
Мiнiотэрства культуры Рэспублiкi Беларусь

IIАIIIПАРТ
гiсторыка-культурнай кашто}насцi
сяliзIБА )rмястоУскrх, пАлАц

аграгарадок Жамыслауль Iуеус.кага раёна Гродзенскай вобласцi
(назва i адрас)

Iрына АнатольеУна Халява
(уласнае iмя, iмя па бацьку
(калi такое маецца),
прозвiшча)

Дырэкгар установы lс},л ьт.чры
"IYeYcKi музей нацыяна.пьньгх l.<ультур"
(пасада kipafHika i назва арганiзацьii, якой

1. Назва (згодна з ,Щзяржа}ныпл спiсам гiсторыка- | 2. Шыфр (згодна з ДiяржiЙыпл
культурЕьIх катптоУнасцей Рэспублiкi Беларусь) | спiсам гiсторыка-культурньгх
Сядзiба Умястоiскiх: палац, афiцына'Об", | кашто!насцей Рэспублiкi
афiцына "м", лfдо}ня, будаiнiчы склад | Беларусь)
З. Катэгорьп(Oltl2lЗlбез катэгорыi; АД): "Д" | Ц13Г000296
пастаIIова Савета MiHicTpa}
Рэспублiкi Беларусь ал " 14,_" ддад2OШг. Ns 578

4. Вiд матэрьшлыlая
(матэрьтяльная або номатэрыяльнаlI гiсторьтка-культурнrш кашто}насць)

5. Тып:

фромая або нерухомая: дакументальны помнiк, зЕlпЕIведньш мясцiны, помнiк археалогii,
помнiк архiтэктуры, помнiк гiсторыi, помнiк горадабула}нiцтва, помнiк мастацтва)

(звычаi, традьщыi, абрады, фа-пьклор, мова, яе дыялекты, змест геральдыtIньIх, тапанiмiчяърс
аб'екта} i твора} народнzга мастацтва, iншыя прая}леннi iворчасцi чалавека)

Б. куль, ая ць

7. Месцазнilходжанне гiсторыка-культурнай
кашто}насчi (па crlacнilмy адмiнiстраuьйна-
тэрытарыяJIьналлу падзелry)

Гродзенская I}eicKi аг.Жамысла}ль

вул.Садовм.- 4
(плошча / вулiца / завулак i нумар будынка)

8. Гiстарычны адрас (на момант
узнiкнення гiсторыка-культурнай
цаттт16}1149цi i наступньu{ змены адрасу)

вiленская Ашмянскi маёнтак Жэмласла}

ня павет населены кт

(плошча / вулiца / завулак i нумар будьшка)

\,

(вобласць) Фаён) (населены пункт)



9. гi

2

аи

HiK або а
у

(гiстарътчнае) (cylacHae)

1863 - 1877 гг

10. ВьrкарыстанIIе сядзiба да 200б г. у паJIащы разм;IшчаJIася
KzlнTopa калгаса пазней пошта,
шryб, бiблiятэка

не выкарыстоiваецца

1 1. Уласнiк (уладальнii)
або носьбiт

лакалiзацыя
вЕlJIодаЕня

Форма
}ласнасцi

Щата }знiкнення/
спынеЕня право}

уласнасцi

Ахо}нае
абавязацельства

(дата i нумар
_рэгiстрацыi)Калгас "Жамысла}ль'' прыватнаrI 12004 г. 25.08.2003 г.

\rл 1aпл
СВК "ЖадлыслаУль'' прыватнаlI 2004 г./2008 г. 22.07.2004 г.э.;

J\b 9741СВК "Суботнiкi" прыватнаrI 08.08.2008 г.
м 45612008Вашчэлiн Iгар Мiкалаевiч прыватная 2008 г./2010г. 16.10.2008 г.
Ns 599/2008СВК "Суботнiкi" IIрыватнаlI 2010 г./2012 г. 17.04.20пi:-

J\ъ 11_02-07/247СВК "УмястоУскi" прыватнаrI 2012г./2012 г. 07,05.2012 г.
м 11-02-07l1l18Аддзел культуры

IУеУскага райвыканкама
дзяржа}ная 2012 г./20|3 г, 03.12.2012 г.

