Звесткі пра помнікі гісторыка-культурнай спадчыны
Карэліцкага раёна

Помнікі архітэктуры
№

1.

Назва гісторыкакультурная
каштоўнасці,
датаванне,
месцазнаходджанне

Замкавы
комплекс
“Мір” :
будынкі, збудаванні,
планіровачная структура,
ландшафтныя
кампазіцыі, рэшткі
земляных абарончых
збудаванняў, элементы
абваднення на тэрыторыі,
абме-жаванай лініяй,
якая праходзіць на
поўдні па вул. Танкістаў,
па мяжы зямельнага
ўчастка прафесійнатэхнічнага вучылішча, з
усхода па мяжы
зямельнага ўчастка
пасялковай бальніцы і
спіртзавода, з поўдня па
мяжы зямельнага ўчастка
пладовага саду і шашы
Навагрудак-Нясвіж, з
захаду па праезду, які
злучае шашу і вул.
Танкістаў
XVI – XX СТАГОДДЗІ

Уласнік

Нумар
і П
дата
а
ахоўнага
ш
абавязап
цельства
а
р
т

Установа
“Музей”Замкавы комплекс”Мір”,
г.п.Мір

11.01.2018
№4/09/0311/10

Установа
“Музей”Замкавы комплекс”Мір”,
г.п.Мір
Установа
“Музей”Замкавы комплекс”Мір”,
г.п.Мір
Установа
“Музей”Замкавы комплекс”Мір”,
г.п.Мір

11.01.2018
№4/09/0311/10

Ахо
ўная
до
шка

Зоны Шыфр
ахо
вы

++ +

катэг
орыя

410Г000317

0

г.п.Мір, Карэліцкі
р-н, Гродзенская
вобл.

2.

Замак
XVIст

3.

4

г.п.Мір,
вул.Чырвонаармейская, 2
Флігель
пачатак XXст
г.п.Мір,
вул.Завадская,
14”Б”
Прыдарожная
капліца
1909 год
Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н, г.п.
Мір, вул.

11.01.2018
№4/09/0311/12

11.01.2018
№4/09/0311/17

410Г000721

0

++ +
412Г000724

3

++ +
413Г000726

++ +

3

Чырвонаармейская
(на развілцы дарог
на Стоўбцыі
Нясвіж)

5

Установа
“Музей”Замкавы комплекс”Мір”,
г.п.Мір

11.01.2018
№4/09/0311/8

Установа
“Музей”Замкавы комплекс”Мір”,
г.п.Мір

11.01.2018
№4/09/0311/11

Уязная брама з Установа
“Музей”Замдомікам
кавы компвартаўніка
лекс”Мір”,
пачатак XXст
Гродзенскаявобл.,
г.п.Мір

11.01.2018
№4/09/0311/16

Установа
“Музей”ЗамГродзенская вобл.,
кавы компКарэліцкі р-н, г.п. лекс”Мір”,
Мір,
вул.
г.п.Мір
Чырвонаармейская

11.01.2018
№4/09/0311/15

Капліцапахавальня
князёў
СвятаполкМірскіх
1904 – 1910 гг

412Г000723

+ +
+

2

Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н,
г.п.
Мір,
вул.
Чырвонаармейская
(у парку)

6

Мазаічны абраз
“Спас
Пантакратар”
1900-я гады
Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н, г.п.
Мір (на фасадзе
капліцы-пахавальні)

7

412Г000318

2

++ +
412Г000725

++ +

3

Карэліцкі р-н, г.п.
Мір (на североусход ад замка)

8

Абарончы вал
XVI-XVIIст

++ +

413Г000724

б/к

(вакол замка)

9

10

Установа
“Музей”ЗамГродзенская вобл.,
кавы компКарэліцкі р-н, г.п. лекс”Мір”,
Мір (на юг ад
г.п.Мір
замка)
Стаў
1896-1899 гады

Установа
“Музей”Замкавы компxxстагоддзя
лекс”Мір”,
Гродзенская вобл.,
Карэліцкі
р-н., г.п.Мір
Пейзажны парк
пачатак

11.01.2018
№4/09/0311/14

11.01.2018
№4/09/0311/18

412Г000724

б/к

++ +
412Г000722

++ +

2

г.п.Мір,
вул.Чырвонаармейскаёя (на ўсход
ад замка)

11

Установа
Тэрыторыя
“Музей”Замрэгулярнага
сада
першая кавы комп-

28.04.2017
№4/09/0311/2.

