та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за і ін шы мі між на род на-

пра ва вы мі ак та мі, якія скла да юць пра ва 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, вы пра-

ба ван няў хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў у вы пра ба валь ных ла ба ра то ры ях 

(цэнт рах) па па каз чы ках бяс пе кі, а так са ма 

па па каз чы ках якас ці, якія за дэк ла ра ва ны 

вы твор цам;

— вы ка нан ня юры дыч ны мі асо ба мі, ін-

ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі, якія 

ажыц цяў ля юць вы твор часць і (або) аба рот 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, 

па тра ба ван няў да пра цэ саў рас пра цоў кі хар-

чо вых пра дук таў, вы твор час ці, пе ра пра цоў кі 

(апра цоў кі), рэа лі за цыі, за хоў ван ня, транс-

пар та ван ня, вы ка ры стан ня, зні шчэн ня, уты-

лі за цыі, уво зу ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь, вы ва-

зу з Рэс пуб лі кі Бе ла русь хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў, уста ноў ле ных ак та мі 

за ка на даў ства, між на род ны мі да га во ра мі 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, а так са ма тэх ніч ны мі 

рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ю за і ін шы мі між на род-

на-пра ва вы мі ак та мі, якія скла да юць пра ва 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за;

— пра вя дзен ня юры дыч ны мі асо ба мі, 

ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі, якія 

ажыц цяў ля юць вы твор часць і (або) аба рот 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, 

вы твор ча га, у тым лі ку ла ба ра тор на га або 

ін ша га, кант ро лю якас ці і бяс пе кі хар чо-

вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, умоў 

іх вы твор час ці, пе ра пра цоў кі (апра цоў кі), 

рэа лі за цыі, за хоў ван ня, транс пар та ван ня 

з улі кам вы зна чэн ня кры тыч ных кант роль-

ных кро пак;

— пры няц ця мер па па пя рэ джан ні і спы-

нен ні па ру шэн няў за ка на даў ства ў га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, а так са ма па 

пры цяг нен ні ві на ва тых асоб да ад каз нас ці;

— пры няц ця ін шых мер, на кі ра ва ных на 

за бес пя чэн не якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў.

Ар ты кул 8. Ін фар ма цыя аб якас ці і бяс пе-

цы хар чо вай сы ра ві ны і хар-

чо вых пра дук таў

Ін фар ма цыя аб якас ці і бяс пе цы хар чо-

вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў па він на 

змя шчац ца ў су пра ва джаль ных да ку мен тах, 

на ўпа коў цы, эты кет ках або да во дзіц ца да 

ве да ма на сель ніц тва ін шым спо са бам на 

бе ла рус кай і (або) рус кай мо вах, ка лі ін шае 

не пра ду гле джа на тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі 

Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч на-

га са ю за і ін шы мі між на род на-пра ва вы мі 

ак та мі, якія скла да юць пра ва Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за, і ўклю чаць:

— най мен не хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў;

— звест кі аб вы твор цы (наз ва і мес ца 

зна хо джан ня юры дыч най асо бы, проз ві шча, 

улас нае імя, імя па баць ку (ка лі та кое ма ец-

ца) і ад рас рэ гіст ра цыі па мес цы жы хар ства 

ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка), а ў вы-

пад ках, уста ноў ле ных тэх ніч ны мі рэг ла мен-

та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч-

на га са ю за і ін шы мі між на род на-пра ва вы мі 

ак та мі, якія скла да юць пра ва Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за, — най мен не і мес ца 

зна хо джан ня ўпаў на ва жа най вы твор цам 

асо бы, звест кі аб юры дыч най асо бе, ін ды-

ві ду аль ным прад пры маль ні ку (наз ва і мес ца 

зна хо джан ня юры дыч най асо бы, проз ві шча, 

улас нае імя, імя па баць ку (ка лі та кое ма-

ец ца) і ад рас рэ гіст ра цыі па мес цы жы хар-

ства ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка), 

якія ажыц цяў ля юць увоз у Рэс пуб лі ку Бе-

ла русь, рэа лі за цыю і вы ка ры стан не хар чо-

вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў і якія 

ня суць ад каз насць за ад па вед насць гэ тых 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў 

уста ноў ле ным па тра ба ван ням да іх якас ці і 

бяс пе кі, вы твор час ці і (або) аба ро ту;