Jю 11-02-07/2зl0дддзел tдэалагiчнай
работы, кульryры i па
справtж моладзi
IУеУскага райвьrканкама

лзяржа}ная 02.09.2013 L
]ф 11-02-07l1458

12. Тэхнiщrм ыяльнай гi

Асноiныя буда}нЙыя матэрьшлы Плошча Буда}нiчы
аб'ём, куб.м

(здавальняючь, / нездав алu rr"."ы7ЪББББil

cftl'e, Аконныя праёмы патрабУюць замены У paTurax, адсугнiчае шкло, ;йЁ;* ЖffiiТтэхнi,пrы стан чатырох Ъб'ьктау цездавальЕяючы: патрабуецца капiта_тrьны рамонт iрэстаvпштьтя_

падлога
,Гродна адзянпраект" Г



мlIшаная, анфiладна-каrriдорная, з квадратнай залай у цэЕqры. Збераглiся тры кафляныя

r
I

I
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1 3. Апiсанне гiсторыка-куJБтурнай катпто}насцi:
_ Палац двухIIавярховы прамавугольны у IuIaHe,

бельведэрам з руставаным lrарапетам i арачнымi
завершаны масi}ным кубiчтшм
аконнымi праёмамi. Планiроiка

lл
l?,tJ

печы. Парк пеЙзажнага тыгry, тIJIошча каля 7 га, падзелены ракой на дзве часткi. Растуць
келр сiбiрскi, кгlун вастралiсты Швэдлера, бяроза да-пекарнiйская i iнш. Помнiк сядзiба_
паркавай архiтэкryры з рысамi позняга шlасiцызму.

15. Гiстарычrr€ш даведка (гiсторыя }знiкнення, асноiныя этапы фармавання i развiцця, падзеi i
асобы, звязаньш з помнiкам, гiсторыя даследавання} помнiка).

Сваю назву паселiшча Жамыслаiль вядзе ад старФкытнага роду Жэмла}, якiя
валодалi iM у ХVII ci. - пачатку ХVIII ст. Потым па жаночай лiнii }ладанне псрайurло да
Паца}, у |184 _г. яго выкупi} К.Шчыто ад якога маёкгак перайшо} да Кiяневiча}. У

чl

вынiку }ладальнiкам маёнтка ста} малодшы з брато} Казiмiр Кiяневiч (1804 - 1863 гг.).
MeHaBiTa ён, будучы маршалкам шляхты Ашмянскага павета, прысryгlii да стварэння У
iM рэпрэзеrrгатыiнай паJIацава-паркавай рэзiдэнцыi, адпаведнай знатнасцi рода.

Спачатку па баках iснава}шага пры пакупцы Умясто}скiмi маётrгка драУлянага
ПРОСТага па архiтэкryры, .Lпе вялiкага аднапавярховага дома былi iзведзены два
ДВУхпаВярховьuI мураваныя флiгелi. Першы пабудаваны п€шац быi з пафарбаванага i
белы колер бруса, з ашаляванымi шэрай дранкай вугламi, з жоiгымi paMaMi вокна} i
чатырма ганкамi з лiхтарамi. ,Щах быi ламаны, паIФыты гонтамi чырвонага колеру. У
СаМыМ велiкапышным гасцявым пакоi сцены былi аздоблены белым галандскiм
пшIатном. Паркет у iM бы} сасновы, а столь з дранкi таксама была паIФыта белым
ПалатноМ. Ка.ilя }вахолу } гасцё}ню стаяла гiпсавая статуя цара Аляксандра I, а iнутры
пакоя знаходзiлася вялiкая печ з аздобнай бледна-зялёнай кафлi. Такая печ была
неабходным эJIементам жылой часткi кожнага пiшаца. Адначасова Казiмiр Умяото}скi
пабУдава} мураваЕую двухпавярховую "лядоiттю", аб'яднаную з араюкарэяtl,за адным з

флiгеля} - вялiкую стайrшо, карэтную i манеж. Пасля яго смерцi (1863 г.) будаiнiцтва
пРадоУжыла жонка Юзэфа. MeHaBiTa пры ёй бы} знесены дра}ляны сядзiбны дом i на яго
месцы }зведзены iснуючы маЕументальны мураваны пilIац. Буда}нiцтва было скончана
перад смерщо Юзэфы Умясто}скай у 1877 г. Графiня памерла ! Вiльнi.

