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ПРЕ ЗИ ДЕН ТА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
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Аб за цвярд жэнні пе раліку ма тэ ры яль ных гісто ры -
ка-куль тур ных каш тоўна сцей, ук лю ча ных у Дзяр -
жаўны спіс гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь, землі, за ня тыя якімі, вы зва ля юц ца ад 
абкладання платай за зямлю

1. За цвердзіць прык лад зе ны пе ралік ма тэ ры яль ных гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна -
сцей, ук лю ча ных у Дзяр жаўны спіс гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс публікі Бе ла -
русь, землі, за ня тыя якімі, з 1 студ зе ня 2007 г. вы зва ля юц ца ад абк ла дан ня пла тай за зям лю.

2. Са ве ту Міністраў Рэс публікі Бе ла русь пры няць ме ры па рэ аліза цыі гэ та га Ука за.
3. Дад зе ны Указ ус ту пае ў сілу з дня яго падпісан ня.

Прэзідэнт Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

ЗА ЦВЕРД ЖА НА

Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
30.07.2007 № 367

ПЕРАЛІК
матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей,
уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, землі, занятыя якімі,
вызваляюцца ад абкладання платай за зямлю

На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

БРЭСЦ КАЯ ВО БЛАСЦЬ
г. Брэст

Гіста рыч ны цэнтр г. Брэ ста (пе ралік
аб’ектаў без ка тэ го рыі каш тоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь асоб ным шыф рам) 

ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Са вец кая, 29, 31, 90, 95, 100,
101, 102, 103, 104, 106

без ка тэ -
го рыі

вул. 17 Ве рас ня, 29, 31, 33, 35, 37 »
вул. Са вецкіх па гранічнікаў, 21, 23,
25, 27, 29

»

вул. К.Мар кса, 11, 53, 55, 57, 66 »
вул. Леніна, 25, 39, 86 »
вул. Ка муністыч ная, 24 »
вул. Ле ва неўска га, 9, 11, 12, 13 »
вул. Чка ла ва, 3, 5 »
вул. Міцкевіча, 26 »

Брэсц кая крэ пасць, ме ма ры яль ны ком -
плекс «Брэсц кая крэ пасць-ге рой»

1836–1842,
1911–1914 гады,

1971 год

за ход няя ўскраіна го ра да 1
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Га радзішча ста ра жыт на га Бя рэс ця XI–XIV ста годдзі Брэсц кая крэ пасць, Ва лын скае ўма -
ца ван не 

3

Чы гу нач ны вак зал з бу дын кам пры чы гу -
нач на га паш там та і бу дын кам адміністра -
цыі Брэсц ка га адд зя лен ня Бе ла ру скай чы -
гункі 

1886, 1956 гады у паўноч на-за ход няй ча ст цы го ра да 2

Бу ды нак ХІХ ста годд зе вул. Кам са моль ская, 40 3
Бу ды нак ся рэдзіна ХІХ ста -

годд зя
пр. Ма шэ ра ва, 32 3

Бу ды нак ХІХ ста годд зе вул. Пушкінская, 10 2

Ба ра навіцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Ба ра навічы, вул. За га рад ная 3
Бюст С.І.Гры цаўца 1949 год г. Ба ра навічы, вул. Кам са моль ская 3
Бу ды нак ра дыё стан цыі 1930-я гады г. Ба ра навічы, вул. Кам са моль ская,

65
3

Бу ды нак бан ка 1927–1929 гады г. Ба ра навічы, вул. Са вец кая, 27 3
Бу ды нак 1930-я гады г. Ба ра навічы, вул. Тэль ма на, 15 3
Бу ды нак па жар на га дэпо 1930-я гады г. Ба ра навічы, вул. Тэль ма на, 21 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя г. Ба ра навічы, вул. Фра лян ко ва, 11 3
Ме ма ры яль ны ком плекс «Уро чыш ча Гай» 1971–1972 гады г. Ба ра навічы, уро чыш ча Гай 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га феа далізму XI–XIII ста годдзі г.п. Га радзішча, 0,8 км на за хад ад

га рад ско га па сёл ка, на пра вым бе ра зе 
р. Сер веч

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту, брон за ва га
веку, ран ня га жа лез на га веку

5-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. До б ры Бор, 2,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Га ра док 

3

Га радзішча 1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. До б ры Бор, 2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Мор гач

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Люш не ва, 1,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, на ўзле ску

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Моўчадзь, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі, зле ва ад да рогі на г. Слонім

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Пур невічы, 0,8 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча За мак

3

Брац кая магіла 1944 год пас. Пер ша майскі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Пур невічы, 1 км на поўдзень ад
вёскі, спра ва ад да рогі на в. Душ -
каўцы, на ле вым бе ра зе р. Сва рот ва

3

Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча ХVІ ста годд зе в. Ста рая Мыш, 0,1 км на поўдзень ад
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Мы шанкі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Стрэ ла ва, 1 км на за хад ад вёскі, з
ус ход ня га боку могілак

3

Брац кая магіла 1944 год в. Уцёс 3

Брэсцкі раён
Брац кая магіла 1944 год пас. Ас т ра ме ча ва 3
Вежа ўяз ной бра мы бы лой сядзібы ХVIII ста годд зе в. Вісты чы 3
Магіла са вецкіх лёт чы каў 1944 год в. Гер шо ны 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі ху тар Гуркі, 0,2 км зле ва ад да рогі
Відом ля–Вы со кае, на поўдзень ад ху -
та ра

3

Брац кая магіла 1944 год г.п. Да ма ча ва 3
Селішча-1 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча ІХ–Х ста годдзі в. Друж ба (Скорбічы), 0,2 км на

поўнач ад вёскі, уздоўж пра ва га бе ра -
га р. Ляс ная

3

Селішча-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча ІХ–Х ста годдзі в. Друж ба (Скорбічы), на поўнач ад
селішча-1, за бе зы мен ным ру ча ём

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

ІV–І ста годдзі
да н.э.

в. Друж ба (Скорбічы), на паўднё вай
ус к раіне вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, неаліту, брон -
за ва га веку

8–1-е ты ся ча годдзі
да н.э.

в. За ка зан ка 2

Ста ян ка пе рыя ду неаліту, брон за ва га веку 3–2-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Збунін, 2 км на поўнач ад вёскі, на
пра вым бе ра зе р. За ходні Буг

3
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Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Збунін 3
Брац кая магіла 1944 год в. Зна мен ка 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Ка ма роўка 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942–1944 гады в. Лыш чы цы 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Ля п лёўка 3
Пры да рож ная капліца 1934 год в. Ма лая Ра кавіца 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Ма лыя Зво ды, 2,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Во ра ха ва

3

Брац кая магіла 1944 год в. Мед на 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Міхалін 3
Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 5–3-е тысячагоддзi

да н.э.
в. Пры ба ра ва, 3 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Га ры нец

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту, брон за ва га
веку

5–2-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Пры ба ра ва, 3 км на поўнач ад
вёскі, уро чыш чы Крынічка, Пад -
заміжны і Плош ча

3

Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Пры ба ра ва 3
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, неаліту, брон -
за ва га веку

8–2-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Пры лукі, 2 км на поўдзень ад
вёскі, на пра вым бе ра зе р. За ходні
Буг

3

Брац кая магіла 1941 год в. Пры лукі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Ра гоз на 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Рад ванічы Ма лыя 3
Бы лая сядзіба Ням цэвічаў: 1770-я гады в. Скокі 2
сядзібны дом
фраг мен ты пар ку
Ме ма ры яль ная ка ло на XVIII ста годд зе в. Скокі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Скокі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Страд зеч 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту, брон за ва га веку 5–2-е тысячагоддзi

да н.э.
в. Страд зеч, 1 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Су боцін

3

Магіла ах вяр фа шыз му 1941 год в. Та ма шоўка 3
Брац кая магіла па гранічнікаў 1941 год в. Та ма шоўка 3
Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

IV–VII ста годдзі в. Ула ды чы ца, 1 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Ка мя ню ха

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

VIII–X ста годдзі в. Фра но паль, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Акоп

3

Брац кая магіла 1944 год в. Чар наўчыцы 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1941 год в. Чар наўчыцы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Чэрні 3
Брац кая магіла 1944 год в. Чэрск 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІ ста годдзі в. Шчытнікі Ма лыя, 1 км на паўноч -
ны за хад ад вёскі, уро чыш ча Кірга ны

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

VІІІ–X ста годдзі в. Шэб рын, 0,4 км на паўноч ны ўсход 
ад вёскі, на пра вым бе ра зе р. Му ха -
вец

3

Бя ро заўскі раён
Рэшткі бы ло га кляш та ра кар тэзіянцаў: 1648–1689 гады г. Бя ро за 2
бра ма
ага род жа з ве жамі
бу ды нак шпіталя
Брац кая магіла 1941, 1944 гады г. Бя ро за, Кам са мольскі сквер 3
Бя ро заўская ДРЭС 1958–1967 гады г. Бе лаа зёрск 3
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, ран ня га
неаліту

9–5-е тысяча годдзi да 
н.э.

в. За рэч ча, 0,3 км на за хад ад вёскі,
каля могілак

3

Ста ян ка Гор баў-1 пе рыя ду неаліту і брон -
за ва га веку

5–2-е тысяча годдзi да 
н.э.

в. Здзітава, на паўднё вым бе ра зе воз.
Чор нае

3

Ста ян ка Гор баў-2 пе рыя ду неаліту 5–3-е тысяча годдзi да 
н.э.

в. Здзітава, 1 км на поўнач ад вёскі,
на ле вым бе ра зе р. Да ра га буж

3

Ме ма ры яль ны ком плекс «Здзітаўская аба -
ро на»

1975 год в. Здзітава 3

Кур ган Сла вы 1967 год в. Зу ба чы 3
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Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Но выя Пескі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Осаўцы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пад краічы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пер ша май ская 3
Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 3-е ты ся ча годд зе

да н.э.
в. Спо ра ва, на паўноч ным бе ра зе воз.
Спо раўскае

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту 4–3-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Спо ра ва, 2,5–3 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, на паўноч на-за ходнім
бе ра зе воз. Спо раўскае

3

Фраг мен ты бы ло га сядзібна-пар ка ва га
ком плек су

дру гая па ло ва ХVІІІ – 
пер шая па ло ва
ХІХ ста годд зя

в. Ста рыя Пескі 2

Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Шылін 3

Ган цавіцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Ган цавічы, Ка ст рычніцкая плош -

ча
3

Бы лая сядзіба дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя,

1911 год

в. Ага рэвічы 3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XII ста годдзі в. Ага рэвічы, па да ро зе ў в. Шашкі 3
Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Дзяніскавічы, 4 км ад вёскі, спра ва 
ад да рогі на в. Нач

3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Дзяніскавічы, 5 км ад вёскі, спра ва 
ад да рогі на в. Вялікія Кру говічы, ва
ўро чыш чы Сма ляр ня

3

Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Ма лыя Кру говічы, 1 км на за хад ад
вёскі, уро чыш ча Боркі

3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Ма лыя Кру говічы, 0,5 км на за хад
ад вёскі, уро чыш ча Боркі 

3

Кур ган ны могільнік-3 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Ма лыя Кру говічы, уро чыш ча Ма -
шу коўшчы на, за кал гас ным са дам

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XII–XIII ста годдзі в. Маль кавічы 3
Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Яся нец, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі, зле ва ад да рогі на в. Вялікія
Кру говічы

3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Яся нец, 31-ы ляс ны квар тал 3

Кур ган ны могільнік-3 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Яся нец, 2 км на поўдзень ад вёскі,
27–31-ы ляс ныя квар та лы

3

Драгічынскі раён
Магіла лей тэ нан та І.П.Гу бан ко ва 1944 год г. Драгічын, на за ход няй ус к раіне го -

ра да
3

Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год г. Драгічын, у паўднё вай ча ст цы го -
ра да

3

Брац кая магіла 1944 год г. Драгічын, вул. Леніна, сквер 3
Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

ІІІ–ІІ ста годдзі да н.э. чы гу нач ная стан цыя Драгічын, на
паўноч на-за ход няй ус к раіне стан -
цыі, на пяс ча ным уз гор ку

3

Ганд лё выя рады ся рэдзіна ХІХ ста -
годд зя

г.п. Ан то паль, у цэн тры плош чы,
пры лег лай да вул. Са вец кай

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі г.п. Ан то паль, уро чыш ча Хвойнікі 3
Брац кая магіла 1939 год г.п.  Ан то паль, вул. Чыр во ных

танкістаў
3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Ан то паль, вул. Чыр во ных
танкістаў

3

Курган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Бра шэвічы, 3 км на ўсход ад вёскі,
уро чыш ча Бра шаў Луг

3

Рэшткі бы ло га зам ка Вішня вецкіх XVII–XVIII ста годдзі в. Жа бер, 3 км на ўсход ад вёскі, уро -
чыш ча За мак

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку VI ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Жа бер, на пра вым бе ра зе р. Ясель -
да, на паўноч ны за хад ад га радзішча

3

Фраг мен ты сядзібна-пар ка ва га ком плек су: ХІХ ста годд зе в. За ко зель 2
капліца-па ха валь ня
віна кур ня
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фраг мен ты пар ку
Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 3-е ты ся ча годд зе да

н.э.
в. Ка ко ры ца, 2 км на поўнач ад вёскі,
на паўднё вым бе ра зе воз. Спо раўскае

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту 4-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Ка ко ры ца, на поўдзень ад вы то ку
р. Ясель да за воз. Спо раўскае

3

Брац кая магіла са вецкіх воінаў і пар ты зан 1941–1944 гады в. Кор сунь 3
Магіла не вя до ма га сал да та 1944 год в. Ласінцы 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1943 год в. Малінаўка 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Масткі 3
Магіла пар ты за на 1942 год в. Мне веж 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Но вая Папіна, на цэн траль най

вуліцы
3

Магіла паўстан цаў 1863–1864 гады в. Но вая Папіна, у цэн тры вёскі 3
Ком плекс бы лой сядзiбы: па ча так ХІХ ста год-

дзя
в. Пяр ковічы 3

сядзібны дом
цар ква
парк
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сва рынь 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Ста рам лы ны, на пра вым бе ра зе

р. Ясель да, каля мос та, на могілках
3

Брац кая магіла пар ты зан 1943 год в. Тол ка ва 3
Магіла ах вяр фа шыз му (1300 ча ла век) 1941 год в. Хомск, на паўноч най ус к раіне

вёскі
3

Магіла ах вяр фа шыз му (1500 ча ла век) 1941 год в. Хомск, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Магіла ах вяр фа шыз му (193 мірныя жы ха ры) 1943 год в. Хомск, у цэн тры вёскі 3
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Ялач, на паўноч най ус к раіне вёскі, 

каля да рогі на г. Драгічын
3

Жабінкаўскі раён
Магіла С.Ф.Чу бук 1942 год г. Жабінка, вул. Міру 3
Магіла А.Д.Дзмітру ка 1942 год г. Жабінка, вул. Міру 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год г. Жабінка, вул. Міру 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Жабінка, вул. Кірава 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1944 год в. Азя ты 3
Магіла Ф.Я.Ра цю ка 1944 год в. Арэпічы 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Бусні 3
Брац кая магіла 1942 год в. Жыцін 3
Рэшткі зам ка XVII ста годд зе в. Крыўляны, на пра вым бе ра зе бе зы -

мен най рэчкі
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду брон за ва га
веку

2-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Мыш чы цы, 0,4 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Кружкі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Па ля вая Рэ чы ца 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Пят ровічы 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Ракітніца 3
Брац кая магіла 1944 год в. Сакі 3
Брац кая магіла пар ты зан 1943 год в. Ста рое Сяло 3
Брац кая магіла пар ты зан (2 ча ла векі) 1942 год в. Ста рое Сяло 3
Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Ста рое Сяло, 3,5 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Рус лаўка, 82-і ляс -
ны квар тал

3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Ста рое Сяло, 5 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Вол каў Брод

3

Кур ган ны могільнік-3 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Ста рое Сяло, 8 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Сма ляр ня

3

Брац кая магіла 1942 год в. Сцяб ро ва 3
Брац кая магіла 1942 год в. Сця панкі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VII–VI ста годдзі да
н.э.

