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Вель мі доб ра, што ў бе-
ла рус кіх дзя цей ёсць ду жа 
вер ны, на дзей ны, муд ры 
ся бар. Імя яму — «Вя сёл-
ка». Звяр ні це ўва гу на цу-
доў ныя ад мет нас ці. Лі та ра-
тур ная «Вя сёл ка» для юных 
чы та чоў з'я ві ла ся вяс ною, 
у кра са ві ку 1957 го да. Дык 
жа і пры род ная вя сёл ка-
пад коў ка ўпры гож вае не ба, 
па чы на ю чы з вяс ны. У наз-
ве ча со пі са — сем лі тар, а 
ў ня бес най вя сёл кі — сем 
ко ле раў.

Бе ла ру сы па-свое му раз-
гад ва юць ся мі ко лер ную вя-
сёл ку. Аран жа вы ко лер — у 
сон цы над на мі. Чыр во ны — 
у сэр цах бе ла ру саў. Бла кіт-
ны — у азё рах, рэ ках, на шых 
ва чах. Зя лё ны — у пу шчах, 
дуб ро вах, ні вах. Фі я ле та-
вы — у квет ні ках, вы шы ван-
ках. Жоў ты — у зо ла це на-
шай да бры ні. Сі ні — у льня-
ных па лет ках.

А ў ча со піс най «Вя сёл цы» 
я на лі чыў шэсць дзя сят ад-
мет ных ко ле раў. Яна вя сё лая 
і пры ваб ная, доб рая і ўсмеш-
лі вая, спа гад ная і лас ка вая, 
муд рая і па ву чаль ная, ці ка-
вая і за гад ка вая, жа да ная і 
кра са моў ная... Зна рок стаў-
лю шмат кроп'е, каб чы та чы 
са мі знай шлі, ад чу лі, уба чы-
лі на ступ ныя ко ле ры-якас ці 
свай го вер на га сяб ра.

Пры ем на, што «Вя-
сёл ку» ах вот на чы та-
юць ужо не каль кі па-
ка лен няў бе ла ру саў. 
Тыя, хто тры маў у ру-
ках са мыя пер шыя ну-
ма ры на ша га дзі ця ча-
га вы дан ня, ця пер ужо 
маюць ста тус дзя ду лі 
ды ба бу лі. Чы таюць 
ча со піс са сва і мі ўну-
ка мі, а то і праў ну ка мі. 
І як бы ні мя няў ся час, 
«Вя сёл ка» за ста ец-
ца за па тра ба ва най. Ча му? 
Ды та му, што ня змен на тры-
ма ец ца сва іх трох вяр шынь 
твор час ці: ву чыць Дзя цей 
лю біць сваю Ай чы ну, ня-
стом на да лу чае чы та чоў 
да род най мо вы і куль ту ры, 
так тоў на пад каз вае, як трэ-
ба ша на ваць лю дзей, якія 
вя дуць іх за руч ку ў вя лі кае 
жыц цё.

З «Вя сёл кай» сяб ру юць 
не толь кі юныя чы та чы, а і 
най леп шыя пісь мен ні кі, мас-
та кі, кам па зі та ры. Вось ча-
му кож ны яе ну мар, а іх ужо 
ўба чы ла свет 720, уяў ля ец ца 
і свое асаб лі вай чы тан кай, і 
да па мож ні кам ва ўсіх жыц-
цё вых пра явах, і дас ціп ным 
вы ха ва це лем, на стаў ні кам. 
Доб ры па ча так вя сёл ка вай 
шко лы зра бі лі ў свой час 
та ле на ві тыя пісь мен ні кі Ва-
сіль Віт ка, Сяр гей Гра хоў-

скі, Алесь Паль чэў скі, Ар тур 
Воль скі, Еў да кія Лось, Ана-
толь Гра ча ні каў. Ві таў на ра-
джэн не «Вя сёл кі» сам Ян ка 
Маўр, кла сік дзі ця чай лі та-
ра ту ры: «Да ра гія ма лень кія 
сяб ры! Вось і да вас прый-
шоў но вы ча со піс. Зна ём це-
ся з ім, чы тай це і пе ра чыт-
вай це, па сяб руй це з ім і вы 
ўба чы це, што ён мо жа быць 
ва шым доб рым, ці ка вым і вя-
сё лым та ва ры шам...»