— звест кі аб юры дыч най асо бе, ін ды ві-

ду аль ным прад пры маль ні ку (наз ва і мес ца 

зна хо джан ня юры дыч най асо бы, проз ві шча, 

улас нае імя, імя па баць ку (ка лі та кое ма-

ец ца) і ад рас рэ гіст ра цыі па мес цы жы хар-

ства ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка), 

якія ажыц цяў ля юць упа коў ван не хар чо вай 

сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў не ў мес цы 

іх вы твор час ці для на ступ най рэа лі за цыі або 

па за ка зе ін шай юры дыч най асо бы, ін ды ві-

ду аль на га прад пры маль ні ка (за вы клю чэн-

нем вы пад каў упа коў ван ня ў спа жы вец кую 

ўпа коў ку суб' ек та мі ганд лю, якія ажыц цяў-

ля юць роз ніч ны ган даль);

— звест кі аб скла дзе і хар чо вай каш тоў-

нас ці хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук-

таў, а для бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак да 

ежы і спе цы я лі за ва ных хар чо вых пра дук-

таў для хар ча ван ня спарт сме наў так са ма 

звест кі аб коль кас най на яў нас ці бія ла гіч на 

ак тыў ных рэ чы ваў (у гра мах, мі лі гра мах, 

мі лі літ рах, пра цэнт най коль кас ці), хар чо вай 

каш тоў нас ці (энер ге тыч ная каш тоў насць, 

коль касць бял коў, тлу шчаў, вуг ля во даў, ві-

та мі наў, мі не раль ных рэ чы ваў) з ука зан нем 

пра цэн та ад рэ ка мен да ва на га ўзроў ню су-

тач на га спа жы ван ня або нор маў фі зі я ла гіч-

ных па трэ баў ча ла ве ка;

— рэ ка мен да цыі і (або) аб ме жа ван ні па 

вы ка ры стан ні (пры га та ван ні) хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў у вы пад ку, ка лі 

іх вы ка ры стан не (пры га та ван не) без гэ тых 

рэ ка мен да цый і (або) аб ме жа ван няў аб ця-

жа ра на або мо жа на нес ці шко ду жыц цю і 

зда роўю ча ла ве ка, яго ма ё мас ці, пры вес ці 

да зні жэн ня або стра ты сма ка вых улас ці-

вас цей;

— ука зан не на тое, што бія ла гіч на ак тыў-

ная да баў ка да ежы не з'яў ля ец ца ле ка вым 

срод кам;

— ука зан не на тое, што хар чо вая сы ра-

ві на і хар чо выя пра дук ты атры ма ны з ужы-

ван нем ген на-ін жы нер ных ар га ніз маў;

— коль касць, да ту вы ра бу і тэр мін пры-

дат нас ці хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра-

дук таў (для бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак да 

ежы і спе цы я лі за ва ных хар чо вых пра дук таў 

для хар ча ван ня спарт сме наў да дат ко ва па-

він ны быць ука за ны фор ма вы пус ку і ну мар 

пар тыі (се рыі));

— умо вы за хоў ван ня хар чо вай сы ра ві-

ны і хар чо вых пра дук таў, якія ўста ноў ле ны 

вы твор цам або пра ду гле джа ны тэх ніч ны мі 

рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска-

га эка на міч на га са ю за і ін шы мі між на род-

на-пра ва вы мі ак та мі, якія скла да юць пра ва 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, а так са ма 

ўмо вы за хоў ван ня хар чо вых пра дук таў пас-

ля ад крыц ця ўпа коў кі, якая ахоў ва ла іх ад 

пса ван ня, якасць і бяс пе ка якіх змя ня юц ца 

пас ля ад крыц ця гэ тай упа коў кі;

— адзі ны знак аба ра чэн ня пра дук цыі 

на рын ку дзяр жаў — чле наў Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за ў вы пад ках, уста ноў-

ле ных тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га 

са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за і 

ін шы мі між на род на-пра ва вы мі ак та мі, якія 

скла да юць пра ва Еў ра зій ска га эка на міч-

на га са ю за;

— ін шыя звест кі, у тым лі ку па пе ра-

д жаль ныя, уста ноў ле ныя ак та мі за ка на даў-

ства, між на род ны мі да га во ра мі Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, а так са ма тэх ніч ны мі рэг ла мен-

та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч-

на га са ю за і ін шы мі між на род на-пра ва вы мі 

ак та мі, якія скла да юць пра ва Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за.

Ін фар ма цыя аб якас ці і бяс пе цы хар чо-

вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў мо жа 

змя шчаць да дат ко выя звест кі, у тым лі ку 

звест кі аб да ку мен це, у ад па вед нас ці з якім 

вы раб ле ны хар чо вая сы ра ві на і хар чо выя 

пра дук ты, пры ду ма ная (ары гі наль ная) наз-

ва хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, 

та вар ны знак, звест кі аб ула даль ні ку вы-

ключ на га пра ва на та вар ны знак, най мен-

не мес ца па хо джан ня хар чо вай сы ра ві ны і 

хар чо вых пра дук таў, най мен не і мес ца зна-

 хо джан ня лі цэн зі я ра, зна кі сіс тэм даб ра-

воль най сер ты фі ка цыі.