в. Філіпавічы, 1 км на ўсход ад вёскі,
0,5 км на паўноч ны за хад ад са на то -
рыя «Буг», уро чыш ча Кут

3

Магіла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Чыжэўшчы на 3
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Магіла І.Д.Філіпука 1944 год в. Шчэглікі 3

Іванаўскі раён
Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку

4–2-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Мо таль, 2,5 км на поўнач ад вёскі,
на пра вым бе ра зе р. Ясель да

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду ме заліту, неаліту 8–5-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Мо таль, 3 км на поўнач ад вёскі,
паміж воз. Джызінне і р. Ясель да

3

Ста ян ка-3 пе рыя ду неаліту 5–3-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Мо таль, 4 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, вос траў на ва дас ховішчы

3

Ста ян ка-4 пе рыя ду неаліту і ран ня га жа -
лез на га веку

4–1-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Мо таль, 3,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі (вос траў на ва дас ховішчы)

3

Ста ян ка-5 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку

5–2-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Мо таль, 2 км на поўнач ад вёскі,
пой ма р. Ясель да

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ра га дашч, 1,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Піна

3

Ста ян ка-6 пе рыя ду неаліту 5–3-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Тыш кавічы, 2,5 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, на пер шай над пой мен -
най тэ ра се

3

Іва цэвіцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Іва цэвічы, вул. Са вец кая, у скве ры 3
Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Аль шаніца, на ўсход няй ус к раіне
вёскі, спра ва ад да рогі на в. Бе лавічы

3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Аль шаніца, 0,7 км на ўсход ад
вёскі, каля да рогі на в. Бя лавічы

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 10–6-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Баб ровічы, на паўноч на-ўсходнім
бе ра зе воз. Баб ровіцкае

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Бя лавічы, на могілках 3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Бя лавічы, 2 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Хвой ня

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Бя лавічы, 0,3 км на паўноч ны за -
хад ад Ільінскай цар квы, за ру ча ём
Фя до ска

3

Брацкія могілкі 1941–1944 гады в. Ве рашкі, 13 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Гу та-Міхалін

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, ран ня га
неаліту

9–5-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Даб ры нё ва, 0,3 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Грыўда

3

Брац кая магіла 1943 год в. Жытлін, у скве ры 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ко ра чын, каля вёскі, уро чыш ча
Боркі 

3

Косаўскі па ла ца ва-пар ка вы ан самбль:
ХІХ ста годд зе 

г. Ко са ва, уро чыш ча Ме ра чоўшчы на 1

рэшткі бы ло га па ла ца Пус лоўскіх
му зей-сядзіба Т.Кас цюшкі ХVIII ста годд зе
фраг мен ты пар ку
Брац кая магіла 1942–1944 гады г. Ко са ва, вул.3-га Лю та га, у скве ры 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Свя тая Воля, 1 км ад вёскі, спра ва
ад да рогі на в. Доўгае

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Сень кавічы, на могілках 3

Брацкія могілкі 1941–1944 гады г.п. Це ля ха ны, вул. Леніна, у скве -
ры

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Яг левічы 3

Ка мя нецкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Ка мя нец, у  скве ры па

вул. Піўненкі
3

Селішча «Кусiчы» пе рыя ду жа лез на га
веку

IV–II ста годдзі
да н.э.

в. Ага роднікі, на ўскраіне вёскі, на
ле вым бе ра зе р. Пуль ва

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ага роднікі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Вой ская, 1,8 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, 0,4 км ад ху та ра Пры хо ды

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ваўковічы 3
Фраг мен ты па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля: 1678–1680 гады,

1816 год
г. Вы со кае 2

па лац
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два флігелі
Брац кая магіла 1944 год г. Вы со кае 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Вялікі Лес, 2,5 км на за хад ад
вёскі, уро чыш ча Чар нец кая Хваінка

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі чы гу нач ная стан цыя Вяр ба, 0,8 км на 
паўднё вы ўсход ад стан цыі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Вяр ховічы 3
Рэшткі бы лой сядзібы: ся рэдзіна ХІХ ста -

годд зя
в. Гры мя ча 2

па лац
парк
гас па дар чыя па бу до вы
Брац кая магіла 1944 год в. Доўбізна 3
Брац кая магіла 1941 год в. Ка мя нюкі 3
Ста ян ка-1 пе рыя ду ме заліту 9–5-е тысячагоддзi

да н.э.
в. Ко лад на, на ма рэн най уз вы ша -
насці

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду ме заліту 9–5-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Ко лад на, 0,2 км ад в. Шу макі, на
схіле ма рэн най уз вы ша насці

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XII ста годдзі в. Кусцічы, 2,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, зле ва ад да рогі Брэст–Вы со кае

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI ста годд зе в. Лісоўчыцы, 1,6 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, каля ху та ра Куш не ру ка

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI ста годд зе в. Лісоўчыцы, 1 км ад вёскі, уро чыш -
ча Пяцічна Гара

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Лю башкі, 0,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 0,2 км ад да рогі на
в. Ган цавічы

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Плян та, 1,5 км на поўдзень ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

VIII–X ста годдзі в. Ра дасць, 0,5 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Ляс ная

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Ра тай чы цы, 0,25 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, на ле вым бе ра зе
р. П’яўка

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Ра тай чы цы, 0,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Свішчо ва, 0,1 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Трас цяніца 3
Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

XI–XIII ста годдзі в. Трас цяніца, 0,7 км на поўнач ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

IV–II ста годдзі
 да н.э.

в. Трас цяніца, 2 км на поўнач ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Трас цяніца, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Хацінава, 0,8 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Хлевішча 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Чэ ме ры-1, 1,2 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Лавы

3

Па мят ны знак на мес цы сядзібы
Р.Л.Траўгута

ХІХ–ХХ ста годдзі в. Шас та ко ва 3

Коб рынскі раён
Гіста рыч ны цэнтр г. Коб ры на (пе ралік
аб’ектаў без ка тэ го рыі каш тоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь асоб ным шыф рам)

ХІХ–ХХ ста годдзі пл. Сва бо ды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13,
14, 15, 16 

без ка тэ -
го рыі

вул. Інтэр на цыя наль ная, 1, 2, 4, 6, 7,
9, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26

»

вул. Леніна, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19,
21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 41, 43, 49

»

вул. Пер ша май ская, 1, 3, 4, 5, 6 »
вул. Су во ра ва, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1,
13

»

пл. Зам ка вая, 3, 5, 14, 15 »
вул. 17-га Ве рас ня, 1, 9 »
вул. Чы гу нач ная, 2, 3, 4, 6, 8 »
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Парк імя А.В.Су во ра ва 1768 год г. Коб рын, паўднё вая ўскраіна го ра да 2
За бу до ва вул. Бе ла ру скай ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
г. Коб рын, вул. Бе ла ру ская, 1, 2, 9 3

За бу до ва вул. Ка ст рычніцкай ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

г. Коб рын, вул. Ка ст рычніцкая, 1, 5,
7

3

За бу до ва вул. Кірава ка нец ХІХ ста годд зя г. Коб рын, вул. Кірава, 2, 3, 5 3
За бу до ва вул. Мат ро са ва ка нец ХІХ – пер шая

па ло ва ХХ ста годд зя
г. Коб рын, вул. Мат ро са ва, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, 13, 14, 20

3

За бу до ва вул. Пер ша май скай ка нец ХІХ – пер шая
па ло ва ХХ ста годд зя

г. Коб рын, вул. Пер ша май ская, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 41, 45, 63,
65, 91

3

Бу ды нак бы лой сіна гогі дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

г. Коб рын, вул. Пер ша май ская, 40 2

За бу до ва вул. Са вец кай ка нец ХІХ – пер шая
па ло ва ХХ ста годд зя

г. Коб рын, вул. Са вец кая, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 32,
42, 63, 87, 88, 91, 94, 96, 98, 100, 102,
103, 131

3

Бу ды нак 1821 год г. Коб рын, вул. Са вец кая, 65 3
За бу до ва вул. Чы гу нач най ка нец ХІХ – пер шая

па ло ва ХХ ста годд зя
г. Коб рын, вул. Чы гу нач ная, 10, 16 3

За бу до ва вул. Чыр во на ар мей скай ка нец ХІХ ста годд зя г. Коб рын, вул. Чыр во на ар мей ская,
1, 2

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ас т ромічы 3
Вет ра ны млын па ча так ХХ ста годд зя в. Ба ло ты 3
Ка мень з вы явамі і  надпісамі (Ба -
родзічы-1)

1886 год в. Ба родзічы 3

Надмагільны ка мень з вы явамі і надпісамі
(Ба родзічы-2)

па ча так ХХ ста годд зя в. Ба родзічы 3

Ка мен ны ком плекс з вы явамі і надпісамі 1803 год в. Бя ро на 3
Ка мень з вы явамі і надпісамі 1405 год в. Дзямідаўшчы на 3
Ка мен ны могільнік XIV–XVI ста годдзі в. За кросніца, 1 км на поўдзень ад

вёскі, уро чыш ча За мош ша
3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. За лес се, 3,3 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, у лесе

3

Брац кая магіла 1944 год в. За пру ды 3
Брац кая магіла 1941 год в. Засімы 3
Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Засімы, 0,4 км на ўсход ад вёскі,
уро чыш ча Ма ло дча, у лесе

3

Грун та вы могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча з ка мен нымі стэ ламі

XIV–XVI ста годдзі в. Засімы, на ўсход няй ус к раіне вёскі 3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Засімы, 0,5 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Ша раеў Лес

3

Брац кая магіла 1943 год в. Казішча 3
Каменны ком плекс з вы явамі і надпісамі
(Ка мен ка-1)

1848 год в. Ка мен ка 3

Ка мен ны ком плекс з вы явамі і надпісамі
(Ка мен ка-2)

1848 год в. Ка мен ка 3

Грун та вы могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча з ка мен нымі стэ ламі

XIV–XVI ста годдзі в. Кісялёўцы, у цэн тры вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Кісялёўцы, 2,5 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Ямішча

3

Над магільны ка мень 1637 год в. Паўлава 3
Ка мен ная ложа XVIII ста годд зе в. Пескі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пескі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Стры га ва 3
Брац кая магіла 1944 год в. Тур ная 3
Брац кая магіла 1944 год в. Тэўлі 3

Лунінецкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Лунінец, вул. Са вец кая, у скве ры 3
Брац кая магіла 1944 год в. Бас тынь 3
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Га радзішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Ка жан-Га ра док, 2 км на паўднё вы
за хад ад вёскі, уро чыш ча Кня зе вы
Горы

3

Гарадзішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ка жан-Га ра док, 0,8 км на ўсход ад
вёскі, спра ва ад да рогі на в. Лах ва

3

Га радзішча-3 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ка жан-Га ра док, на ўсход няй ус к -
раіне вёскі, уро чыш ча Гар ба ро ва
Гара

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Ка жан-Га ра док, 2,3 км на паўднё -
вы за хад ад вёскі, уро чыш ча Кня зе вы 
Горы

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Лах ва, 2 км на поўдзень ад вёскі, у
лесе, уро чыш ча Ры бу ня

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Лах ва, спра ва ад вул. Но вай 3
Бу ды нак бы лой лазні 1880-я гады пас. Па лескі 3
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Сінкевічы, 2 км на ўсход ад вёскі,

0,4 км на поўдзень ад ста рой да рогі,
уро чыш ча Патоўскі Вос траў

3

Ля хавіцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Ля хавічы, пл. Пе ра могі 3
Ком плекс бы лой сядзібы Рэй та наў: ХІХ–ХХ ста годдзі в. Гру шаўка 2
сядзібны дом
капліца
два флігелі
віна кур ня
дзве стайні
аран жа рэя
дом упраўляю ча га
кла доўка
гум но
аўчар ня
майстэрня
лядоўня
фраг мен ты пар ку
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Гулічы, 1 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, каля ху та ра Міхалькі, у лесе

3

Брац кая магіла 1944 год в. Завінне 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Кур шы навічы, 0,4 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Ра ма -
наўшчы на

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. На ва сёлкі, 2 км на за хад ад вёскі,
па ба ках да рогі на в. За луж жа

3

Ком плекс бы лой сядзібы: 1810–1815 гады в. Нача 2
па лац
флігель
гас па дар чыя па бу до вы
стай ня
фрагменты пар ку
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пад лес се 3

Ма ла рыцкі раён
Брац кая магіла 1944 год г. Ма ла ры та, вул. Са вец кая, у скве -

ры
3

Магiла ах вяр фа шыз му 1941–1944 гады г. Ма ла ры та, на могілках 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ан то на ва, 3 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, уро чыш ча Пан скае

3

Брац кая магіла 1942 год в. Ан то на ва 3
Ста ян ка-1 пе рыя ду ме заліту 9–5-е тысячагоддзi да 

н.э.
в. Арэ ха ва, на поўнач ад вёскі, на бе -
ра зе воз. Арэ хаўскае, 0,5 км на
поўнач ад дома лесніка

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду па ле аліту і ме заліту 10–5-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Арэ ха ва, 2 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, на схіле ўзгор ка

3
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Ста ян ка-3 пе рыя ду неаліту 3-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Арэ ха ва, на паўднё вым бе ра зе воз.
Арэ хаўскае

3

Магіла ах вяр фа шыз му 1944 год в. Ба гус лаўка 3
Брац кая магіла 1944 год в. Боркі 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Боркі 3
Магіла ах вяр фа шыз му, кур ган Па мяці 1942–1943 гады в. Брад зяцін 3
Брац кая магіла 1942 год в. Вяліка ры та 3
Магіла В.В.Аб ра мук 1941–1944 гады в. Вяліка ры та 3
Магіла са вецкіх пар ты зан і ах вяр фа шыз -
му

1941 год в. Гвозніца 3

Брац кая магіла пар ты зан 1942 год в. За ба лац це 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Лешніца 3
Магіла мірных жы ха роў 1942 год в. Лешніца 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Лу ка ва 3
Брац кая магіла 1942 год в. Лу ка ва 3
Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 3-е ты ся ча годд зе

да н.э.
в. Лу ка ва, 0,5 км на ўсход ад вёскі, на 
паўднё вым бе ра зе воз. Лукаўскае, на
поўдзень ад могілак

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду ме заліту і неаліту 9–5-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Лу ка ва, 3 км ад вёскі, на паўноч -
на-за ходнім бе ра зе воз. Лукаўскае

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ляхаўцы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ма кра ны 3
Магiла пар ты зан i ах вяр вай ны 1941–1944 гады в. Ма кра ны 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Малінаўка 3
Брац кая магіла пар ты зан і мірных жы ха -
роў

1941–1944 гады в. Ма севічы 3

Брац кая магіла 1941 год уро чыш ча Ме ла вая Гара, на шашы
Ма ла ры та – Ула да ва

3

Магіла пар ты за на 1943 год в. Мельнікі, 4,6 км ад чы гу-нач най
стан цыі Мельнікі, у лесе

3

Магіла пар ты за на 1943 год в. Мельнікі, 1 км ад вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ол туш 3
Брац кая магіла паўстан цаў 1939 год в. Рад зеж 3
Брац кая магіла воінаў, пар ты зан і мірных
жы ха роў

1941–1944 гады в. Рад зеж 3

Брац кая магіла 1942 год в. Ста рое За ба лац це 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–X ста годдзі в. Стру га, 8 км на за хад ад вёскі, уро -
чыш ча Крэст

3

Магiла ах вяр фа шыз му 1941–1944 гады в. Чар ня ны 3
Магiла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Язвiн 3

Пінскі раён
Гіста рыч ны цэнтр г. Пінска (пе ралік
аб’ектаў без ка тэ го рыі каш тоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе гісто -
ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь асоб ным шыф рам)

XVI–XX ста годдзі без ка тэ -
го рыі

г. Пінск, вул. Гор ка га, 47, 57, 63 »
вул. Дня проўскай фла тыліі, 35, 37 »
вул. За валь ная, 32, 39 »
вул. За сло на ва, 17 »
вул. Кам са моль ская, 2, 5, 6, 8 »
пл. Ка ст рычніка, 3 »
вул. Кірава, 4, 13 »
вул. Кулікова, 2 »
вул. Леніна, 4, 5, 8а, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 31,
33, 34, 36, 37, 38, 42, 43

»

пл. Леніна, 16, 18, 20, 22а, 22б »
вул. Пер ша май ская, 6, 8, 19, 21, 24,
25, 26

»

вул. Са вец кая, 9, 20 »
вул. В.Ха ру жай, 4, 12 »

Квар тал за бу до вы ў ме жах вуліц Пер ша -
май ская–Гор ка га–Бя ло ва і Дома куль ту ры

ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

г. Пінск 2

№ 1/8795 -11- 08.08.2007

Працяг табл.