Не бя ру ся пе ра ліч ваць 
усіх аў та раў «Вя сёл кі». Толь-
кі ска жу, што кож ны год мы 
дру ку ем 70—80 тво раў і 
ста рэй шых, і ма ла дзей шых 
пісь мен ні каў, а то і зу сім па-
чат коў цаў, якія трап ля юць 
пад руб ры ку «Упер шы ню ў 
«Вя сёл цы». Для рэ дак цыі 
ня змен ным за ста ец ца адзі-
ны прын цып у пад бо ры тво-
раў для дзя цей: яны па він ны 

быць ары гі наль ныя, 
ці ка выя і ка рыс ныя 
на шым чы та чам.

Ма ем пра ва па ра-
да вац ца, што апош нім 
ча сам «Вя сёл ка» змаг-
ла пра па на ваць сва ім 
па тра ба валь ным чы та-
чам та кія твор чыя пра-
ек ты, як «Свет Вя лі ка-
га тэ ат ра», «Скар бы 
Ня свіж ска га зам ка», 
«На род ны ка лен дар», 
«Ся мей нае чы тан не», 
«Даб ра дзей для ўсіх 
дзя цей» (пра За кон 
аб пра вах дзі ця ці), 
«Гро шык і та ям ні чы 
ко шык» (пра фі нан-
са вую аз бу ку для дзя-
цей). Гэ тыя ды ін шыя 
твор чыя зда быт кі рэ-
дак цыі ляг лі ў асно ву 
ста том най біб лі я тэ кі 

«Вя сёл кі», якую мы па ча лі 
вы пус каць ра зам з на шы мі 
сяб ра мі ў вы да вец тве «Аду-
ка цыя і вы ха ван не».

Што год «Вя сёл ка» аб-
на ро дуе да ста тво раў сва-
іх юных аў та раў. Іх вер шы, 
каз кі, на тат кі, смя шын кі, ма-
люн кі — яр кае па цвяр джэн-
не та го, што сле дам за ста-
лы мі твор ца мі ўз ды ма ец ца 
та ле на ві тая зме на. Леп шыя 
з іх ад зна ча юц ца прэ мі яй га-
лоў на га рэ дак та ра. А да рос-
лыя пісь мен ні кі ды мас та кі 
тра ды цый на ўша ноў ва юц ца 
ме да лём Ва сі ля Віт кі, за сна-
валь ні ка ча со пі са.

З «Вя сёл кай» су пра цоў-
ні ча юць вя до мыя і ма ла дыя 
мас та кі. Яны ства ра юць 
«воп рат ку», адзен не, сты лё-
выя ма дэ лі да лі та ра тур ных 
тво раў. І ў гэ тым вя лі кі пос-
пех ма юць май стры пэнд зляў 

Ві таль Ду да рэн ка, Ка ця ры-
на Бі лан, Ак са на Арак чэ е ва, 
Яна Вой цік, Лі за ве та Емяль я-
на ва, Ка ця ры на Го рыд, Юлія 
Пан ко ва...

Са май зна ка вай па дзе яй у 
на шым жыц ці за апош нія пяць 
га доў ста ла вы дан не но ва га 
ча со пі са для да школь ні каў 
«Бу ся». Яго мы вы пус ка ем 
твор чы мі і фі нан са вы мі на ма-
ган ня мі са мой «Вя сёл кі». Спа-
дзя ём ся, што наш «Бу ся» ста-
не за па тра ба ва ным для ўсіх 
дзет са даў цаў Бе ла ру сі, якіх у 
на шай кра і не паў міль ё на.

У юбі лей ным збор ні ку 
«Вя сёл ка», які пад рых та ва-
ла вы да вец тва «Мас тац кая 
лі та ра ту ра», прад стаў ле ны і 

аў та ры, і іх тво ры, якія це шы-
лі на шых чы та чоў апош нія 
пяць га доў. Гэ та яшчэ адзін 
знак та го, што «Вя сёл ка» 
ства ра ла і пра даў жае ства-
раць лі та ра ту ру для на шых 
спад чын ні каў. Ня змен ным 
за ста ец ца жа дан не вя сёл-
каў цаў, каб паш таль ён пры-
но сіў «Вя сёл ку» і «Бу сю» ў 
кож ную сям'ю, дзе ёсць на-
шы чы та чы. Мы бы лі, ёсць і 
бу дзем вер ны мі сяб ра мі Дзя-
цей Бе ла ру сі.