Насryпнымi }ладальнiкамi }жо гатовай палацава-паркавай рэзiдэнцыi была графская
Сям'я Уладзiслава, адзiнага сына Юзэфы, i Янiны Умясто}скiх. Выгляд пiшаца
адrпострава} у сваёЙ акварэлi мастак-краязна}ца Напа.пеон Орла У 1S75 - |877 гг. Псрад
!ругоЙ Сусветнай вайной бы} перададзены графirrяй Умясто}скай Вiленскаму
iнiверсiтэry iмя С.Баторыя, у памяць аб чым пры }ездзе } сядзiбу былi }стано}лэны
чатырЫ мсмарыяльныя прыдарожныя сJryпы з надпiсам: Жамыслаiльскм HaByKoBtuI

фУНДацыя Уладзiслава i Янiны графства Умясто}скiх г.ры Вiленскiм iнiверсiтэце. У час
ВаЙПЫ У Сядзiбе размяшча}ся санаторый для адпачыцку нямецкiх салдат. Пасля вайны }
iM размяшч€шася пра}ленне к€шгаса, затым у iM знаходзiлася пошта, Iшуб, бiблiятэка.
у 2006 г. тэхнiчны стан сядзiбы бы} прызнаны аварыйным i, пачынаючы з 2006 i., яна
нiяк не выкарысто}ваецца. &

,кампазiцыя жамысла}льскага пiшацава-паркавага комплексу прытрымлiвалася
ТРаДЫЦЫЙНаЙ для канца XVIII ст. планiро}кi. Яе цэнтрам з'я}ляецца палац, перад якiм

\чra

што маюць са:rцастойны



,4

знаходзяцца бакавыя флiгелi i парадны курданёр. На яго супрацъJIеглым баку па Boci

паJIаца была пастаУлена мураваная лава-апьтанка. Побач з п€шацаIu рtlзмrllшlltшася

дра}ляная каплiца, пабулаваная яшчэ } канцы хvш ст. пры шнытах i струхлела да часу

,Ъ"ъru бУдаУнiцТва. Юзэфа паставiЛа невялiкую мураваную K_aчirry ля дарогi, ша якой

ездзiла. *y*u* на iмшу У касц8п, якi размяшча!ся! мястэчку Суботнiкi,

Палац у ЖамыспuУпi узведзены у tвоз_t877 гг., з'я}ляецца блiзкiм да арыгiна,па

адраджэннем славутага кJIасlцыстычЕага п€rлацава-паркавага ансамбля Лазенкi у
Вар*а".. Палац } Жамысла}лi з'я}ляецца не адзiным блiзкiм да Ерататыпа }зорам

адраджэно чryоr"авядомага-} е}рапейскiм дойлiдстве палацава-паркавага ансамбля }
Варшаве. ВарыяцЫя на выбРануЮ тэмУ працягваецца У сядзiбе Вака ля Вiлънi, узводзенай

Я.'iышкевiчам у 1876-1s80 гг. паводле праекта архiтэктара MapKoHi. Верагодна,

улiчваючы вiдавочнае падабенства з палацам у Жамыслаiлi, aiTapaM апошЕяга

з'я}ляецца таксама MapKoHi, тым больш што Я.Тышкевiч бьf цесна звязаны з уладарамi

Жамысла}льскай сядзiбы Умясто}скiх.

1 6. Асноiная бiблiяграфiя.
Памяць. I}e}cKi раен. 2002. С.37З -З74
А.М.Купагiн. Эклектьтка. MiHcK, 2000.

К.Нехвядовiч. Жэмысла}ль. Познань, 2005,

Беларуская энцыкJIацедыя : Дрхiтэктура Беларусi. MiHcK, 1 993.

17. Архiiяыя крынiцы.

19. Наяiнасць навукова-праектнай дакументацыi (для матэрыяльных гiсторьrка-культурньD(

-1

R Няв, к:

Прозвiшча,

уласЕае
iмя, iмя па

бацьку
(калi такое

маецца)

,Щата i Еумар
назначэння

-Hyrup пасведчання на кiра}нiцтва

распрацоiкай навукова-праектнй
дакументацы1 на выкtlнанне

рэста}рацыйна-адна}ленчьIх работ на
матэрыяльньж гiсторыка-культурньж
каштоiнасцях i (або) у зонах аховы

нер}хомьж матэрьшльньтх гiсторыка-
культурньrх кашто}насцей

Арганiзацыя, дзе.