На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Бу ды нак бы ло га сіне ма то гра фа «Сіне -
ма-Казіно»

1902 год г. Пінск, вул. Кар жа, 19/10
(вул. В.Ха ру жай)

3

Помнік У.І.Леніну 1970 год г. Пінск, пл. Леніна 2
Бу ды нак бы ло га ка легіума езуітаў 1631–1675 гады г. Пінск, пл. Леніна, 22 2
Бу ды нак 1925–1928 гады г. Пінск, вул. Леніна, 2 3
Бу ды нак бы ло га па ла ца Бут ры мовіча 1784–1790 гады г. Пінск, вул. Леніна, 44 2
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
г. Пінск, вул. Леніна, 49 3

Ме ма ры яль ны ком плекс «Помнік пар ты -
за нам»

1993–2002 гады г. Пінск, вул. Пер ша май ская 3

Бу ды нак дру гая па ло ва ХІХ –
па ча так

ХХ ста годд зя 

г. Пінск, вул. Су во ра ва, 43 2

Бу ды нак, у якім жыў на род ны пісьменнік
Бе ла русі Якуб Ко лас

1900 год г. Пінск, вул. Чук лая, 63 3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку III ста годд зе да н.э. –
II ста годд зе н.э.

в. Ас травічы, 0,3 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, на поўдзень ад да рогі на
в. Су шыцк

3

Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 4–3-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Бо та ва, 2 км на поўдзень ад вёскі,
на вос тра ве воз. Па госц кае

3

Ста ян ка, селішча 5–3-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Вос траў, 1 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, на пяс ча ным уз гор ку ле ва га бе -
ра га р. Стыр

3

Ста ян ка, селішча 3–2-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Вос траў, 0,5 км на ўсход ад да рогі
на в. Ласіцк

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Вы ла зы, 0,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, 50 м на поўнач ад да рогі на
в. Сош на

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку, ран ня га ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе
да н.э. – XIII ста год-

дзе н.э.

в. Га радзішча, на за ход няй ус к раіне
вёскі, на ўсходнім бе ра зе воз. Га -
радзішчан скае

3

Па селішча пе рыя ду ме заліту, неаліту 6–3-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Заазер’е, 0,2 км на поўнач ад вёскі,
паміж воз.  Га радзішчан скае і
р. Ясель да

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту, брон за ва га веку 5–2-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Ка мень, 2 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, каля гары Ша ламіцка га, уро -
чыш ча Рат не

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту, брон за ва га веку 3–2-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Ка мень, на за ход няй ус к раіне
вёскі, па бе ра гах пра токі Вісліца і
воз. Па госц кае каля р. Боб рык

3

Ста ян ка, селішча 5–3-е тысяча годдзi
да н.э.,

1-е ты ся ча годд зе н.э.

в. Ку ра да ва, 1 км на поўдзень ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Пры пяць

3

Ста ян ка-2, селішча 3-е ты ся ча годд зе да
н.э., V ста годд зе да

н.э. – V ста годд зе н.э.

в. Ласіцк, 2 км на за хад ад вёскі, у ся -
рэд няй ча ст цы пяс ча на га ўзгор ка на
ле вым бе ра зе р. Стыр

3

Ста ян ка і селішча пе рыя ду неаліту, ран ня -
га жа лез на га веку

5–3-е тысяча годдзi
да н.э.,

1-е ты ся ча годд зе н.э.

в. Ле мя шэвічы, 2 км на поўдзень ад
вёскі, па ба ках ад да рогі на в. Ма ро -
завічы

3

Ста ян ка і селішча пе рыя ду неаліту, брон -
за ва га веку, ран ня га жа лез на га веку

4–1-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Ле мя шэвічы, 3 км на поўнач ад
вёскі, на пяс ча ным уз гор ку, ся род
пой мен ных ба лот пра ва бя рэж жа
р. Пры пяць

3

Ста ян ка, селішча 4–1-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Це ра бень, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, на бе ра зе р. Пры пяць

3

Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 4–3-е тысяча годдзi
да н.э.

в. Чу ха ва, 2 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, на паўноч на-за ходнім бе ра зе
воз. Па госц кае

3

Пру жанскі раён
Бу ды нак бы ло га пер ша га два ран ска га ву -
чылішча 

1836 год г. Пру жа ны, вул. Кам са моль ская, 1 3

Помнік паўстан цам Кас ту ся Каліноўска га ХIХ ста годд зе в. Асошнікі 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1944 год в. Байкі 3
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XII ста годдзі в. Байкі, 3 км на паўднё вы за хад ад

вёскі, уро чыш ча Суп руніха
3
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Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ба ку ны 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1944 год в. Блізная 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Бра ды 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Бя рэзніца, 1,1 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Пель

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ва ранілавічы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Вялікае Сяло 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Га рад зеч на 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1944 год в. Ка валі 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Каз лы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIIІ ста годдзі в. Ка цёлкі, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі

3

Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Крас нае 3
Брац кая магіла чыр во на ар мей цаў 1920 год в. Крыніца 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Купічы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Кут нявічы, у цэн тры вёскі 3
Магіла паўстан цаў Кас ту ся Каліноўска га 1863–1864 гады в. Ла сосін 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Лыс ка ва 3
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XV–XVI ста годдзі в. Лыс ка ва, 0,5 км на паўноч ны

ўсход ад вёскі, уро чыш ча Га радзішча 
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI ста годд зе в. Магілёўцы, 2 км на за хад ад вёскі,
на за ход няй ус к раіне в. Асошнікі, на
ста рых могілках 

3

Брац кая магіла са вецкіх воінаў і пар ты зан 1944 год в. Ма лочкі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Мок рае, на ўсход няй ус к раіне ад

вёскі, на суп раць шко лы
3

Капліца на мес цы бітвы 1812 года 1912 год в. Пад дуб на 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Па пя лё ва 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Па ра сля ны, у цэн тры вёскі 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў і пар ты зан 1941–1944 гады в. Паўлава 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Роўбіцк 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Руднікі, у за ход няй ча ст цы вёскі 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1941 год г.п. Ру жа ны 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Ру жа ны, пл. 17-га Ве рас ня, у

скве ры
3

Бу ды нак бы лой сіна гогі дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

г.п. Ру жа ны, вул. Я.Ко ла са, 6 3

Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Сілічы 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1941–1944 гады в. Сла буд ка 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сла буд ка 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сма ляніца 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ста ра во ля, у скве ры 3
Брац кая магіла 1944 год в. Су хо паль 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Ша ра шо ва, вул. Леніна 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Шчар чо ва 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1941–1944 гады в. Шэйпічы 3

Столінскі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Столін, пл. Леніна 3
Брац кая магіла 1941 год в. Аль ша ны 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в.  Ат вер жы чы, на вяс ко вых
могілках

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку II ста годд зе да н.э. –
II ста годд зе н.э.

в. Ат вер жы чы, 1 км на поўнач ад
могілак, на кал гас ным два ры

3

Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1944 год в. Бе ла ву ша 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XI ста годдзі в. Бе ла ву ша, 2,5 км на ўсход ад вёскі, 
на пра вым бе ра зе р. Га рынь

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Бе раж ное, 2 км ад вёскі, уро чыш ча 
Дуб роўка, зле ва ад да рогі на г. Столін

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Бор-Ду бя нецкі, 5 км на паўднё вы
за хад ад вёскі, на пяс ча ным уз выш -
шы, каля ба ло та

3
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Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку III ста годд зе да н.э. –
II ста годд зе н.э.

в. Ве лямічы, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад могільніка-2

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

XI–XIII ста годдзі в. Га рад ная, 2 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Зам кавішча, на
мы са па доб ным кан цы пяс ча най гра -
ды

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку – ран ня га ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе
да н.э. – XIII ста год-

дзе н.э.

в. Га рад зец, на паўднё вы ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Бе са ва Гара

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

XII–XIV ста годдзі г. Да выд-Га ра док, у цэн тры го ра да,
на пра вым бе ра зе р. Га рынь 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Да выд-Га ра док, вул. Школь ная 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га жа -
лез на га веку 

V ста годд зе да н.э. в. Ду бай, на паўднё вай ус к раіне вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

IX–XIII ста годдзі в. Не ча та ва, 0,7 км ад вёскі, на лузе,
на пяс ча ным уз выш шы

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Плотніца 3
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Ру бель, на ста рых могілках 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку II ста годд зе да н.э. –

II ста годд зе н.э.
в. Ру бель, па ба ках да рогі на г. Да -
выд-Га ра док, на не вы сокім уз выш -
шы

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку 

II ста годд зе да н.э. –
II ста годд зе н.э.

в. Ра мель, на ўсход няй ус к раіне
вёскі, за могілкамі

3

Брац кая магіла 1944 год р. п. Рэ чы ца 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1944 год в. Стру га 3
Бес кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня -
га жа лез на га веку 

II ста годд зе да н.э. – I 
ста годд зе н.э.

в. Тур ское, у вёс цы 3

Бес кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня -
га жа лез на га веку 

II ста годд зе да н.э. – I 
ста годд зе н.э.

в.  Тур ское,  1,5 км на за хад ад
могільніка-1, уро чыш ча Пу га чэ нец

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII ста годдзі в. Туры, 2,5 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, уро чыш чы Ба рок і Зам чыш ча 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Фя до ры 3
Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

VI–X ста годдзі в. Ха то мель, 0,2 км на паўднё-вы
ўсход ад га радзішча

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку, ран ня га ся рэд ня веч ча

VI–Х ста годдзі в. Ха то мель, 2,5 км на паўднё-вы за -
хад ад вёскі, на пяс ча ным уз выш шы

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку, 
ран ня га ся рэд ня веч ча

VI–X ста годдзі в. Ха то мель, 2,5–3 км ад вёскі, пры -
мы кае да га радзішча з  паўднё -
ва-ўсход ня га і за ход ня га бакоў

3

ВІЦЕБ СКАЯ ВО БЛАСЦЬ
г. Віцебск

Бу дынкі бы лых ка зарм 41-й ар ты ле рый -
скай бры га ды

ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Буд зён на га, 1, 5, 7 3

Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Гараўца, 10 3

Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Го га ля, 2 3
За бу до ва пр. Го га ля ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
пр. Го га ля, 7, 11 3

Дом ка му наль на га тыпу 1927–1929 гады вул. Гор ка га, 36/25 3
Бу ды нак 1938 год вул. Гор ка га, 57 3
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Гры бае да ва, 17 3

Бу дынкі ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Гры бае да ва, 21, 27 3

Бу ды нак бы ло га стра ха во га та ва ры ст ва 1841 год вул. Гры бае да ва, 23 3
Бу ды нак 1818 год вул. Гры бае да ва, 25 3
Бу ды нак (Дом спе цы ялістаў) 1932–1935 гады вул. Да ва та ра, 14/9 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Да ва та ра, 18 3
За бу до ва вул. Дзімітра ва ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Дзімітра ва, 4, 6, 9, 21/6, 23/3,
28, 30, 32

3

Бу ды нак (тып га рад ско га асаб ня ка) ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Дзімітра ва, 30а 3

Бюст П.М.Ма шэ ра ва 1980 год на скры жа ванні вуліц Зам ка вай і
Пушкіна 

3
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Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Зянь ко вай, 4 3

Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Ільінска га, 25а 3

Бу ды нак бы лой яўрэй скай шко лы (хе дэр) ка нец ХІХ ста годд зя вул. Калініна, 1 3
За бу до ва вул. Калініна ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Калініна, 20/13 3

За бу до ва вул. Кам са моль скай ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Кам са моль ская, 13/6, 28, 30,
32/16

3

За бу до ва вул. Ка ст рычніцкай ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Ка ст рычніцкая, 5, 9, 12, 13 3

Архітэк тур ны ан самбль вул. Кірава з вак -
за лам і пры вак заль най плош чай

ся рэдзіна ХХ ста год-
дзя, 1954 год

вул. Кірава, 1–17, чы гу нач ны вак зал 3

За бу до ва вул. Кры ло ва ХІХ ста годд зе вул. Кры ло ва, 3, 8, 10 3
За бу до ва вул. Я.Ку па лы ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Я.Ку па лы, 2, 5, 7, 9, 17 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Ку ту за ва, 3 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Ку ту за ва, 5 3
Бу дынкі бы лых ка зарм Лен ка ран ска га
пал ка

ка нец ХІХ ста годд зя вул. Леніна, 12, 14, 16 3

Бу дынкі ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Леніна, 22/16 3

За бу до ва вул. Леніна ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Леніна, 3б, 33, 35, 40, 42, 68, 70,
72, 74, 76, 80/1, 82, 84/2

3

Помнік У.І.Леніну 1956 год пл. Леніна, каля аб лас ной філар моніі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады жылы раён Лу чо са, на могілках на
вул. Сен нен скай 

3

Бу ды нак ХІХ ста годд зе вул. Мая коўска га, 3а 3
За бу до ва вул. Пак роўскай ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Пак роўская, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12 3

Бу ды нак (тып га рад ско га асаб ня ка) ка нец ХІХ ста годд зя вул. імя га зе ты «Прав да», 5а 3
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. імя га зе ты «Прав да», 14/5 3

Бу ды нак (ча ст ка архітэк тур на га ан самб ля
бы лой цар квы Па кра ва) 

ХІХ ста годд зе вул. Пут на, 5 3

Бу ды нак (тып га рад ско га асаб ня ка) ка нец ХІХ ста годд зя вул. Пушкіна, 2 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Пушкіна, 4 3
За бу до ва вул. Рэ ва лю цый най ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Рэ ва лю цый ная, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 22 3

Помнік ге ро ям Ай чын най вай ны 1812 года 1912 год вул. Са вец кая 3
За бу до ва вул. Са вец кай Арміі ка нец XIX – па ча так