Ула дзі мір ЛІП СКІ,
га лоў ны рэ дак тар 

ча со пі саў «Вя сёл ка», 
«Бу ся»,

лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі.

ВІ ТАЮ НО ВЫ 
ДЗЕНЬ!..

У «Мас тац кай лі та ра ту-
ры» па ба чы ла свет но вае 
вы дан не не ўмі ру чай паэ-
зіі Мі ха ся СТРАЛЬ ЦО ВА.

Ёсць паэ ты, пра за ікі і на ват 
лі та ра ту раз наў цы, якія вы яў-
ля юць сва ім жыц цём у лі та ра-
ту ры ўсе са цы яль ныя пра явы 
гра мад ства, ста но вяц ца і сва-
і мі тво ра мі, і ўлас ным лё сам 
яр кі мі вы раз ні ка мі ча су. І са мі паў ста юць ле ген дар ны мі 
з'я ва мі ў жыц ці на ступ ні каў.

Так скла ла ся, што ў асо бе пісь мен ні ка Мі ха ся Страль цо-
ва Бе ла русь зай ме ла і паэ та, і кры ты ка, і лі та ра ту раз наў цу, 
і пра за іка. Ба гда но ві чаз наў ства без Страль цо ва ўя віць 
не маг чы ма. Бе ла рус кае апа вя дан не XX ста год дзя без лі-
рыч на-фі ла соф ска га «Сма лен ня веп ру ка» — так са ма. А 
вер ша ва ныя збор ні кі Страль цо ва «Яд лоў ца вы куст», «Цень 
ад вяс ла», «Мой све це яс ны» — гэ та ж са мае што ні ёсць 
жа дан не пра ры ву бе ла рус кай на цы я наль най паэ зіі да еў ра-
пей скіх вы шынь, за сва ен не су свет ных пры яры тэ таў.

Та му, пэў на, і за раз вер шы Мі ха ся Страль цо ва чы та юц-
ца не толь кі як за па вет, але і як тво ры, су гуч ныя сён няш-
нім жыц ця дзе ям. Мне па да ец ца не вы пад ко вым, што два 
гуч ныя лі ры кі, два мас та кі, у якіх эс тэ тыч ныя ка тэ го рыі 
ра бі лі ся гра ма дзян скі мі ак та мі і з вер шаў кро чы лі ў жыц-
цё, Мі хась Страль цоў і Ры гор Ба ра ду лін, бы лі не прос та 
прад стаў ні ка мі ад на го па ка лен ня, а бліз кі мі і чуй ны мі адзін 
да ад на го сяб ра мі. Не вы пад ко ва ўспом ні ла ся гэ тая ака ліч-
насць. А ўспом ні ла ся з пры чы ны раз ваг пра тое, што пры 
за поў не нас ці кні гар няў збор ні ка мі паэ зіі ўсё ж не ха пае 
са праўд на га, не ха пае шчы ра га і па-фі ла соф ску аб грун та-
ва на га паэ тыч на га раз гля ду жыц ця. У вер шах Ба ра ду лі на 
і Страль цо ва ён пры сут ні чае, ён ства рае пра сто ру для 
чы тан ня, ву чыць мыс ліць і клі ча да па лё ту за не ба край. 
А хі ба ж гэ та не га лоў ная за да ча паэ зіі?!

Пры ем на, што кні гай Мі ха ся Страль цо ва «Я зноў ку тут» 
вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра» рас па ча ло но вую се-
рыю «100 вер шаў». Пэў на ж, аб сяг 100 леп шых вер шаў — 
гэ та ад люст ра ван не і зроб ле на га ў паэ зіі, мас тац тве на род-
ны мі паэ та мі Ар ка дзем Ку ля шо вым, Пі ме нам Пан чан кам, 
Мак сі мам Тан кам, Ры го рам Ба ра ду лі ным, Ян кам Ку па лам, 
Яку бам Ко ла сам, Пет ру сём Броў кам, Ні лам Гі ле ві чам. Так 
што спа дзя ём ся на су стрэ чу з іх но вы мі кні га мі!

Сяр гей ШЫЧ КО.