Ука зан не звес так пра ад мыс ло выя ўлас-

ці вас ці (спе цы яль ныя па жыў ныя ўлас ці вас ці, 

па ка зан ні, су праць па ка зан ні да пры мя нен ня 

асоб ны мі ўзрос та вы мі гру па мі на сель ніц тва, 

а так са ма пры асоб ных ві дах за хвор ван няў)

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых пра дук таў, 

у тым лі ку бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак да 

ежы, за яў ле ных улас ці вас цях спе цы я лі за-

ва ных хар чо вых пра дук таў у су пра ва джаль-

ных да ку мен тах, на ўпа коў цы, эты кет ках 

ажыц цяў ля ец ца пры на яў нас ці да ку мен таў, 

якія па цвяр джа юць гэ тыя ўлас ці вас ці.

Ар ты кул 9. Кант роль (на гляд) у га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў

Кант роль (на гляд) у га лі не за бес пя чэн ня 

якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў ажыц цяў ля юць упаў на ва жа-

ныя на тое за ка на даў чы мі ак та мі дзяр жаў-

ныя ор га ны (іх струк тур ныя пад раз дзя лен ні з 

пра ва мі юры дыч най асо бы, тэ ры та ры яль ныя 

ор га ны, пад па рад ка ва ныя ар га ні за цыі) (да-

лей — дзяр жаў ныя ор га ны, якія ажыц цяў ля-

юць кант роль (на гляд) у га лі не за бес пя чэн ня 

якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо вых 

пра дук таў) у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам 

аб кант роль най (на гляд най) дзей нас ці.

Ар ты кул 10. Пра вы юры дыч ных асоб, ін-

ды ві ду аль ных прад пры маль-

ні каў, якія ажыц цяў ля юць 

вы твор часць і (або) аба рот 

хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых вы ра баў

Юры дыч ныя асо бы, ін ды ві ду аль ныя 

прад пры маль ні кі, якія ажыц цяў ля юць вы-

твор часць і (або) аба рот хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў, ма юць пра ва:

— уно сіць у дзяр жаў ныя ор га ны пра па но-

вы аб удас ка на лен ні за ка на даў ства ў га лі не 

за бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы-

ра ві ны і хар чо вых пра дук таў;

— аб скардж ваць ра шэн ні па ак тах пра-

вер кі дзяр жаў ных ор га наў, якія ажыц цяў ля-

юць кант роль (на гляд) у га лі не за бес пя чэн ня 

якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра ві ны і хар чо-

вых пра дук таў, па тра ба ван ні (прад пі сан ні) 

аб лік ві да цыі па ру шэн няў, дзе ян ні (бяз дзей-

насць) іх служ бо вых асоб;

— ажыц цяў ляць ін шыя пра вы ў га лі не за-

бес пя чэн ня якас ці і бяс пе кі хар чо вай сы ра-

ві ны і хар чо вых пра дук таў у ад па вед нас ці з 

ак та мі за ка на даў ства, тэх ніч ны мі рэг ла мен-

та мі Мыт на га са ю за, Еў ра зій ска га эка на міч-

на га са ю за і ін шы мі між на род на-пра ва вы мі 

ак та мі, якія скла да юць пра ва Еў ра зій ска га 

эка на міч на га са ю за.

Ар ты кул 11. Аба вяз кі юры дыч ных асоб, 

ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў, якія ажыц цяў ля-

юць вы твор часць і (або) аба-

рот хар чо вай сы ра ві ны і хар-

чо вых пра дук таў

Юры дыч ныя асо бы, ін ды ві ду аль ныя 

прад пры маль ні кі, якія ажыц цяў ля юць вы-

твор часць і (або) аба рот хар чо вай сы ра ві ны 

і хар чо вых пра дук таў, аба вя за ны:

(Заканчэнне на стар. 7)

АБ УНЯ СЕН НІ ЗМЯ НЕН НЯЎ І ДА ПАЎ НЕН НЯЎ У ЗА КОН РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ 
«АБ ЯКАС ЦІ І БЯС ПЕ ЦЫ ХАР ЧО ВАЙ СЫ РА ВІ НЫ І ХАР ЧО ВЫХ ПРА ДУК ТАЎ 

ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ І ЗДА РОЎЯ ЧА ЛА ВЕ КА»

(Працяг. Пачатак на стар. 5)