XX ста-годд зя
вул. Са вец кай Арміі, 4, 6, 8, 10, 14,
16, 18, 20 

3

Вай ско выя могілкі 1944 год вул. Са вец кая, на Ус пен скай гор цы 3
За бу до ва вул. Са вец кай ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Са вец кая, 15, 17, 19 3
За бу до ва Сма лен скай плош чы ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
Сма лен ская плош ча, 2, 3, 4, 8, 10, 12 3

Бы лыя ганд лё выя рады ка нец ХVIII ста -
годдзя

вул. Су во ра ва, 2 3

За бу до ва вул. Су во ра ва ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Су во ра ва, 4, 6, 8, 9, 10/2 3
За бу до ва вул. Су во ра ва ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Су во ра ва, 5, 7, 11, 17/21, 18/10,

21, 33, 37, 39/7 
3

Га радскі асаб няк ся рэдзіна ХІХ ста -
годд зя

вул. Су во ра ва, 20/13 3

Бу ды нак 1799 год вул. Су во ра ва, 12 2
Бу дынкі бы лых да ход ных дамоў ка нец ХІХ ста годд зя вул. Су во ра ва, 27/9, 29 3
Дамы ка му наль на га тыпу па ча так ХХ ста годд зя вул. Су во ра ва, 34/23, 38 3
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Ся рэд не на бя рэж ная, 7 3

За бу до ва вул. Тал сто га ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Тал сто га, 1, 3, 4, 5, 7, 3
Бу ды нак бы ло га Мас коўска га міжна род -
на га бан ка 

1856 год вул. Тал сто га, 2 3

За бу до ва вул. Урыц ка га ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Урыц ка га, 5, 7, 9, 11а, 23/12 3
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Бу ды нак бы лой пер шай га рад ской элек -
тра стан цыі 

1897 год вул. Фрун зе, 13 3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Фрун зе, 17 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Фрун зе, 19 3
Ком плекс бу дын каў бы ло га за во да
Лісоўска га (дом кан то ры, вы твор чыя кар -
пу сы) 

1877 год вул. Фрун зе, 41б 3

Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Чыр во на га пар ты за на, 2/1 3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Чыр во на га пар ты за на, 3 3
За бу до ва вул. Эн гель са ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Эн гель са, 3/2, 5/11, 8, 10 3

Ар шанскі раён
Бу ды нак чы гу нач на га вак за ла 1912 год,

1930–1950 гады
г. Орша 3

Помнік К.С.За сло на ву 1955 год г. Орша, пе рон чы гу нач на га вак за ла 3
Жылы кор пус бы ло га трынітар ска га кляш -
та ра

1714–1717 гады г. Орша, вул. Кам са моль ская, 21 3

Брац кая магіла 1941, 1944 гады г. Орша, вул. Кам са моль ская, парк 3
Ком плекс бы ло га езуіцка га ка легіума ХVІІ ста годд зе г. Орша, вул. Леніна, 6а 2
Ме ма ры яль ны ком плекс «Ка цю ша» 1941 год г. Орша, вул. Магілёўская, каля мос -

та праз р. Днепр
3

Бу ды нак бы лой жа но чай гімназіі па ча так ХХ ста годд зя г. Орша, вул. Міру, 6 3
Магіла За сло на ва і Кор жа ня 1942 год г. Орша, на пе ро не чы гу нач на га вак -

за ла
3

Магіла Ге роя Са вец ка га Саю за
Ю.В.Смірно ва 

1944 год г.п. Арэ хаўск 3

Бу ды нак «Бел д рэс» 1927 год г.п. Арэ хаўск 3
Помнік даль няй авіяцыі – са ма лёт ТУ-16 па ча так 1950-х гадоў пас. Бал ба са ва 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Вы со кае 3
Бу ды нак бы лой паш то вай стан цыі ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
пас. Гры ша ны 3

Брац кая магіла 1941 год в. Зу ба ва 3
Га радзішча ХІ–XVII ста годдзі г.п. Ко пысь, на ле вым бе ра зе

р. Днепр, уро чыш ча Пят роўскі Вал 
3

Бы лая сядзіба: сядзібны дом парк 1901 год в. Ме жа ва 3

Бе шан ковіцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Бе шан ковічы, вул. Інтэр на цыя -

наль ная 
3

Ста ян ка «Аса вец-4» 5-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Аса вец, 1,8 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, ва ўро чыш чы Бру скавішча 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ас т роўна 3
Парк 1769 год в. Ба чэй ка ва 3
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XII ста годд зе в. Бортнікі-1, каля да рогі ў в. За рэч -

ча 
3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Га лыні 3
Парк «Са ломінка» па ча так ХХ ста годд зя в. Даб ры го ры 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XII ста годдзі в. Да выд кавічы, на паўноч най ус к -
раіне вёскі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Дуб ро ва 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Жар на се ка ва, 0,8 км на паўноч ны
за хад ад вёскі 

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XII ста годд зе в. За рэч ча, 0,1 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XII ста годд зе в. За рэч ча, 0,1 км на паўднё вы за хад
ад вёскі

3

Га радзішча жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За ста рын не, 1 км на ўсход ад вёскі 3

Брац кая магіла 1944 год в. Клеш чы но 3
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XIII ста годд зе в. Пры го жае, 0,5 км на паўноч ны

ўсход ад вёскі
3

Га радзішча жа лез на га веку VIII ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

в. Ру беж, 0,4 км на ўсход ад вёскі 3
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Брац кая магіла 1944 год в. Саннікі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII ста годдзі в. Уз рэч ча, 0,25 км на за хад ад вёскі 3

Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Уз рэч ча 3
Брац кая магіла 1944 год г.п. Ула 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Уль я наўка, 2,5 км на паўднё-вы за -
хад ад вёскі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Фрол кавічы 3
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XII ста годд зе в. Фрол кавічы, 2,5 км на паўноч ны

за хад ад мос та праз р. Ула 
3

Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Чар на гос це, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Янаўшчы на, 0,5 км на поўнач ад
вёскі

3

Брас лаўскі раён
Ка лод зеж ны ша цёр ХІХ ста годд зе г. Брас лаў 3
Брац кая магіла 1944 год г. Брас лаў, вул. Са вец кая 3
Га радзішча ІХ – ХV ста годдзі г. Брас лаў, у цэн тры го ра да, на пе ра -

шый ку паміж азё рамі Дры вя ты і На -
вя та, на Зам ка вай гары (14 м)

3

Кур ган ны могільнік VIII–X ста годдзі в. Ах рэ маўцы, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі, у лесе, спра ва ад шашы Брас -
лаў–Шар коўшчы на 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ах рэ маўцы 3
Кур ган ны могільнік VIII–XІ ста годдзі в.  Богіна, на суп раць вёскі,  на

паўноч на-ўсходнім бе ра зе воз.
Богінскае, спра ва ад да рогі Вус -
це–Пле та ро ва

3

Брац кая магіла 1944 год г.п. Відзы, на могілках 3
Брац кая магіла 1944 год г.п. Відзы, у цэн тры па сёл ка 3
Кур ган ны могільнік VII–XІ cтагоддзі в. Вус це, 1 км на поўдзень ад вёскі, у

лесе, зле ва ад да рогі на в. Ка зя ны
3

Кур ган ны могільнік VIII–XІ cтагоддзі в. Да лёкія, 1 км на паўноч ны за хад ад 
вёскі, у пе ра ле ску і на полі, каля да -
рогі ў в. Даўга бо ры 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Друя, у цэн тры па сёл ка, у скве -
ры 

3

Зам чыш ча ХІ–ХVIIІ ста годдзі в. Дрыс вя ты, на вос тра ве воз. Дрыс -
вя ты, на вы сокім (да 8 м) па гор ку

3

Га радзішча VII ста годд зе да н.э. – 
IV ста годд зе н.э.

в. За зо ны (За мак). На вы сокім круг -
лым па гор ку, на паўноч на-ўсход няй
ус к раіне вёскі, зле ва ад да рогі Брас -
лаў – Даўгаўпілс

3

Га радзішча VI ста годд зе да н.э. –
III ста годд зе н.э.

в. За мош ша, на за ход няй ус к раіне
вёскі, паміж азё рамі Шы ла ва і За -
мош скае

3

Кур ган ны могільнік IVстагоддзе да н.э. –
III ста годд зе н.э.

в. За мош ша, 1 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, у лесе

3

Брац кая магіла 1944 год в. За рэч ча 3
Зам чыш ча ХVI–XVII ста годдзі в. Іказнь, на вос тра ве воз. Іказнь, на

штуч ным па гор ку, які ўзніма ец ца
над пля цоўкай вос тра ва на 5 м

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ка зя ны, у скве ры 3
Кур ган ны могільнік – в. Коўшынкі, 0,5 км на поўнач ад

вёскі, каля да рогі 
3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
III ста годд зе н.э.

в. Лук шы, 0,8 км на за хад ад вёскі.
Пля цоўка па ме рам 36 ´ 17 м уз вы ша -
ец ца на 5–6 м над на ва кол лем

3

Га радзішча – в. Май шулі, 0,3 км на ўсход ад вёскі,
ва ўро чыш чы Рацкі Бор. Пля цоўка
па ме рам 50 ´ 27 м ума ца ва на тры ма
ва ламі і ро вам

3

Кур ган ны могільнік VI–XI ста годдзі в. Май шулі, 0,5 км на поўдзень ад га -
радзішча

3
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Га радзішча XI–XII ста годдзі в. Мас кавічы, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі, на бе ра зе воз. Дзер ба 

3

Кур ган ны могільнік VIII–XI ста годдзі в. Опса, 3 км на поўдзень ад вёскі,
зле ва ад да рогі ў г.п. Відзы, у лесе

3

Га радзішча – в. Пус тош ка, на за ходнім бе ра зе
р. Стру ста, каля да рогі Плю сы–Брас -
лаў 

3

Га радзішча VII cтагоддзе да н.э. – 
ХІІІ ста годд зе н.э.

в. Ра цюнкі, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, на ўзвыш шы 10 м

3

Га радзішча-1, га радзішча-2 VII cтагоддзе да н.э. – 
ІV ста годд зе н.э.

в. Сла бо дка, 0,8 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, на вы сокім уз гор ку
паўвос тра ва Рог, паміж азё рамі Няш -
чар да і По цех, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад га радзішча-1 

3

Га радзішча VII ста годд зе да н.э. – 
ІV ста годд зе н.э.

в. Укля, 1 км на поўнач ад вёскі, на
бе ра зе воз. Укля, ва ўро чыш чы Та ры -
ла ва

3

Кур ган ны могільнік ХІ – ХІІ ста годдзі в. Укля, 2 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, ва ўро чыш чы Ва ла тоўкі, на
ўскраіне лесу 

3

Га радзішча VII ста годд зе да н.э. – 
ІV ста годд зе н.э.

в. Ша ву ры, 0,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, на вы сокім па гор ку 

3

Верх нядзвінскі раён
Брац кая магіла (9 воінаў Чыр во най Арміі) 1939 год г. Верх нядзвінск, у га радскім скве ры 3
Брац кая магіла (4 воіны Са вец кай Арміі) 1944 год г. Верх нядзвінск, у га радскім скве ры 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя г. Верх нядзвінск, вул. Са вец кая, 43 3
Ме ма ры яль ны ком плекс ах вя рам фа шыз -
му, воінам-вы зваліце лям і зем ля кам

1977 год г. Верх нядзвінск, на развілцы ша сей -
ных да рог Верх нядзвінск–Ас вея,
Даўгаўпілс–По лацк 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Аб ра ма ва, 2 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

XII ста годд зе в. Аб ра ма ва, 0,6 км на за хад ад вёскі,
0,5 км на поўнач ад га радзішча 

3

Магіла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Абу ха ва 3
Былы ма на стырскі шпіталь 1759 год г.п. Ас вея 2
Парк дру гая па ло ва ХІХ

ста годд зя
г.п. Ас вея 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Ас вея, у га радскім пар ку 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV–III ста годдзі да
н.э.

в. Бар сукі, 2,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Чы гу нач ны вак зал 1924 – 1926 гады в. Бігос ава 2
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Бор кавічы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ва лын цы 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Воз на ва, 0,4 км на паўноч ны за хад

ад вёскі
3

Фраг мен ты бы лой сядзібы: дру гая па ло ва ХІХ
ста годд зя

в. Во пыт ная 2
сядзібны дом
рэшткі капліцы
гас па дар чыя па бу до вы
стайні
фраг мен ты пар ку
Брац кая магіла 1944 год в. Во пыт ная 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Га лу ба ва 3
Кур ган ны могільнік X–XII ста годдзі в. Дзянісенкі, 0,5 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі 
3

Брац кая магіла 1944 год в. Дзёр навічы 3
Га радзішча VI ста годд зе да н.э. –

II ста годд зе н.э.
в. Дуб ро вы, 1 км на поўдзень ад вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Жоўніна 3
Кур ган ны могільнік XI–XII ста годдзі в. За шчы ры на, 0,2 км на ўсход ад

вёскі 
3

Кур ган ны могільнік VII–XII ста годдзі в. Ігналіна, 1,5 км на паўноч ны за хад 
ад вёскі 

3
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Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
XII ста годд зе

в. Кня жы цы, 0,4 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Леш ня, 2–3 км на ўсход ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік IX–XII ста годдзі в. Лісна, 1,5 км на поўдзень ад вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Лу на чар скае 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Лю бас на, 1,6 км на паўноч ны

ўсход ад вёскі 
3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Мас ка лёнкі, 2,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пер ша май ская 3
Га радзішча X–XIII ста годдзі в. Пес ка ват ка, 1,5 км на поўнач ад

вёскі 
3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Прудзінкі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Росіца 3
Фраг мен ты пар ку ХІХ ста годд зе в. Сар’я 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сар’я 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Су калі, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ура га ва, 1 км на поўнач ад вёскі 3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Цар коўна, 0,5 км на ўсход ад вёскі 3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Цяс ты, 0,5 км на ўсход ад вёскі 3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

пас. Ча паеўскі, на паўднё вай ус к -
раіне па сёл ка

3

Віцебскі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Аль го ва 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ар ло ва 3
Брац кая магіла 1944 год в. Асінаўка 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Бабінічы 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Баль шухі 3
Ком плекс бы лой паш то вай стан цыі: 1843 год в. Бараўляны 2
стан цый ны дом
флігель для ямш чы коў
ка рэт ная
стайні
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі  в. Бараўляны, 0,5 км на поўнач ад

вёскі 
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ба ронікі, на паўноч на-ўсход няй
ус к раіне вёскі

3

Кур ган ны могільнік – в. Ва ро ны, 0,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі

3

 Брац кая магіла 1941–1944 гады  в. Ва ро ны 3
Брац кая магіла 1944 год в. Вая водкі 3
Вай ско выя могілкі 1944 год в. Вой та ва 3
Брац кая магіла 1944 год в. Вы мна 3
Вай ско выя могілкі 1944 год в. Вялікая Любш чы на 3
Брац кая магіла 1944 год в. Га рад нянскі Мох 3
Кур ган X–XIII ста годдзі в. Дзе мяхі, 1,5 км на ўсход ад вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 год в. Друж ная 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Дры кол ле, 2 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1943 год в. Задзвінне 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Зай ца ва, каля вёскі, на ле вым бе -
ра зе р. Кас п ля

3

Брац кая магіла 1944 год в. За ро на ва 3
Му зей-сядзіба мас та ка І.Я.Рэпіна: 1892–1895 гады в. Здраўнева 3
сядзібны дом
дом ака но ма
склеп
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тэ ры то рыя ў ме жах ага род жы (8,8 га)
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

II ста годд зе да н.э. –
III ста годд зе н.э.

