
Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Карэліцкага раёна 

Работа па ахове гісторыка-культурнай спадчыны ў раёне 

ажыццяўляецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Кодэкса 

Рэспублікі Беларусь аб культуры (далей - Кодэкс) і зацверджанымі 

Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам культуры 

Рэспублікі Беларусь нарматыўнымі дакументамі ў сферы аховы 

гісторыка-культурных каштоўнасцей. На тэрыторыі раёна 

знаходзіцца 38/41 аб'ектаў, якія ўключаны ў Дзяржаўны спіс 

гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, з іх: 

        

       14/19 - помнікі архітэктуры;  

6 – помнікі археалогіі;  

4 – помнікі гісторыі;  

12 - помнікі мастацтва;  

2 - нематэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці.  

 

4 помнікі гісторыі:  

 

- Воінскія могілкі (г.п.Карэлічы, вул.8-га Сакавіка);  

- Брацкая магіла (г.п.Мір, вул.Чырвонаармейская);  

- Брацкая магіла (в.МалыяЖухавічы);  

- Брацкая магіла (в.Сіняўская Слабада).  

 

14 (19 у іх складзе) помнікаў архітэктуры:  

 

4 культавыя будынкі. Гэта тры праваслаўныя храмы: 

 

 -  Троіцкая царква (г.п.Мір, вул.17-га Верасня, д.2); 

 -  Царква Святой Барбары (агр. Райца, вул.Першамайская,7); 

 - Царква Покрыва Прасвятой Багародзіцы (агр. Турэц, 

вул.Жураўлёва,1).  

 

Культавым аб'ектам каталіцкай канфесіі адносіцца:  

 

- комплекс Мікалаеўскага касцёла ў г.п.Мір (у склад 

комплексу ўваходзяць тры асобныя гісторыка-культурныя 

каштоўнасці: касцёл, брама з агароджай і званіцай 

(вул.Чырвонаармейская, д.1) будынак былых школы і шпіталя 

(вул.Чырвонаармейская, в. 9).  



 

- Замкавы комплекс “Мір” у г.п.Мір, вул.Чырвонаармейская 

(уваходзіць у комплекс 11 гісторыка-культурных каштоўнасцей: 

замак, флігель, уязная брама з домікам вартаўніка, прыдарожная 

капліца, царква-пахавальня князёў Святаполк-Мірскіх, мазаічная 

выява “ Спас Пантакратар”, абарончы вал, возера, пейзажны парк, 

тэрыторыя рэгулярнага саду). Мірскі замак у 2000 годзе ўнесены 

ЮНЕСКА ў Спіс сусветнай культурнай спадчыны;  

- Будынак былога паліцэйскага ўчастка (г.п.Мір, вул.Кірава, 

51); 

 - Будынак былога бровара (г.п.Карэлічы, вул.Фаменка, д.5 

"Б").  

 

6 помнікаў археалогіі:  

 

- гарадзішча перыяду жалезнага стагоддзя (в.Бярозавец);  

- курганны могільнік (в.Плужыны);  

- гарадзішча перыяду сярэднявечча (в.Сёгда);  

- курганны могільнік (в. Скрышава);  

- стаянкі перыяду каменнага і бронзавага стагоддзяў 

(в.Ярэмічы);  

- гарадзішча (в. Варонча).  

 

- 12 помнікаў мастацтва (крэсла, барабан кавалерыйскі 

сігнальны, касане, рогі тура, стол, матрыца друку Юрыя 

Іллініча герба Урубы, шпалеры "Паляванне", шпалеры з 

выявай сцэны са старажытнай гісторыі, кніга, кабінет (шафа), 

кабінет, кубак, крыж- энкальпіён Усе гэтыя прадметы 

знаходзяцца ў Мірскім замку. 

 

-  2 – нематэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці 

катэгорыі “Б”:  

 

- мастацкія практыкі саломапляцення (у агр.Райца майстар 

Салдатава Вера Яўгенаўна і ў г.п.Мір майстар Гусакова 

Святлана Мікалаеўна);  

 

- беларускае мастацтва выцінанкі (у г.п.Карэлічы  майстар 

Маклюк Таццяна Міхайлаўна). 



 

 

        З мэтай аказання метадычнай дапамогі ўласнікам гісторыка-

культурных каштоўнасцей, павышэння эфектыўнасці работы па 

захаванні гісторыка-культурнай спадчыны, створана і дзейнічае 

камісія па кантролю за функцыянальным выкарыстаннем аб’ектаў 

гісторыка-культурнай спадчыны Карэліцкага раёна. Узначальвае 

камісію – намеснік старшыні Карэліцкага райвыканкама Чычкан 

Я.М.  

      У адпаведнасці з артыкулам 75 Кодэкса ўласнік матэрыяльнай 

гісторыка-культурнай каштоўнасці абавязаны ўзяць на сябе 

абавязацельствы па забеспячэнні яе захаванасці шляхам падпісання 

ахоўнага абавязацельства, аформленага па форме, устаноўленай 

Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь. Аддзелам 

ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Карэліцкага 

райвыканкама ажыццяўляецца афармленне і пераафармленне 

ахоўных абавязацельстваў з уласнікамі і балансатрымальнікамі 

гісторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спіс 

гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, а 

таксама пашпартызацыя гісторыка-культурных каштоўнасцей 

Карэліцкага раёна  (адказны спецыяліст  –  Комар Святлана 

Іванаўна, тэл.70428, час працы: панядзелак – пятніца, з 8.00 да 

13.00 (з 14.00 да 17.00), адрас: г.п.Карэлічы,пл. 17 Верасня, д.8. 
  

 