Вер ны ся бар Дзя цей
Бе ла рус ка моў на му дзі ця ча му ча со пі су «Вя сёл ка» — 60 га доў

Спы тай це ў да рос лых, хто ад ме раў у жыц ці 
ба га та га доў, што для іх бы ло са мым 
га лоў ным. Боль шасць лю дзей пры зна юц ца: 
най вя лік шае ба гац це — вер ныя, 
на дзей ныя сяб ры. Праз вя кі на род пе рад ае 
сваю муд расць: «Ча ла век без дру га, 
што яда без со лі»; «Лепш сто сяб роў, чым сто 
руб лёў»; «Ска жы, хто твой та ва рыш, 
я ска жу, хто ты».

ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО СРОЧНОМУ БАНКОВСКОМУ ВКЛАДУ 
(ДЕПОЗИТУ) «СИСТЕМА СБЕРЕЖЕНИЙ ЛИНИЯ РОСТА 2.0» с 22 мая 2017 года

% годовых

Сумма депозита,
ед. валюты

Сроки

до 6 месяцев
90–180 дней

от 6 месяцев до 1 года
181–370 дней

от 1 года до 2 лет
371–740 дней

от 2 до 5 лет
741–2000 дней

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях, 
заключенных до 01.04.2016 года*

1–1 000 12,0 12,0 12,0 12,0

1 001–5 000 12,0 12,0 12,0 12,0

5 001 и более 12,0 12,0 12,0 12,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в белорусских рублях**

1–1 000 0,5 0,5 0,5 0,5

1 001–5 000 0,5 0,5 0,5 0,5

5 001 и более 0,5 0,5 0,5 0,5

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, 
заключенных до 25.11.2015* 

1 – 500 3,3 3,5 4,1 4,5

501 – 5 000 3,4 3,9 4,3 4,5

5 001 и более 3,5 4,0 4,5 4,5

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в долларах США и евро, 
заключенных с 25.11.2015 до 01.04.2016*

1 – 500 3,3 3,5 3,8 4,0

501 – 5 000 3,4 3,6 3,9 4,0

5 001 и более 3,5 3,7 4,0 4,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в российских рублях, 
заключенных до 01.04.2016*

1 – 15 000 8,4 8,8 9,0 10,0

15 001 – 150 000 8,5 8,9 9,0 10,0

150 001 и более 8,6 9,0 9,0 10,0

Для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» 
в долларах США, евро и российских рублях**

1 – 15 000 0,1 0,1 0,1 0,1

15 001 – 150 000 0,1 0,1 0,1 0,1

150 001 и более 0,1 0,1 0,1 0,1

Настоящие ставки применяются:
* для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0», за исключением случаев автоматического увеличения 
срока их хранения в соответствии с пунктом 3.7 Условий договора срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» (да-
лее – Условия)
** для договоров срочного банковского вклада (депозита) «Система сбережений Линия роста 2.0» в случаях автоматического увеличения срока их хранения 
в соответствии с пунктом 3.7 Условий.

Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 13.01.2017, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Наименование

 (описание), 
местонахождение 

и стоимость
имущества

Лот №1. Легковой автомобиль 
LIFAN 215800, рег. №8331EP-2, 

стоимостью 17810,00 рублей

Собственник 
(владелец) 
имущества

Овчаренко Дмитрий Николаевич

Местонахождение 
(адрес) имущества

г. Браслав, ул. Дзержинского, 77 
Браславского района Витебской области

Информация 
об  обременениях

Не имеется

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

Витебская обл., г. Браслав, 
ул. Октября, д. 15,
28 апреля 2017 года в 10.00

Справочная 
информация

Отдел принудительного исполнения Браславского района
211970, Витебская обл., г. Браслав, ул. Октября, д.15
Судебный исполнитель отдела принудительного исполнения 
Браславского района – Шилина Жанна Дмитриевна, 
тел.: 80215361691, 0333996537.

Условия и порядок 
проведения торгов

1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости 
имущества на депозитный счет отдела принудительного 
исполнения Браславского района №3642903000074 в РКЦ 
№205 в г. Браслав филиала №214 в г. Новополоцк ОАО 
«АСБ Беларусбанк», МФО 150801660, УНП 300002505, не 
позднее 16.00 27.04.2017.
Минимальная величина первого шага – 5% от стоимости 
лота.
В соответствии со ст. 486 ГПК Республики Беларусь  воз-
мещение затрат на организацию и проведение торгов 
осуществляется участником, выигравшим торги