в. Канькі, 0,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ко та ва 3
Брац кая магіла 1944 год в. Кузь мян цы 3
Селішча-1, селішча-2, селішча-3 пе рыя ду
ся рэд ня веч ча

– в. Кузь мян цы, 1,5 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, 0,4 км на поўнач ад
уро чыш ча Цар кавішча, каля вус ця
р. Су хад роўка 

3

Магіла Ге роя Са вец ка га Саю за
М.Ф.Сільніцка га 

1942 год в. Ку ры на 3

Кур ган ны могільнік – в. Ле бар то ва, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі 

3

Вай ско выя могілкі 1944 год в. Ласвіда 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Лу жас на, каля вёскі, 0,5 км на
паўднё вы ўсход ад скры жа ван ня
шашы і  да рогі, якая вяд зе да
тэхнікума 

3

Селішча 1-e ты ся ча годд зе н.э. в.  Лу жас на, пры мы кае да га -
радзішча з паўноч на га боку 

3

Кур ган ны могільнік VI–XIII ста годдзі в. Ля тохі, каля вёскі, у лесе ўздоўж
да рогі 

3

Вай ско выя могілкі 1943–1944 гады в. Міхай ла ва 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VII ста годд зе да н.э. – 
IV ста годд зе н.э.

в. Мяк ла ва, 2,5 км на паўднё вы ўсход 
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Мяк ла ва, на тэ ры то рыі селішча 3
Брац кая магіла 1944 год в. На ва сёлкі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Ноўка 3
Га радзішча, кур ган ны могільнік – в. Раніна, 4 км на ўсход ад вёскі,

1,8 км на ўсход ад вёскі 
3

Брац кая магіла 1944 год в. Ру дакі 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Са кольнікі, 1 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі 
3

Кур ган ны могільнік – в. Саўчонкі, каля да рогі, на за хад ад
вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

III–IV ста годдзі в. Ста рое Сяло, 2,5 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ста рое Сяло 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2, кур ган ны могільнік-3 

IX–X,
IX–XIII,

IX–XIII ста годдзі

в. Ста рое Сяло, на тэ ры то рыі вёскі, 1
км на ўсход ад вёскі, 1,8 км на ўсход
ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Скрыд ле ва 3
Брац кая магіла 1944 год в. Сумы 3
Зам чыш ча IX–XVII ста годдзі г.п. Су раж, на мысе пры зліцці рэк

За ход няя Дзвіна і Кас п ля 
3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Суш чо ва 3
Кур ган ны могільнік – в. Ха то ля, на паўднё ва-ўсход няй ус -

к раіне вёскі 
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ша пу ры, у вёс цы, на пра вым бе ра -
зе р. Лу чо са 

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку 1-e ты ся ча годд зе н.э. в. Ша пу ры, з за ход ня га боку гары, на 
якой зна ходзіцца га радзішча 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Шаркі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Янавічы 3

Га ра доцкі раён
Вай ско выя могілкі 1944 год г. Га ра док, пл. Леніна 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Аль ха вец 3
Га радзішча VI ста годд зе да н.э. в. Бібіна, 1,5 км на поўнач ад вёскі 3
Га радзішча VII–VIII ста годдзі в. Бя роз на, 1 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік XI–XII ста годдзі в. Бя роз на, 1 км на паўднё вы за хад ад 

вёскі 
3

Га радзішча, селішча VI – VIII ста годдзі в. Бяс ка та ва, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, по бач з га радзішчам 

3
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Кур ган ны могільнік VIII–IX ста годдзі в. Бяс ка та ва, 0,3 км на ўсход ад га -
радзішча 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Бяс ка та ва 3
Вай ско выя могілкі 1943–1944 гады в. Ве ра мее ва 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Віраўля 3
Га радзішча III–IV ста годдзі в. Вы шадкі, 0,25 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі 
3

Кур ган ны могільнік X–XI ста годдзі в. Вы шадкі, на паўднё вым бе ра зе
воз. Вы шад скае 

3

Вай ско выя могілкі 1943–1944 гады в. Вялікія Стайкі 3
Вай ско выя могілкі 1943 год в. Гуркі 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Дзе ра вуш ка, 1,5 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі 
3

Ка мен ныя кры жы XIV–XVII ста годдзі в. Дуб раўкі, 2 км на за хад ад вёскі, на
могілках 

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Дуб раўкі, 2 км на за хад ад вёскі 3
Вай ско выя могілкі 1943 год в. Дуб раўкі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Евіна 3
Вай ско выя могілкі 1943 год г.п. Езя рыш ча, вул. Ленінская, у

скве ры 
3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Зай ка ва, 2 км на за хад ад вёскі, ва
ўро чыш чы Дубкі 

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. За рэч ча, 0,5 км на за хад ад вёскі 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Кабішча 3
Вай ско выя могілкі 1943–1944 гады в. Ка валі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Казінова, 1 км на за хад ад вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Кан чані 3
Га радзішча VIII–X ста годдзі в. Кісялі, 1 км на за хад ад вёскі, на

ле вым бе ра зе р. Обаль 
3

Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Ключ 3
Бу ды нак бы лой паш то вай стан цыі пер шая па ло ва ХІХ

ста годд зя
в. Кузьміно 3

Га радзішча VI–VIII ста годдзі в. Кулі, 3 км на ўсход ад вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ма ла шанкі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ма ро за ва 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Мас ка ля ня ты 3
Ста ян ка-1, ста ян ка-2 3 – 2-e ты ся ча-годдзі

да н.э.
в. Мяжа, 0,4 км на паўноч ны ўсход ад 
вёскі, 0,3 км на поўдзень ад вёскі, на
паўднё ва-ўсходнім бе ра зе воз. Мяжа 

3

Ста ян ка-3 9–8-e ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Мяжа, 0,5 км на паўноч ны ўсход ад 
вёскі 

3

Вай ско выя могілкі 1943 год в. Ме ха вое 3
Магіла Ге роя Са вец ка га Саю за А.Е.Каз ло ва 1971 год в. Мяжа 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Новы Бо лецк 3
Га радзішча Новы Бо лецк IV ста годд зе да н.э. –

V ста годд зе н.э.
в. Новы Бо лецк, на ўсход няй ус к -
раіне вёскі 

3

Вай ско выя могілкі 1943 год в. Но выя Вай ха ны 3
Вай ско выя могілкі 1943 – 1944 гады в. Пруднікі 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Пру док 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Руд ня 3
Вай ско выя могілкі 1943 – 1944 гады в. Селішча 3
Га радзішча За гор цы V–IV ста годдзі да

н.э. – I–II ста годдзі
н.э.

в. Сця па навічы, 3 км на за хад ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-2 X–XI ста годдзі в. Ха ба ты, 3 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1943 – 1944 гады в. Халамер’е 3
Вай ско выя могілкі 1943 год в. Хвош на 3

Глы боцкі раён
Брац кая магіла 1944 год г. Глы бо кае, вул. Леніна, парк Пе ра -

могі 
3
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Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Азёркі, каля вёскі, на паўднё вым
бе ра зе воз. Мню та 

3

Кур ган ны могільнік – в. Баб руйш чы на, пры ўезд зе ў вёс ку 3
Кур ган ны могільнік – в. Бая ры, 2 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік – в. Вольш чы на, 1 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі 
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Вуг лы, 0,8 км на ўсход ад вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
XIV ста годд зе

в. Га лубічы, на паўноч на-за ход няй
ус к раіне вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Гатоўкі, 0,3 км ад вёскі, на ле вым
бе ра зе р. Мар гва 

3

Кур ган ны могільнік – в. Доўгае, 0,4 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2

X ста годд зе, IX–XIII
ста годдзі

в. Забор’е, 0,8 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскі 

3

Сядзібны дом, парк ся рэдзіна ХІХ ста -
годд зя

в. За лес се 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. За лес се, каля ўезду ў вёс ку з боку
в. Дубкі 

3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За прудд зе, 1 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, на вы сокім па гор ку 

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За прудд зе, з ус хо ду каля ас но вы
га радзішча 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За рубіна, 0,9 км на поўнач ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2

– в. За рубіна, на паўноч най ус к раіне
вёскі, 0,4 км на поўнач ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Ла ты голь, 0,25 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік – в. Мамаі, 1,2 км ад вёскі на па гор ку 3
Кур ган – в. Маргі, пры ўезд зе ў вёс ку за ру ча ём 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIV ста годдзі в. Мо сар, 1,5 км на паўднё вы за хад ад 
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. На ру шо ва, 0,8 км на ўсход ад вёскі 3

Га радзішча ран ня га жа лез на га веку – в. Пад гаі, 0,5 км на ўсход ад вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Падсвілле, вул. Са вец кая, у

скве ры 
3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2, кур ган ны могільнік-3

– в. Пе ра воз, 1,5 км на ўсход ад вёскі,
ва ўро чыш чы Ка мен нае, 2 км на
ўсход ад вёскі, у лесе, ва ўро чыш чы
Пчальнік, на суп раць могільніка-2 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Пе ра воз, пры ўезд зе ў вёс ку, на
ўскраіне лесу 

3

Ка мен ны крыж XIV–XVII ста годдзі в. Пліса 3
Кур ган – в. Пліса, на суп раць кан то ры 3
Па селішча – в. Пліса, 0,5 км на паўднё вы ўсход ад

вёскі 
3

Помнік на магіле І.Ц.Буйніцка га – в. Пра за рокі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пра за рокі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

– в. Псуя, на могілках 3

Кур ган ны могільнік – в. Рудніца, 1 км на за хад ад вёскі 3
Га радзішча IX ста годд зе в. Свіла-1, 1 км на паўноч ны за хад ад

вёскі 
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Свіла-1, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Скра бя нец, на ўсход няй ус к раіне
вёскі 

3

Кур ган – в. Уз рэч ча, на паўноч най ус к раіне
вёскі 

3
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Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

VIII–XIII ста годдзі в. Чар невічы, 1,5 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIV ста годдзі в. Шо, 0,9 км на ўсход ад вёскі, у лесе 3

Га радзішча – в. Шчаўкуны, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Га радзішча – в. Шыпы, 2 км на ўсход ад вёскі 3

Док шыцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Док шы цы, пл. Па ля во га, у скве ры 3
Га радзішча-1, га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

III–IV ста годдзі в. Асецішчы, 0,3 км на за хад ад вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

III–IV ста годдзі в. Асінавік, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

III–IV ста годдзі в. Бе разіно, 1 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Бе разіно, 3,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

III–II ста годдзі да
н.э. – IV–V ста годдзі

н.э.

в. Бірулі, 2 км на поўдзень ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Бірулі, 0,1–0,15 км на поўдзень ад
вёскі, на за ходнім бе ра зе воз. Мед за -
зол 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Бя гомль, вул. Са вец кая, у скве -
ры, каля Дома куль ту ры 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

III–IV ста годдзі в. Вар га ны, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, зле ва ад шашы на г. Глы бо кае 

3

Селішча жа лез на га веку VI – VIII ста годдзі в. Вар га ны, каля пад нож жа га -
радзішча 

3

Кур ган ны могільнік-3 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

VIII–IX ста годдзі в. Вар га ны, 2,5 км на поўдзень ад га -
радзішча 

3

Кур ган ны могільнік XI–XVI ста годдзі в. Ваўча, 0,5 км на за хад ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

II–III ста годдзі в. Га радзішча, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Ме ма ры яль ны ком плекс «Прак лён фа шыз -
му»

1983 год в. До б рунь 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Каз лы, 0,3 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

IX–XIII ста годдзі в. Ліпск, 3 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Мар гавіца, 0,4 км на поўнач ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2 

IX–XIII ста годдзі в. Не сце раўшчы на, 1,5 км на паўноч -
ны за хад ад вёскі, ва ўро чыш чы
Буцілаўскі Лес, 1,1 км на паўноч ны
за хад ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Но вая Вілей ка, 1 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ня бы шы на, 0,5 км на за хад ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Параф’янава 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Па рэч ча, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

III–IV ста годдзі в. Ста рое За пон не, на ўсход няй ус к -
раіне вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ста рое За пон не, 3 км на паўноч ны
за хад ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ша ла шы, 0,3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2

IX–XIII ста годдзі в. Шклян цы, у вёс цы на ага ро дах, 1
км на поўдзень ад вёскі 

3

Дуб ро венскі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Дуб роўна, вул. Са до вая, у скве ры 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ар ловічы 3
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Брац кая магіла 1941–1944 гады р.п. Асінторф, у пар ку 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Бае ва 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Баб ро ва, у цэн тры вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Баб ро ва 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Буда 3
Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Вежкі, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік – в. Гле ба ва, на ага ро дах 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку – ся рэд ня веч ча

V ста годд зе да н.э. –
XIII ста-годд зе н.э.

в. Дня проўка, 1 км на за хад ад вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ірвяніца, 0,5 км на паўднё вы ўсход 
ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Калінаўка 3
Га радзішча-1, га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ка ра ба навічы, на мысе пра ва га бе -
ра га р. Дуб ро вен ка, каля могілак,
1 км на поўдзень ад га радзішча-1 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Каўро вая, 0,1 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ляды, на паўноч най ус к раіне
вёскі, ва ўро чыш чы Га рад зец 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Па ценькі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пят рыкі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ра сас на 3
Ме ма ры яль ны ком плекс «Ры ленкі» 1943 – 1944 гады в. Ры ленкі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Сва та шы цы, на паўднё вай ус к -
раіне вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Цеалін 3
Па селішча-1 пе рыя ду ме заліту, па -
селішча-2 пе рыя ду неаліту

IX–V ста годдзі да н.э. в. Чыжоўка, 0,3 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 0,3 км на ўсход ад па -
селішча-1 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Чыр во ная Сла ба да 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Чы ры на, 1,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Шухаўцы 3

Ле пельскі раён
Бу ды нак Ле пель скай ГЭС 1954 год г. Ле пель 3
Брац кая магіла 1918–1919 гады г. Ле пель, на могілках 3
Брац кая магіла 1944 год г. Ле пель, пл. Пры вак заль ная 3
Магілы воінаў Са вец кай Арміі і пар ты зан 1944 год г. Ле пель, пл. Сва бо ды, у скве ры 3
Га радзішча III–IV,

VI–VIII,
X–XIII ста годдзі

в. Азер цы, 0,2 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік – в. Ассё, на ўсход няй ус к раіне вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Баб ро ва 3
Кур ган ны могільнік – в. Ва ла тоўкі, 3 км на поўдзень ад

вёскі 
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

I–III ста годдзі в. Ве рабкі, 0,1 км на ўсход ад вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

IV–I ста годдзі да н.э. в. Во рань, 3 км на за хад ад вёскі 3

Па селішча-1, па селішча-2 пе рыя ду по зня -
га неаліту

– в. Во рань, 1,5 км на ўсход ад вёскі,
1,7 км на ўсход ад вёскі 

3

Селішча VI–VIII,
IX–XI ста годдзі

в. Во рань, 1 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік XI–XII ста годдзі в. Во рань, 0,5 км на ўсход ад селішча, 
ва ўро чыш чы Аўсянікі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Га радзінец, 0,3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік XII–XIII ста годдзі в.  Глы бо чы ца, ва ўро чыш чы
Княгінкі 

3

Рэшткі кас цё ла 1714 год в. Губіна 3
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Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

IX–XIII ста годдзі в. Дры маўшчы на, 2 км на ўсход ад
вёскі,  0,1–0,15 км на ўсход ад
могільніка-1 