413Г000724

палова
XVII ст

лекс”Мір”,
г.п.Мір

Гродзенская вобл.,
Карэліцкі
р-н.,
г.п.Мір (на пощнач
ад замка)

12

Будынак
былога
пастарунка
20-е гг
ХХ ст

Еўдакімовіч
Аляксандр
Аркадзьевіч,

28.04.2017
№4/09/0311/6

Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н,
г.п. Мір, вул.Кірава, 51

13

Касцёл
(комплекс
Мікалаеўскага
касцёла:касцёл
; брама з
агароджай і
званіцай;
будынак былых
школы і
шпіталя)
XVI-XVIIст
Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н,
г.п.Мір, вул.Чырвонаармейская,1

14

Брама
з
агароджай
і
званіцай
(Комплекс
Мікалаеўскага
касцёла:касцёл
;
брама
з
агароджай
і
званіцай;
будынак былых
школы
і
шпіталя)
XVI-XVIIст
Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н,
г.п.Мір, вул.Чырвонаармейская,1

15

Будынак
былых школы і
шпіталя
(комплекс
Мікалаеўскага
касцёла:касцёл
; брама з

б/к

++ +

Прыход
рэлігійнай
28.11.2018
абшчына
№4/09/03касцёла
11/40
Святога
Мікалая ў г.п.
Мір,
Карэліцкага
р-на,
Гродзенскай
дыяцэзіі
РымскаКаталіцкага
Касцёла
Прыход
рэлігійнай
28.11.2018
абшчына
№4/09/03касцёла
11/41
Святога
Мікалая ў г.п.
Мір,
Карэліцкага
р-на,
Гродзенскай
дыяцэзіі
РымскаКаталіцкага
Касцёла

Прыватнае
26.03.2018
гандлёвае
№4/09/03ўнітарнае
11/21
прадпрыемств
а
“Пузата
хата”

413Г000745

++

-

3

411Г000319

++

1

-

411Г000319

++

1

411Г000319

++

-

1

агароджай і
званіцай;
будынак былых
школы і
шпіталя)
XVI-XVIIст
Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н,
г.п.Мір, вул.Чырвонаармейская, 9

16

Царква
Пакрова
Прасвятой
Багародзіцы
1888 г
Гродзенскаявобл.,
Карэліцкі р-н,
агр. Турэц
вул.Жураўлёва,1

17

Троіцкая
царква
1533-1550 гг
1865 г
Гродзенская вобл.,
Карэліцкі р-н.,
г.п.Мір, вул.17
Верасня, д.2.

18

19

Прыход храма
Праабражэнн
я Гасподняга
Гродзенская вобл., в.Райца
Карэліцкі р-н.,
Карэліцкага
В.Райца,
раёна,
вул.Першамайская,7
Гродзенскай
вобласці
Навагрудскай
епархіі
Беларускай
Праваслаўнай
царквы
Карэліцкі
Будынак
былога бровара раённы аддзел
адукацыі
1858 г
Царква
св.Варвары
XVIIIст

Гродзенская вобл.,
Карэліцкі р-н.,
г.п.Карэлічы,
вул.Фаменка, 5”Б”

1

Беларуская
Праваслаўная
Царква
Навагрудская
епархія
прыход храма
Пакрова
Прасвятой
Багародзіцы
Навагрудская
епархія
Беларускай
Праваслаўнай
царквы

28.04.2017
№4/09/0311/5

14.08.2018
№4/09/0311/30

26.03.2018
№4/09/0311/19

22.08.2018
№4/09/0311/35

Брацкая магіла Карэлічскае
Гродзенская вобл., ўнітарнае
14.08.2018
Карэліцкі р-н.,
прадпрыемтсв №4/09/03ў
г.п.
Мір,
а
жыллёва- 11/31
вул.Чырвонаармейс

++

++

-

-

413Г000745

3

412Г000320

2

413Г000323

++

3

-

413Г000312

++

-

3

3
413Д000321

++ +

кая

2

Воінскія
могілкі
Гродзенская вобл.,
Карэліцкі р-н.,
г.п.
Карэлічы,
вул.8Сакавіка

3

Брацкая магіла
Гродзенская вобл.,
Карэліцкі р-н.,
в.Малыя Жухавічы

4

1

камунальнай
гаспадаркі
Карэлічскае
ўнітарнае
прадпрыемтсв
а
жыллёвакамунальнай
гаспадаркі
CПК
“Жуховичи”

14.08.2018
№4/09/0311/32

03.09.2018
№4/09/0311/38

Брацкая магіла Камунальнаес
Гродзенская вобл., ельскагаспаКарэліцкі р-н.,
дарчаеунітарн
в.Сіняўская Слабада
аепрадпрыемс 26.03.2018
т-ва
№4/09/03«Царука»,
11/20
Курганны
могільнік
X-XVIIIст

СВК
«Свіцязянка - 22.08.2018
2003»
№4/09/03на
11/33

в.Плужыны
заходняй ускраіне
ад вёскі, у развілцы
дарог на в.Валеўка і
в.Забердава

2

413Д000313

++ +
++
++

-

++ +

3

413Д000316

3

413Д000324

3

413В000322

3

Дзяржаўная
лесагаспадарч 29.08.2018
в.Варонча
ая
ўстанова №4/09/03100 м на поўнач ад “Навагрудскі
11/36
вёскі,
побач
з
лесгас”
дарогай
паміж
Гарадзішча
I-III ст