працуе, яе адрас 1

тэлефон

Азазi
Шухаева

Алена
Васiлье}на

03.|2.2012г,
]ф 11-01-04l|26

АУПП "lнстьrгр
"Гроднагршrадзян- *

праект"
23002З, г,Гродпа,

rл.Дзяржьпrскага, 2/1

Праектнм
арганiзацыя

назва i стадыя
праектньD( работ

Год
распрацо}кi

,Щата i нумар узгадЁеЕIIя
Мiнiстэрства культуры

Рэспублiкi Беларусь

Абласное }HiTapHae
праектнае

прадпрыемства
"Iнстытут ООГродна-

|рамадзянпраект"
Гродзенскага
аблвыканкшца

Абследаванне аб'екта
О'Рэканструкцыя гiсторыка-

культурнай кашто}насцi
"Сядзiба Умясто}скiх"

в.Жамьiсла}ль пад культурна-
турыстычны цэнтр" : праектньuI

i пошукавыя работы

2013 г. .Щазвол ад 03.|2.201,2 г.

Ns 11-01-081607

/



20. Праект зон аховы неруJ(омай матэрыяльнай гiсторьша-культурнш1

21, Звесткi аб фiксацыi нематэрыялънай гiсторътка-культlрнй
к аштоiяасui (графiчнымi i тэхнiчнымi сродкаьаi )

22. lпюстрашыйныя матэрьшлы. Фотаздымкi,

Вьтгляд ваJIацаз боку пад'9зду. Галоiяы (парадяы) iваход"

каштоyнасц1

IIраектная
арганiзацыя

Назва праекта
зон ахэвы
нерухомай

матэрьильнй
гiсторътка-
куяъryрнай
капrгоtнасцi

Год
распрацоiкi

Зацыерджаны
{дата i Hy*lap

пастi}IIовы
Мiнiстэрства

куJIьчфъп
Рэсrryбяiкi
Беларусь}

звесткi аб
зонаJ{
ахOвы
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-l * ._ _ : ,: ;l., ],,+ ,: .г,li_lр6;;;.11,'s*

2З- Дадажовыl1 звесткi,

_1lý9,2B16

i пасада. прозвiш ча. iмя ва бацьqу' СУ Прщоf нЙа ар.*i.*цоi. -oi .orrýiffi ,nu'.

{;1ата зала!нсrrяя пашlъру)

Выгляд эалаца з боку возера.

1#



,Щадатак

да пашпарта матэрыяльнай
гlсторыка-культурнай
катптоуЕасцi

ЛIСТ ЗМЯНЕННЯУ ДД IIАШПАРТА

матэрыяльнай гiсторыка-кулътурнай кшпто}насцi

сядзiба Умясто}скiх: палац, дзве афiцыны, будаiнiчы скпад

пАллц

Гродзенская вобл., IieicKi раёно аг.Жамыслаiль, вул.Садовая

__ (назва)

!ата iнясеЕIUI змrIнення: 18 KpacaBiKa 2018 года

Падстазы д;rя irrясення змrIнеЕнrI:

", ад25
Пункт пшIшарта матэрыяльнай гiсторыка-культурнай каrптоiнасцi, у якi }носiццазмяненне: ц.11
Змест змлlенЕя:

Асоба, упа}наважанм мllсцовымi выканаУчьпиi i распарадчьпrдi органамi базавагатэрытарьrIJIьЕага }зроiню, якм alкъщцявiла iнясенне .й*.по,

9таршы навуковы супрацоУнiк
УК <IYeYcKi музей
наJIыянаJьньD( кулътур)

пазняк Мапына Пятпойна
,]l

(празв1IIна, уласнае iмя,
,],, iмя па бацьку (пры яго

,,.,j наяiнасцi))

Уласнiк
(улада;rьнiк) або
носьбiт

.Щата

}знiкнення/спыЕеншI
право} уласнасцi

Ахо}нае
абавязацельства

(дата i нумар

Прыватнае
вытворчае
iHiTapHae
прадпрыемства
"ГрадительО' у
асобе
дырэктара
глiнскага
Мiхаiла

прыватная 25.07.20t7 25.07.2017
л{ь 04/08/04-
0бl13

(пасада)