3

Га радзішча днеп радзвінскай куль ту ры III–IV ста годдзі в. Загліннікі, 0,5 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган в. Загліннікі, 1,5 км ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Занькі, 0,7 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, у лесе, ва ўро чыш чах Ба рок і
Чор ная Гразь 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Звяз да, на паўднё ва-за ход няй ус к -
раіне вёскі, у лесе 

3

Га радзішча IV–I ста годдзі да н.э. в. Звяз да, 1,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-2 – в. Звяз да, 0,7 км на поўнач ад вёскі 3
Кур ган – в. Звяз да, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3
Га радзішча V–XIII ста годдзі в. Ка мень, у цэн тры вёскі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Край цы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Крас на луч ка, 0,5 км на поўнач і
паўноч ны за хад ад вёскі 

3

Селішча – в. Ку ля шы, на пяс ча най дзю не
паміж вёс кай і воз. Свя тое 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2 пе рыя ду ся рэд ня веч ча

XI ста годд зе в. Несіна, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, 0,5 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

– в. Но выя Ва ло савічы, 0,5 км на за хад
ад вёскі, у вёс цы на бе ра зе са жалкі 

3

Ста ян ка – в. Ока на, каля вёскі, на мысе, утво ра -
ным бе ра гам воз. Ока на і р. Оканіца 

3

Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча – в. Свядзіца, 0,2 км на паўноч ны
ўсход ад во зе ра, у лесе, ва ўро чыш чы
Го галь 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Сла бо дка, у на ва коллі вёскі, у лесе 3

Кур ган ны могільнік-2, кур ган ны могіль -
нік-3

– в. Сла бо дка, 0,2 км ад могільніка-1,
0,5 км на паўноч ны ўсход ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду куль ту ры штры ха ва -
най ке рамікі

V–III ста годдзі да н.э. в. Ста ра сел ле, 2 км ад за ход няй ус к -
раіны вёскі 

3

Га радзішча III–IV ста годдзі в. Ста ры Ле пель, на суп раць вёскі, на
вос тра ве 

3

Селішча, зам чыш ча XIV–XVI ста годдзі в. Ста ры Ле пель, на суп раць вёскі, на
вос тра ве 

3

Кур ган ны могільнік – в. Ста рыя Ва ло савічы, 0,5 км на
ўсход ад вёскі 

3

Рэшткі зем ля ных ума ца ван няў XVI ста годд зе в. Суша 3
Бу ды нак бы ло га спіртза во да ка нец ХІХ ста годд зя в. Та ран ковічы 3

Лёз ненскі раён
Вай ско выя могілкі 1943 год г.п. Лёз на, вул. Леніна 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады г.п. Лёз на, на паўноч най ус к раіне па -

сёл ка 
3

Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Бабінавічы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады чы гу нач ная стан цыя Вы дрэя, на суп -

раць бу дын ка чы гу нач най стан цыі 
3

Брацкія магілы 1944 год в. Вы са ча ны 3
Брацкія магілы 1943–1944 гады в. Вы хад цы, 1 км на за хад ад вёскі 3
Брацкія магілы 1941–1944 гады в. Ве ляш ковічы 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Вялікае Сяло 3
Вай ско выя могілкі 1944 год в. Гор ба ва 1-е 3
Брацкія магілы 1941–1944 гады в. Зам шы на 3
Вай ско выя могілкі 1943–1944 гады в. Крынкі, на тэ ры то рыі плем за во да

«Крынкі»
3

Брацкія магілы 1943–1944 гады в. Ма лыя Міснікі 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Над зё жы на 3
Брацкія магілы 1943–1944 гады в. Па госцішча, каля шко лы 3
Вай ско выя могілкі 1943 год в. Прон скае 3
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Брац кая магіла 1944 год в. Сма родзіна 3
Вай ско выя могілкі 1944 год в. Стар, у цэн тры вёскі 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Ста се ва 3
Брацкія магілы 1944 год в. Хо цем ля 3
Вай ско выя могілкі 1944 год в. Чар ны шы 3
Брацкія магілы 1944 год в. Чарніцы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Шніткі 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Шэркіна 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Яку баўшчы на 3

Міёрскі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Міёры, пл. Паўшых ба рацьбітоў 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Дзісна, вул. Леніна 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ля вон паль 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Масеўцы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Новы Па гост 3

Пас таўскі раён
Брац кая магіла 1944 год г. Пас та вы, пл. Леніна, у скве ры 3
Па селішча пе рыя ду по зня га неаліту і ран -
ня га брон за ва га веку

ка нец 3-га – па ча так
2-га ты ся ча годд зя да

н.э.

г. Пас та вы, на паўднё вай ус к раіне го -
ра да 

3

Га радзішча XV–XVIII ста годдзі г. Пас та вы 3
Брацкія магілы 1941–1944 гады г. Пас та вы, вул. Чыр во на ар мей ская 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Асіна га ра док, на паўднё ва-за ход -
няй ус к раіне вёскі 

3

Брац кая магіла 1812 год в. Асіна га ра док 3
Курганны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Вайш ку ны, 2 км на паўноч-ны

ўсход ад вёскі 
3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Ва ра пае ва, вул. Ленінская 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Гал бея, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, 
на пра вым бе ра зе р. Гал бея 

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Гал бея, 1 км на ўсход ад вёскі 3
Га радзішча VII ста годд зе да н.э. – 

IV ста годд зе н.э.
в. Дзяўгуны, у цэн тры вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Камаі 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Лын ту пы, 2,5 км на паўноч ны за -

хад ад вёскі 
3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Лын ту пы, вул. Мар ка ва 3
Га радзішча мяжа 1-га ты ся ча -

годд зя н.э.
в. Са рокі, на паўноч на-ўсход няй ус к -
раіне вёскі 

3

По лацкі раён
Брац кая магіла (122 воіны Са вец кай
Арміі)

1941–1944 гады г. По лацк 3

За бу до ва вул. Вой ка ва ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

г. По лацк, вул. Вой ка ва, 1, 6, 8 3

Брац кая магіла 1944 гады г. По лацк, вул. Га га ры на, Чыр во ныя 
могілкі 

3

Магіла Ге роя Са вец ка га Саю за З.М.Тус на -
ло ба вай-Мар чан ка 

1980 год г. По лацк, вул. Га га ры на 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г. По лацк, вул. Дзяр жын ска га, Фа -
ты наўскія могілкі 

3

Бу ды нак 1783–1785 гады г. По лацк, вул. Зам ка вая, 12 2
За бу до ва вул. Леніна ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
г. По лацк, вул. Леніна, 6, 9, 26, 48 3

Бу ды нак пер шая па ло ва ХІХ
ста годд зя

г. По лацк, вул. Леніна, 30 3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя г. По лацк, вул. Леніна, 35 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады г. По лацк, пл. Сва бо ды 3
За бу до ва пр. К.Мар кса ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
г. По лацк, пр. К.Мар кса, 22, 29 3
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За бу до ва вул. Еўфрасінні По лац кай дру гая па ло ва ХVІІІ
ста годд зя, ка нец

ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

г. По лацк, вул. Еўфрасінні По лац -
кай, 1, 1а, 3, 5 

3

За бу до ва вул. Сак ка і Ван цэцці ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

г. По лацк, вул. Сак ка і Ван цэцці, 4 3

Помнік Ф.Ска ры не 1974 год г. По лацк, пл. Ф.Ска ры ны 2
Помнік В.М.Азіну 1979 год г. По лацк, вул. Ф.Ска ры ны 2
За бу до ва вул. Ф.Ска ры ны ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
г. По лацк, вул. Ф.Ска ры ны, 5, 6 3

Га радзішча VIII ста годд зе г. По лацк, на пра вым бе ра зе р. Па ла -
та,  ніжэй Чыр во на га мос та,  з
поўначы аб ме жа ва на 2-м зав. Фрун зе 

3

Селішча VIII ста годд зе г. По лацк, на пра вым бе ра зе р. Па ла -
та, вы шэй Чыр во на га мос та 

3

Верхні за мак X–XIII ста годдзі г. По лацк, на пра вым бе ра зе р. За ход -
няя Дзвіна, пры ўпад зенні ў р. Па ла -
та 

3

Ніжні за мак з ва лам Івана Гроз на га XVI ста годд зе г. По лацк, пры мы кае да Верх ня га
зам ка з ус ход ня га боку 

3

За па лоцкі па сад X ста годд зе г. По лацк 3
Тэ ры то рыя бы ло га Бель чыц ка га (Ба ры -
саг леб ска га) ма на сты ра 

XII ста годд зе г. По лацк, зав. Юбілей ны 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Азіна 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-e ты ся ча годд зе н.э. в. Ар лея, 1 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ба бынічы 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ба ра ву ха 1-я 3
Кур ган ны могільнік X–XI ста годдзі в. Бель чы ца, 1 км на поўдзень ад

вёскі 
3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Булаўкі 3
Кур ган ны могільнік X–XII ста годдзі в. Бязд зе давічы, 0,6 км на поўнач ад

вёскі 
3

Брац кая магіла 1943 – 1944 гады г.п. Вет ры на, вул. Леніна 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ва ронічы 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Во ра на ва, 1 км на паўднё вы ўсход

ад вёскі 
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Га ра выя, 1 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, ся род ба ло та 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Га ра ны, на паўднё ва-ўсход няй ус -
к раіне вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Га ра ны 3
Кур ган ны могільнік X–XII ста годдзі в. Глінішча, каля вёскі, на бе ра зе

р. Бель чан ка 
3

Кур ган ны могільнік XII–XIII ста годдзі в. Го мель, 2 км на паўднё вы за хад ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Го мель 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Гра мош ча 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Двор-Са ла невічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Дзявічкі, 1 км на ўсход ад вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Домнікі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Дрэ тунь 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За гац це, каля вёскі, на бе ра зе во зе -
ра 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За мош ша, 0,3 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. За скаркі 3
Магіла капітана С.К.Ся ро ва 1944 год в. За лес се 3
Кур ган ны могільнік XI ста годд зе в. За харнічы, 2 км на паўноч ны

ўсход ад вёскі 
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Зва нае, 1 км на за хад ад вёскі 3
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Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Зва нае 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Кар ма лы сы, 1 км на поўдзень ад

вёскі 
3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 4–2-e ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Крум пле ва, 0,25 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. За ход няя Дзвіна 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Кушлікі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ма лое Сітна 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Мінту ро ва, каля вёскі, на бе ра зе
во зе ра 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Нача 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Па ла та, 2 км на поўнач ад вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Па ла та 3
Могільнік-2 XI ста годд зе в. Па луч ча, 0,2 км на ўсход ад вёскі 3
Селішча XI–XIII ста годдзі в. Плу сы, на паўноч на-за ход няй ус к -

раіне вёскі 
3

Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Пу ка наўка, 0,4 км на паўноч-ны
ўсход ад вёскі 

3

Курганны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Руд ня, каля вёскі, на за ходнім і
ўсходнім мы сах бе ра га р. Уша ча 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Руд ня 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сяс тронкі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

г. Сма рыгі, каля вёскі 3

Магіла лёт чы ка І.С.Стра шын ска га 1944 год в. Струн не 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Тросніца 3
Га радзішча-1, га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Тру ды, 1,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, 1,2 км на поўдзень ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Тру ды 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Туроўля 3
Вай ско выя могілкі – в. Уладзіміраўка 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ухвішча 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Шпа коўшчы на 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Экімань 3
Кур ган ны могільнік ІX–XI ста годдзі в. Экімань, 3 км на паўднё вы ўсход ад 

вёскі 
3

Брацкія магілы 1942–1943 гады в. Юравічы 3
Брацкія магілы 1941–1944 гады в. Ян ка ва 3

Ра сонскі раён
Ме ма ры яль ны ком плекс 1965 год г.п. Ра со ны, ме ма ры яль ны парк 3
Ме ма ры яль ны ком плекс 1942, 1965 гады г.п. Ра со ны, вул. Са вец кая, у ме ма -

ры яль ным пар ку 
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

III ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

в. Амо сенкі, 150 м на поўнач ад вёскі 3

Селішча-1, селішча-2 ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя,

VI–VII ста годдзі

в. Амо сенкі, на вы спе, по бач з га -
радзішчам

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

IX–XIII ста годдзі в. Амо сенкі, 0,5 км на поўдзень ад га -
радзішча 

3

Га радзішча-1, га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

VII ста годд зе да н.э. – 
IV ста годд зе н.э.

в. Гра чу шы на, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 1 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Гра чу шы на, з боку га радзішча-1 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Даўгабор’е, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га жа -
лез на га веку

сярэдзiна 1-га ты ся -
ча годд зя н.э.

в. Даўгабор’е, 2 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, на бе ра зе во зе ра 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Зазер’е, 2 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Зазер’е, 2,4 км на ўсход ад вёскі 3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Карпіна, 0,5 км на ўсход ад вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Клясціцы 3
Зам чыш ча XVI ста годд зе в. Куль не ва, 1, 5 км ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ла ты шы, 1 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Ма то ры на, на за ход няй ус к раіне
вёскі 

3

Га радзішча-1, га радзішча-2, га -
радзішча-3, га радзішча-4, га радзішча-5

VI–XIV ста годдзі в. Ме жа ва, на паўноч на-ўсход няй ус -
к раіне вёскі, 2 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, 1 км на поўнач ад вёскі, 2 км
ад вёскі, 3 км на поўдзень ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Ме жа ва, на паўднё вым бе ра зе воз.
Ме жа ва 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Меж на, 2 км на ўсход ад вёскі 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Па рэч ча 
Га радзішча XII ста годд зе в. Пе ра воз, на паўднё ва-ўсходнім бе -

ра зе воз. Дры са 
3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Пе ра воз, 2 км на паўноч ны за хад
ад га радзішча 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду жа лез на га
веку – ран ня га ся рэд ня веч ча 

– в. Руд ня, 2 км на паўноч ны за хад ад
вёскі 

3

Га радзішча-1, га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Рылі, 0,8 км на за хад ад вёскі, на
бе ра зе во зе ра, 0,5 км на поўнач ад
вёскі 

3

Га радзішча XIV–XVIII ста годдзі в. Са калішча, на за ход няй ус к раіне
вёскі 

3

Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Сінск, 0,5 км на ўсход ад вёскі 3

Га радзішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і га радзішча-2 пе рыя ду ся рэд ня веч ча 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э., XVII 

ста годд зе

в. Ста ры ца, 0,7 км на ўсход ад вёскі,
4 км на паўноч ны за хад ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Хоць ка ва, 1,5 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Юхавічы, 1 км на поўнач ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ян кавічы, 2,5 км ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік V – VI ста годдзі в. Ян кавічы, 2 км на ўсход ад вёскі 3
Кур ган IX–XIII ста годдзі в. Ян кавічы, 4 км на ўсход ад вёскі 3

Сен ненскі раён
Брац кая магіла 1944 год г. Сян но, парк імя 40-годд зя ВЛКСМ 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Сян но, вул. К.Мар кса, сквер 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Ада ма ва, на паўднё ва-ўсход няй

ус к раіне вёскі 
3

Брац кая магіла 1944 год в. Алексінічы 3
Брац кая магіла 1944 год г.п. Ба гу шэўск, сквер 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Вялікі Азя рэцк, 0,6 км на паўднё -

вы за хад ад вёскі 
3

Па селішча-1, па селішча-2 пе рыя ду
неаліту

3–2-e ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Галоўск, 0,8 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. За па вет ная 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. На ва сёлкі, 3,5 км на поўнач ад