413В000683

++ +

3

вёскамі Варонча і
Райца

3

4

5

Камунальнае
сельскагаспадарчае
в.Ярэмічы
унітарнае
1- за 0,5 км на ўсход прадпрыемстад вёскі, 2- за 0,3 км
ва “ Царука”
на поўнач ад вёскі
Камунальнае
Гарадзішча
сельскагаспад
XVI-XVIIст
в.Беразавец
арчае
за 0,5 км на захад ад унітарнае
вёскі
прадпрыемств
а
«ЧарняхоўскіАГРА»
Дзяржаўная
Гарадзішча
лесагаспадарч
XII-XIIIст
в.Сёгда
ая
ўстанова
Cтаянкі -1,2
5-6тысячагоддзі да н.э.

03.09.2018
№4/09/0311/39

07.08.2018
№4/09/0311/29

29.08.2018
№4/09/03-

413В000327

++

+

++ +

3

413В000315

413В000325

3

6

За
1,5
км
на
паўночны захад ад
вёскі

“Навагрудскі
лесгас”

Курганны
могільнік
X-XIIIст

СВК
«Свіцязянка - 22.08.2018
2003»
№4/09/0311/34

в. Скрышава
за 2 км на поўдзень
ад вёскі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Крэсла
000038)

(КП- Установа
“Музей”Замка
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Барабан
Установа
кавалерыйскі
“Музей”Замка
сігнальны
вы комплекс
(кацёл)
(КП- “Мір”, г.п.Мір
000245)
Касанэ
(КП- Установа
000038)
“Музей”Замка
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Установа
Рогі тура
“Музей”Замка
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Стол
000150)

(КП- Установа
“Музей”Замка
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Матрыца пячаткі Установа
Юрыя Іллініча “Музей”Замка
герба “Урубы”.
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Шпалера
Установа
“Паляванне”.
“Музей”Замка
Охота
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Шпалера
з Установа
выявай сцэны з “Музей”Замка
антычнай
вы комплекс
гісторыі.
“Мір”, г.п.Мір
Кніга “TOMVS Установа
QVARTVS
“Музей”Замка
operum M. Tullii выкомплекс
Ciceronis,
”Мір”,
philosophicos
г.п.Мір,
eius
libros
complectens:
quorum
feriem
altera
pagina

11/37

28.04.2017
№4/09/0311/2.
28.04.2017
№4/09/0311/3

28.04.2017
№4/09/0311/4

3

++ +
++ +

413В000326

3

422Ж000025

2

422Д000080

2

422Ж000081

2

11.01.2018
№4/09/0311/7

422В000082

28.04.2017
№4/09/0311/1
02.04.2018
№4/09/0311/22

422Ж000026

02.04.2018
№4/09/0311/23
02.04.2018
№4/09/0311/24
02.04.2018
№4/09/0311/25

2

2

421Ж000091

421Ж000092

1

1

421Ж000093

1
421Ж000094

1

10

11

12

indicabit
Кабінет
(шафа).Кабинет

Установа
“Музей”Замка
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Кубак. Кубок
Установа
“Музей”Замка
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір
Крыж-энкалпіён. Установа
Крест
“Музей”Замка
вы комплекс
“Мір”, г.п.Мір

02.04.2018
№4/09/0311/26
02.04.2018
№4/09/0311/27

421Ж000095

1
421Ж000096

1
02.04.2018
№4/09/0311/28

421Ж000097

2

2 - нематэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці катэгорыі
“Б”: мастацкія практыкі саломапляцення (в агр.Райца майстар
Салдатава Вера Яўгенаўна і ў г.п.Мір майстар Гусакова Святлана
Мікалаяўна);
беларускае мастацтва выцінанкі (г.п.Карэлічы майстар Маклюк
Таццяна Міхайлаўна).

катэгорыя “0” – 2 гісторыка-культурныя каштоўнасці
катэгорыя “1” – 7 гісторыка-культурных каштоўнасцей
катэгорыя “2” – 10 гісторыка-культурных каштоўнасцей
катэгорыя “3” – 17 гісторыка-культурных каштоўнасцей
катэгорыя “б/к” – 3 гісторыка-культурныя каштоўнасці
катэгорыя “Б” – 3 нематэрыяльныя гісторыка-культурныя
каштоўнасці

Страчаная гісторыка-культурная каштоўнасць
На падставе рашэння Беларускай рэспубліканскай навуковаметадычнай рады па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны
пры Міністэрстве культуры пазбавіць статусу гісторыкакультурнай каштоўнасці каменны могільнік XII-XIV стагоддзяў
у в.Альшаны Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці (пастанова
ад 16 сакавіка 2012 года №236)

