
 Вілейка:  

кароткая гістарычная даведка 

 
16 лістапада 1460 г. – першае згадванне 

пра мястэчка Куранец на Вяллі. 

1793 г. – уваходзіць у склад Расійскай 

Імперыі пасля II падзелу Рэчы Паспалітай. 

14 мая 1795 г. – атрымоўвае статус 

павятовага горада.  

2 лютага 1796 г. – зацверджаны герб 

горада. 

1810 г. – пажар, у выніку якога амаль увесь 

горад згарэў. 

1906 г. – запушчаны буйны лесапільны 

завод. 

1 студзеня 1907 г. – адкрыццё руху праз 

чыгуначную станцыю Вілейка. 

14 верасня 1915 г. – акупаваны нямецкай 

арміяй, а праз некалькі дзён горад 

вызвалены ў выніку Свянцянскага прарыву.  

Снежань 1917 г. - усталявана Савецкая 

ўлада. 

Снежань 1918 г. – горад акупаваны 

нямецкай арміяй.  

1921- 1939 г.г. – у складзе Польшчы.  

1939 г. – у складзе БССР. 

4 снежня 1939 г. – верасень 1944 г. – цэнтр 

вобласці. 

25 чэрвеня 1941 г. – 2 ліпеня 1944 г. – 

акупаваны нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі. 

1954 г. – запушчана мэблевая фабрыка. 

1959 г. – адкрыты рамонтны завод. 

1973 г. – адкрыты  завод “Зеніт”. 

1973 г. – утворана Вілейскае вадасховішча. 

1998 г. – запушчана першая чарга Вілейскай 

ГЭС. 

 

 

Герб горада Вілейка 
У чырвоным полі 

французскага шчыта 

сярэбраная рака скошана 

злева, на ёй плыве ўніз судна, 

нагружанае двума срэбнымі 

звязанымі цюкамі з залатым 

жытнім коласам. Герб 

зарэгістраваны ў гербавым 

матрыкуле Рэспублікі Беларусь 13 красавіка 

2000 г. № 57 

Вілейка атрымлівала гербы ад расійскіх 

манархаў двойчы: 22 студзеня 1796 г. ад 

Кацярыны II і 6 красавіка 1845 г.   ад Мікалая I. 

Тлумачыцца гэта рознай тэрытарыяльна-

адміністрацыйнай прыналежнасцю Вілейкі. 

Спачатку горад знаходзіўся ў Мінскім 

намесніцтве, пазней – у Віленскай губерні, 

што і знайшло сваё адлюстраванне ў верхняй 

частцы гербаў. На больш раннім – герб Мінскі: 

двухгаловы арол, на грудзях якога шчыт з 

выявай Панны Марыі. На другім – герб Вільні: 

узброены вершнік, у правай руцэ якога 

паднятая ўверх шабля, а ў левай – срэбны 

шчыт, на якім намаляваны залаты 

васьміканцовы крыж. 

 

                  
Герб Вілейкі 1796г.            Герб Вілейкі 1845г. 

--------------------------------------------------------------------- 

222417, Мінская  вобл., г.Вілейка, 

вул.Савецкая, д. 54. 

тэлефоны: (801771) 54375, 55763 

e-mail: cdo@vileyka-edu.gov.by 

Аўтары: Рыжэвіч С.С., Рыжэвіч Н.В. 

Навуковы кансультант: Коласава В.А., навуковы 

супрацоўнік Вілейскага краязнаўчага музея  

 

 

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

“Вілейскі раённы цэнтр дадатковай адукацыі 

дзяцей і моладзі” 

 

Адукацыйны экскурсійны маршрут 
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12 Гарадскі парк 

13 Скульптурная кампазіцыя 

“Мядзведзі” 

14 Музейны экспанат БМД 

(баявой машыны дэсанту) 

 

15 Цэнтральная плошча 

16 Касцёл Узвіжання Святога 

Крыжа 

17 Царква прападобнай Марыі 

Егіпецкай 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсійны маршрут “Вілейка ў 

аб’етыве часу” праходзіць праз 

гістарычны цэнтр горад Вілейка. Яго 

галоўнай адметнасцю з’яўляецца 

супастаўленне сучасных і старых 

фотаздымкаў гістарычных аб’ектаў 

горада. 
 

Аб’екты адукацыйнага маршруту 

   1 Чыгуначны вакзал 

 

2 Плошча Свабоды 

3 Капліца Раства Хрыстова 

4 Вілейскі краязнаўчы музей 

5 Выставачная зала імя Н.Сілівановіча 

6 Помнік землякам 

 

7 Вуліца Савецкая 

8 Помнік А.Асланаву 

9 Будынак былога рамеснага вучылішча 

10 Будынак былога гатэля “Бельгія” 

11 Будынак былога казначэйства 

 
 

 