вёскі 
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Но вае Сяло, 1,2 км на поўнач ад
вёскі

3

Ком плекс бу дын каў бы лой паш то вай стан -
цыі: 

ка нец 1840-х гадоў в. Па гра бён ка 2

стан цый ны дом
флігель для ямш чы коў
хлеў
ча ст ка стайні
гум но
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Брац кая магіла 1944 год в. Пус тынкі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Рас на 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Сла ба да, 3 км на поўнач ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Ход цы, на за ход няй ус к раіне

могілак 
3

Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Ціміра зе ва, на паўноч най ус к раіне 
вёскі 

3

Та ла чынскі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Та ла чын, вул. Будаўнікоў, у пар ку 3
Фраг мен ты пар ку ка нец ХІХ ста годд зя г. Та ла чын 3
Кур ган ны могільнік – в. Баг ры на ва, аба пал да рогі на в. Ва -

ран цэвічы 
3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2, кур ган ны могільнік-3

– в. Воўкавічы, 0,2 км на поўнач ад
вёскі, на бе ра зе р. Кры вая, 0,3 км на
паўднё вы за хад ад вёскі, аба пал ляс -
ной да рогі, 0,6 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік – в. Га ло ша ва, на ўсход няй ус к раіне
вёскі 

3

Крыж ка мен ны – в. Га ло ша ва 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

– в. Дроз да ва, 0,4 км на поўнач ад
вёскі, 1,5 км на поўнач ад вёскі, у лесе 

3

Га радзішча – в. Друцк, каля вёскі, на вы сокім уз -
гор ку 

3

Кур ган ны могільнік – в. За га радд зе, 0,3 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік – в. За мош ша, 0,2 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік – в. Ка на пель чы цы, на су час ных
могілках 

3

Га радзішча – в. Кісялі, 0,8 км на за хад ад вёскі 3
Га радзішча – в. Козкі, 2 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік – в. Ляўкова, на ўсход няй ус к раіне

вёскі 
3

Кур ган ны могільнік – в. Мураўнічы, 3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік – в. Навінка, 2 км на поўнач ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік – паміж вёс камі Навінка і Ельнік, у

хваё вым лесе 
3

Кур ган ны могільнік – в. Ска вышкі, на паўноч най ус к раіне
вёскі 

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Сла вені 3
Кур ган ны могільнік – в. Слаўнае, 1,5 км на поўнач ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік – в. Ста ры Та ла чын, 0,5 км на поўдзень 

ад вёскі 
3

Кур ган ны могільнік – в. Сур наўка, 0,5 км на ўсход ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік – в. Уз нос нае, на паўднё ва-ўсход няй

ус к раіне вёскі 
3

Кур ган ны могільнік – в. Яскаўшчы на, 1,5 км на поўнач ад
вёскі 

3

Ушацкі раён
Брацкія могілкі 1941–1944 гады г.п. Уша чы, вул. Са вец кая 3
Ме ма ры яль ны ком плекс «Пра рыў» 1974 год г.п. Уша чы, 7 км ад па сёл ка, паміж

вёс камі Па пе ры на, Пліна і Но вае
Сяло 

2

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі г.п. Уша чы, 3 км на паўднё вы ўсход
ад па сёл ка 

3

Брацкія могілкі 1920 год в. Ан ту но ва 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ваўчо, 0,1 км на паўноч ны ўсход ад 
вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Вялікія Доль цы, у цэн тры вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку – ран ня га ся рэд ня веч ча 

I–XIІ ста годдзі в. Га рад зец-3, на ле вым бе ра зе
р. Уша ча 

3
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Брац кая магіла 1944 год в. Глы бач ка 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Гута, 0,3 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Дуб раўка 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Заазер’е, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку – ран ня га ся рэд ня веч ча

III ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. За га валіна, 1 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік-2, кур ган ны могіль -
нік-3 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. За мош ша, 0,5 км на ўсход ад вёскі,
0,7 км на паўноч ны ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ідута, 0,6 км на поўнач ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

IX–XIII ста годдзі в. Ка са ры, 3 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Кляп цы, 0,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV ста годд зе да н.э. –
III ста годд зе н.э.

в. Кублічы, 0,5 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Кублічы, ва ўро чыш чы Ва ла тоўкі,
у лесе 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Кублічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Люб жа на, 0,8 км на за хад ад вёскі,
на бе ра зе во зе ра 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ма зуліна, на паўноч на-за ход няй
ус к раіне вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ма лыя Доль цы 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-3, кур ган ны могільнік-4 пе рыя -
ду ран ня га ся рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ма ты ры на, на паўднё ва-ўсход няй
ус к раіне вёскі, у лесе, 0,5 км на ўсход
ад вёскі, 1,5 км на ўсход ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Па вул ле 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XII–XIV ста годдзі в. Пуцілкавічы, 1 км на за хад ад
вёскі 

3

Курганны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Ры бакі, 1,15 км на паўноч ны ўсход 
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X ста годд зе в. Селішча, 0,1 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

IX–XIII ста годдзі в. Сла бо дка, 0,9 км на поўдзень ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

IX–XIII ста годдзі в. Усая, 0,5 км на паўднё вы за хад ад
воз. Жэн на

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Усая, каля вёскі, на бе ра зе воз.
Усая 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV ста годд зе да н.э. –
III ста годд зе н.э.

в. Ча мя ры чы на, 0,5 км на паўднё вы
за хад ад вёскі 

3

Чашніцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Чашнікі, вул. Са вец кая 3
Рэшткі Троіцкай цар квы па ча так ХVI – ХVII

ста годд зе
в. Бе лая Цар ква 2

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Вась каўшчы на, 2 км на паўднё вы
за хад ад вёскі 

3

Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Гара, 2 км на паўноч ны за хад ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Го га леўка, 3,5 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Закур’е, 1,5 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Га радзішча ста ра жыт на га го ра да V–VIII ста годдзі в. Лу комль, у вёс цы, на пра вым бе ра -
зе р. Лу ком ка 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ма лая Вяд рэнь, 2 км на паў-ноч ны
ўсход ад вёскі, ся род ба лот 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Палітадд зел, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-3

IX–XIII ста годдзі в. Сла бо дка, 1,5 км на за хад ад вёскі,
на бе ра зе воз. Лу ком скае, 3 км на за -
хад ад вёскі 

3
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Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Стаўбцы, 2,3 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Тру ха навічы, 0,7 км на поўнач ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

IX–XIII ста годдзі в. Тры лесіна, на паўднё вай ус к раіне
вёскі 

3

Шар коўшчынскі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Шар коўшчы на, вул. Мая -

коўска га, у скве ры 
3

Ком плекс бы лой сядзібы: 1782 год в. Гер ма навічы 2
сядзібны дом
рэшткі гас па дар чых па бу доў
парк
Ком плекс бы лой сядзібы: ХVIII–ХIХ ста годдзі в. Лужкі 2
па лац
капліца
гас па дар чыя па бу до вы
уязная бра ма
парк
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Дзіўная 3
Брац кая магіла 1942 год в. Лонскія 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Лужкі 3

Шумілінскі раён
Кур ган ны могільнік – в. Вой лавічы, 1,2 км на поўдзень ад

вёскі 
3

Га радзішча – в. Га радзішча, 1 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Га род на, 0,3 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Да бея, на могілках 3
Брац кая магіла 1944 год в. Дво рыш ча, на паўноч на-за ход няй

ус к раіне вёскі 
3

Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Жда ноўка 3
Кур ган – в. Ілава, на ўсход няй ус к раіне вёскі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Кар дон 3
Зам чыш ча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XV ста годд зе в. Кра са май, 2 км на поўнач ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII ста годдзі в. Кра са май, по бач з зам чыш чам, у

лесе 
3

Кур ган – в. Лес кавічы, 3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ля во на ва, у цэн тры вёскі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Ма мойкі, на паўноч най ус к раіне

вёскі 
3

Брац кая магіла 1944 год в. Мікіціха 3
Ка мен ны крыж пе рыя ду по зня га ся рэд ня -
веч ча

– в. Мішневічы 3

Вай ско выя могілкі 1944 год в. Мішневічы 3
Былы сядзібна-пар ка вы ком плекс
Ю.Ю.Ам бур ге ра: 

ХIХ ста годд зе г.п. Обаль 3

рэшткі сядзібна га дома
былы дом упраўляю ча га
фраг мен ты пар ку
Брац кая магіла 1944 год г.п. Обаль, на тэ ры то рыі шко лы 3
Кур ган ны могільнік – в. Па рэч ча, 1,5 км на паўноч ны ўсход 

ад вёскі 
3

Вай ско выя могілкі 1944 год в. Падмішнеўе, 1 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Роўнае, у цэн тры вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сень ка ва 3
Брац кая магіла 1944 год в. Сідараўшчы на, 0,2 км на поўдзень

ад вёскі 
3
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Кур ган – в. Сосніна, 0,7 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Ставіца, 2 км на поўнач ад вёскі 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады в. Тропіна, 0,6 км на поўнач ад вёскі 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Язвіна 3

ГО МЕЛЬ СКАЯ ВО БЛАСЦЬ
г. Го мель

Бу ды нак (тып га рад ско га асаб ня ка) ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Ар ты ле рый ская, 5 3

Бу ды нак ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Баўмана, 2/5 (вул. Білец ка га) 2
Бу ды нак 1950-я гады вул. Ва ла тоўская, 1а 3
Бу ды нак (тып га рад ско га асаб ня ка) ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста-годд зя
вул. Жар коўска га, 19а 3

Бу ды нак пер шая чвэрць
ХХ ста годд зя

вул. Жар коўска га, 28 3

За бу до ва вул. Інтэр на цыя наль най ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Інтэр на цыя наль ная, 6, 10, 22,
23, 25, 26, 27, 28

3

Былы домік ўрача 1903 год вул. Ірынінская, 11а 3
Бу ды нак (тып га рад ско га асаб ня ка) па ча так ХХ ста годд зя вул. Ірынінская, 15 3
Бу ды нак бы ло га Пра аб ра жэн ска га ву -
чылішча

ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Ірынінская, 18а 3

Бу ды нак бы ло га га рад ско га асаб ня ка ка нец ХIХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Ірынінская, 19а 3

Бу ды нак ка нец ХIХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Ірынінская, 21б 3

Га радзішча ста ра жыт на га Го ме ля
(дзяцінец). Куль тур ны пласт пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку і ся рэд ня веч ча 

V ста годд зе да н.э. –
XIII ста годд зе н.э.

га радскі парк. Межы: з паўднё ва га
ўсхо ду пра вы бе раг р. Сож, да лей –
левы бе раг ру чая Га ме юк да пе ша ход -
на га мос та; з паўноч на га за ха ду і за -
ха ду па вы ем цы аба рон ча га рова да
р. Сож 

3

Га радзішча ста ра жыт на га Го ме ля (па сад і
аколь ны го рад). Уча стак куль тур на-гіста -
рыч на га пла ста пе рыя ду ран ня га ся рэд ня -
веч ча – ся рэд ня веч ча

X–XVII ста годдзі га радскі парк. Межы: з ус хо ду пра вы
бе раг р. Сож ад Кіеўска га спус ку да
бальніцы; з поўдня па мяжы пар ку,
па вул. Пра ле тар скай да Ка галь на га
рова, да пра ез ду паміж Па ла цам
спор ту і бу дын кам аб лвы кан ко ма
праз пр. Леніна за бу дын кам аб лас -
но га дра ма тыч на га тэ ат ра і да лей па
Кіеўска му спус ку да р. Сож

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады Кам са мольскі сквер 3
Бу ды нак кіна тэ ат ра імя М.І.Калініна па ча так ХХ ста годд зя вул. Ка му на раў, 4 3
Бу ды нак 1950–я гады вул. Ка му на раў, 5 3
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Ка му на раў, 7 3

За бу до ва вул. Кірава ка нец ХІХ – 50–я
гады ХХ ста годд зя

вул. Кірава, 17, 22, 23, 24 (Жар -
коўска га, 14), 26 (Жар коўска га, 11)
28, 29, 31, 32 (к.1, 2), 33, 42, 49, 57

3

За бу до ва вул. Кірава ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Кірава, 1, 3, 9, 12 3
Бу ды нак ХХ ста годд зе вул. Кірава, 16 3
Бу ды нак ХХ ста годд зе вул. Кірава, 18 3
Бу дынкі 1936 год вул. Кірава 19/12, 20/14 (вул. Пер -

ша май ская)
3

Бу ды нак (дом спе цы ялістаў) 1932 год вул. Кірава, 35 (на скры жа ванні з
вул. Кам са моль скай)

3

Бу ды нак бы ло га тэхнічна га ву чылішча па ча так ХХ ста годд зя вул. Кіся лё ва, 2 3
За бу до ва пр. Леніна ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
(1940-я – 1950-я

гады)

пр. Леніна, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 45, 47, 63, ву -
гал вул. Пер ша май скай, 25 і
пр. Леніна

3

Помнік У.І.Леніну 1958 год пл. Леніна 3
Бюст П.В.Су хо га 1977 год пр. Леніна 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя пр. Леніна, 31 3
Бу ды нак «Дом Ка му ны» 1929–1931 гады пр. Леніна, 51 2
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Бу ды нак ка нец ХIХ ста годд зя вул. Пер ша май ская, 2 3
За бу до ва вул. Пра ле тар скай па ча так ХІХ ста год-

дзя
вул. Пра ле тар ская, 5, 9, 16, 17, 19,
21, 22, 23а, 31, 47

3

Бу ды нак ка нец ХIХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Пра ле тар ская, 6 3

Бу ды нак ка нец ХIХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Пра ле тар ская, 8 3

Бу ды нак ХІХ ста годд зе вул. Пра ле тар ская, 33 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады пл. Пра цы, у скве ры 3
Бу ды нак чы гу нач на га вак за ла ХІХ ста годд зе пл. Пры вак заль ная, 3 3
Па лац куль ту ры чы гу начнікаў 1930 год пл. Пры вак заль ная, 4 2
За бу до ва вул. Пушкіна ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Пушкіна, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 24 3

Бу ды нак 1927 год вул. Пушкіна, 26 3
Бу ды нак 1924–1926 гады зав. Пушкіна, 3 3
Бу ды нак 1924–1926 гады зав. Пушкіна, 5 3
Бюст А.А.Гра мыкі 1983 год вул. Са вец кая 3
За бу до ва вул. Са вец кай ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Са вец кая, 1, 4, 8, 10, 12, 17/14 3

За бу до ва вул. Са вец кай 1930–1950-я гады вул. Са вец кая, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14,
15, 19, 21, 36, 38, 41, 58

3

Бу ды нак ХХ ста годд зе вул. Са вец кая, 22 3
Бу ды нак ХХ ста годд зе вул. Са вец кая, 24 3
Бу ды нак 1818 год вул. Са вец кая, 39 2
Бу ды нак (тып га рад ско га асаб ня ка) ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Са вец кая, 50 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады вул. Са вец кая, у скве ры 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Са до вая, 8 3
Бюст П.Я.Га ла ва чо ва 1975 год вул. Се ва сто паль ская, на тэ ры то рыі

пра фесійна-тэхнічна га ву чылішча
№ 56

3

Брац кая магіла 1943 год вул. Тра лей бус ная 3
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Пра цоўная, 7 3

Ком плекс бу дын каў 1982 год вул. Фяд зюнінска га, 17 3
Фраг мен ты бы ло га сядзібна-пар ка ва га ком -
плек са (былы фаль ва рак Ба гус лаўска га)

ся рэдзіна ХIХ – ХХ
ста годд зе

пас. Пру док, вул. Буд зён наўская, 17 3

Ак цябрскі раён
Брац кая магіла 1944 год в. Дзербін 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Лю бань 3
Брац кая магіла 1944 год в. Пра та сы 3
Бра ма ХIХ ста годд зе в. Ха ром цы 3
Фраг мен ты пар ку ХIХ ста годд зе в. Ха ром цы 3
Кур ган ны могiльнiк Х–ХIII ста годдзі в. Чор ныя Бра ды, 0,5 км на поўдзень

ад вёскі, у лесе, уро чыш ча Кур ган не 
3

Брагiнскi раён
Брац кая магіла 1941–1943 гады г.п. Брагін, вул. Са вец кая 3
Га радзішча ста ра жыт на га Брагіна пе рыя -
ду ран ня га ся рэд ня веч ча

ХІІ–ХІІІ ста годдзі г.п. Брагін у цэн тры па сёл ка, на пра -
вым бе ра зе р. Брагінка, пры ўпад -
зенні ў яе бе зы мен на га ру чая

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

VI–II ста годдзі да н.э. в. Аса рэвічы, каля га радзішча, на
схіле ўзвыш ша 

3

Брац кая магіла 1943 год в. Аса рэвічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VII–IV ста годдзі
да н.э.

в. Аса рэвічы, 3 км ад вёскі, уро чыш -
ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Галкі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе 
да н.э. – ХVІ ста год-

дзе н.э.

в. Га радзішча, у цэн тры вёскі, каля
мос та це раз р. Брагінка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе
да н.э. – ХІІІ ста год-

дзе н.э.

в. Гдзень, уро чыш ча Га ра док 3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Ка лы бань, 4 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Баб’е

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Ка ма ноў, 2 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год г.п. Ка ма рын, вул. Леніна, у скве ры 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Ка по ран ка, 5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Вос траў

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Ку ла жын, 1 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Мак рэц, 1 км на поўдзень ад вёскі,
уро чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Мікулічы, 0,3 км на за хад ад вёскі,
за са дам

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Па су да ва, 2 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Кур ко ва

3

Брац кая магіла 1943 год в. Піркі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Савічы, 1 км на ўсход ад вёскі, уро -
чыш ча Са лавіца

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ста рая Ёлча, уро чыш ча Га ра док,
за кал гас ным са дам

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Хра кавічы, 5 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Хісты на

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Чы ка лавічы, 5 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Вы со кае

3

Бу да-Ка ша лёўскі раён
Магiла ах вяр фа шыз му 1941 год г. Бу да-Ка ша лё ва 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Бу да-Ка ша лё ва, вул. Леніна, у

скве ры
3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г.п. Бу да-Ка ша лё ва, вул. Леніна, у
скве ры

3

Бюст П.Я.Га ла ва чо ва 1951 год г. Бу да-Ка ша лё ва, вул. Леніна 3
Кур ган ная гру па пе рыя ду ся рэд ня веч ча – в. Ан д рэеўка, 1,5 км на паўноч ны

ўсход ад вёскі
3

Брац кая магіла 1943 год в. Губічы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Ду равічы, 3 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, уро чыш ча Чыс тыя Лужы

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Дуб раўка, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, каля могілак

3

Брац кая магіла 1943 год в. Забаб’е 3
Брац кая магіла 1943 год в. Калініна 3
Брац кая магіла 1943 год в. Не дай ка 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Па та паўка, на могілках 3

Брац кая магіла 1943 год в. Па та паўка 3
Брац кая магіла 1943 год в. Рагінь 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Руд зя нец 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сла ба да Люшаўская 3
Брац кая магіла 1943 год в. Струкі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

ІІ–ХІІІ ста годдзі г.п. Ува равічы, 1 км на ўсход ад па -
сёл ка

3

Брац кая магіла 1943 год г.п. Ува равічы 3
Магiла ах вяр фа шыз му 1941 год г.п. Уваравiчы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі пас. Чыр во ны Кур ган, 1,5 км на
паўноч ны за хад ад па сёл ка, па ба ках
да рогі ў в. Па та паўка

3

Вет каўскі раён
Брац кая магіла 1943 год г. Вет ка, вул. Са вец кая 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

г. Вет ка, 3 км на поўнач ад го ра да, на
бе ра зе р. Сож, уро чыш ча Ця ля чае

3

Брац кая магіла 1943 год в. Бе сядзь 3
Брац кая магіла 1943 год в. Бар та ла мееўка 3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V–VIII ста годдзі н.э. в. Вялікія Нямкі, 1 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Цар ковішча, на пра -
вым бе ра зе р. Бе сядзь

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе н.э. пас. Га ра док, 1 км на паўднё вы ўсход
ад па сёл ка, уро чыш ча Ба ярш чы на

3

Брац кая магіла 1943 год в. Данілавічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

ІІ–ХІІІ ста годдзі в. Жа лезнікі, на паўднё ва-ўсход няй
ус к раіне вёскі, на вы сокім пра вым бе -
ра зе р. Бе сядзь

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

Х–ХІІІ ста годдзі в. Жа лезнікі, на паўднё ва-за ход няй
ус к раіне вёскі, каля могілак

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. На ва сёлкі, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, на сядзібе Кась я на вых

3

Брац кая магіла (211 воінаў Са вец кай
Арміі)

1943 год в. На ва сёлкі 3

Брац кая магіла (697 воінаў Са вец кай
Арміі)

1943 год в. На ва сёлкі 3

Брац кая магіла 1943 год в. Не глюб ка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Новаіванаўка, 2 км на поўдзень ад
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Бе сядзь

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Но выя Гра мыкі, 1 км на поўнач ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Бе сядзь,
уро чыш ча Га ра док

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 6–5 ты ся ча годдзі да
н.э.

в. Но выя Гра мыкі, 0,2 км на паўднё -
вы за хад ад вёскі, уро чыш ча Аўрамаў 
Бу гор

3

Па селішча пе рыя ду неаліту, брон за-ва га і
ран ня га жа лез на га веку

III–V ста годдзі н.э. пас. Пра ле тарскі, 0,3–0,4 км на
поўдзень ад ма лоч на та вар най фер мы

3

Паселішча 3-e ты ся ча годд зе да
н.э.

пас. Пра ле тарскі, уро чыш ча Кур ган,
1 км ад ма лоч на-та вар най фер мы

3

Грун та вы могільнік пе рыя ду брон за ва га
веку

– пас. Пра ле тарскі, уро чыш ча Кур ган,
1 км ад ма лоч на-та вар най фер мы

3

Паселiшча пе рыя ду неаліту, брон за ва га
веку

пер шая чвэрць 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Прыс но, 0,2 км на паўноч ны за хад
ад вёскі

3

Брац кая магіла 1943 год в. Прыс но 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Прыс но, на паўноч най ус к раіне
вёскі, зле ва ад да рогі ў пас. Ад на пол -
ле, уро чыш ча Га ра док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ра ду га, 1 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Ра ду га 3
Па селішча пе рыя ду неаліту, брон за ва га
веку

пер шая чвэрць 1-га
ты ся ча годд зя н.э.,
ХIII–ХIV ста годдзі

в. Руд ня-Шлягіна, уро чыш ча Ча чу -
раўка, 1,5–2 км на паўднё вы за хад ад
вёскі

3

Па селішча пе рыя ду неаліту, ран ня га жа -
лез на га веку

– в. Руд ня-Шлягіна,  уро чыш ча
Стрэліца, 1,5–1,7 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Свяцілавічы, 150 м ад мос та праз
р. Бе сядзь, уніз па ця чэн ню, уро -
чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла (95 сал дат і 1 пар ты зан) 1941–1944 гады в. Свяцілавічы 3
Брац кая магіла (17 пар ты зан) 1918 год в. Свяцілавічы 3
Брац кая магіла 1943 год в. Сівінка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ста рое Сяло, 0,3 км на паўднё вы
за хад ад вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Ста рое Сяло 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

Х–ХІІІ ста годдзі в. Ста рыя Гра мыкі, 0,3 км на паўднё -
вы за хад ад вёскі, уро чыш ча Кур ган -
не

3

Брац кая магіла 1943 год в. Та ра саўка 3
Ком плекс бы лой сядзібы: ХІХ ста годд зе в. Хальч 2
па лац
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гас па дар чыя па бу до вы
парк
Га радзішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
І ста годд зе н.э.

в. Хальч, на паўноч най ус к раіне
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Сож, уро -
чыш ча Панскі Двор, філіял Го мель -
ска га аб лас но га кра яз наўчага му зея

3

Га радзішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
І ста годд зе н.э.,

VI–VIII ста годдзі

в. Хальч, 0,4 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, уро чыш ча Зы бень

3

Па селішча сярэдзiна – трэ цяя
чвэрць 1-га ты ся ча -
годд зя н.э., ХII ста -

годд зе

в. Хальч, уро чыш ча Чыр во ная Гара 3

Па селішча трэ цяя чвэрць 1-га
ты ся ча годд зя

в. Хальч, уро чыш ча Зы бень, 0,1–0,8
км на паўноч ны за хад ад вёскі

3

Брац кая магіла (363 сал да ты) 1943 год в. Хальч 3
Брац кая магіла (340 сал дат) 1943 год в. Хальч 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Хізы, 1,2 км на за хад ад вёскі, уро -
чыш ча Дзед нае

3

Па селішча ХI–ХII ста годдзі в. Хізы, 1,5 км на за хад ад вёскі 3
Брац кая магіла 1943 год в. Хізы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

пас. Ча мяр ня, 0,4 км на поўнач ад па -
сёл ка, уро чыш ча Ка мен ная Гара, на
могілках

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

Х–ХІІІ ста годдзі пас. Ча мяр ня, у полі, на поўдзень і
паўднё вы за хад ад га радзішча, спра -
ва ад да рогі Свяцілавічы–Вялікія
Нямкі 

3

Па селішча пе рыя ду ка мен на га веку Х–ХII ста годдзі пас. Ча мяр ня, 0,5 км на поўнач ад па -
сёл ка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Шарсцін, 1 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, уро чыш ча Га радзішча

3

Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Шарсцін, 2,5 км на ўсход ад
в. Прыс на, уро чыш ча Ба рок ці
Хомкін Рог

3

Па селішча пер шая па ло ва 1-га
ты ся ча годд зя н.э.,
ХII–ХIII ста годдзі

в. Шарсцін, уро чыш ча Ба рок, 0,4 км
на паўноч ны за хад ад вёскі

3

Па селішча пер шая па ло ва 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Шарсцін, 0,3 км на ўсход ад вёскі 3

Брац кая магіла (588 воінаў Са вец кай
Арміі)

1943 год в. Шарсцін 3

Брац кая магіла (388 воінаў Са вец кай
Арміі)

1943 год в. Шарсцін 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ста рое Сяло, уро чыш ча Га ра док 3

Го мельскі раён
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Азд зелін, 2 км на за хад ад вёскі, на
пра вым бе ра зе р. Уза

3

Брац кая магіла 1943 год пас. Будзілка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Васілева, 0,2 км на паўднё вы за хад
ад вёскі

3

Цар ква Рас тва Ба га родзіцы 1881 год в. Глы боц кае 3
Брац кая магіла 1943 год в. Глы боц кае 3
Парк, кур ган ХIХ ста годд зе в. Гра баўка 3
Брац кая магіла 1943 год пас. Калініна 3
Сядзібны дом з пар кам ХIХ ста годд зе в. Ка ра неўка 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі пас. Ільіч, 5 км на поўнач ад па сёл ка,
уро чыш ча Ба ра вое, каля прафілак то -
рыя

3

Брац кая магіла 1943 год в. Крас нае 3
Брац кая магіла 1943 год в. Мар кавічы 3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Но выя Ця рэш кавічы, 0,8 км на
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Це ру ха

3

Брацкая магіла 1943 год пас. Па бе да 3
Брац кая магіла 1943 год в. Па ка любічы 3
Брац кая магіла 1943 год в. Пра ко паўка 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду брон за ва га
веку

2-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Пры бар, 2,5 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Міліцкае

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пя соч ная Буда 3
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, брон за ва га
веку

6–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ра ма навічы, 0,5 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Ба рок

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Руд ня-Ма ры мо на ва, 0,5 км на за -
хад ад вёскі, на вы сокім бе ра зе ста ры -
цы Дняп ра, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Руд ня-Ма ры мо на ва 3
Брац кая магіла 1943 год в. Улу каўе 3
Брац кая магіла 1943 год в. Це ру ха 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ча ра цян ка, 2 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Мошкі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Чонкі, 1 км на ўсход ад прафілак -
то рыя «Гом сель маш», у лесе, каля
дач на га па сёл ка

3

Брац кая магіла 1943 год в. Чонкі 3
Брац кая магіла 1943 год в. Шарпілаўка 3

До б рушскі раён
Брац кая магіла 1943 год г. До б руш, вул. Га га ры на 3
Брац кая магіла 1918 год г. До б руш, вул. Лазо 3
Ком плекс бу дын каў па пя ро вай фаб рыкі 1870 год г. До б руш, пр. Лу на чар ска га, 8 2
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

г. До б руш, 3 км ад го ра да, уро чыш ча
Літвец кае (Змееў Кур ган)

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г. До б руш, пр. Лу на чар ска га, у пар -
ку

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г. До б руш, вул. Чыр во на ар мей ская 3
Брац кая магіла (222 воіны Са вец кай
Арміі)

1941–1944 гады г. До б руш, на могілках 3

Брац кая магіла (48 воінаў Са вец кай Арміі і 
пар ты зан)

1941–1944 гады г. До б руш, на могілках 3

Брац кая магіла 1943 год в. Ага род ня-Го мель ская 3
Брац кая магіла 1943 год в. Ачэ са-Руд ня 3
Брацкія магілы 1943 год в. Васільеўка 3
Кур ган ны могільнік 1-е ты ся ча годд зе да

н.э. – 1-е ты ся ча год-
дзе н.э.

в. Вы ле ва, 3 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Вы ле ва, 3 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Час на ко ва Ба ло та

3

Па селішча дру гая па ло ва 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Гар ду ны, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскi

3

Брац кая магіла 1943 год в. Гар ду ны 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Дзям’янкі, 3,5 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Дуб раўка

3

Фраг мен ты бы лой сядзібы: ХIХ ста годд зе в. Дзям’янкі 3
сядзібны дом
парк
цаг ля ны мосцік
Брац кая магіла 1943 год в. Дзям’янкі 3
Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ду бо вы Лог, 3 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Вы со кая Гры ва

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ду бо вы Лог, 3 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Мішу ро ва
Гры ва

3
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Ста ян ка-3 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку 

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ду бо вы Лог, 4 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Іпуць, уро чыш ча Цітаў Бу гор

3

Брац кая магіла 1943 год в. Дуб раўка 3
Брац кая магіла 1943 год в. Жгун ская Буда 3
Брац кая магіла 1943 год в. Жгунь 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Івакі, 0,8 км ад в. Гар ду ны, уро -
чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Івакі, 0,7 км на за хад ад вёскі, уро -
чыш ча Кур ган не

3

Брац кая магіла 1943 год в. Кар ма 3
Брац кая магіла 1941–1943 гады в. Кру га вец-Калініна 3
Брац кая магіла 1943 год в. Кузьмінічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Леніна, 4 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Ха ра шан ка, 
уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Леніна 3
Брац кая магіла 1943 год в. Мар’іна 3
Брац кая магіла 1943 год в. Міка лаеўка 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. На совічы, 1,5–2 км на за хад ад

вёскі, на пра вым бе ра зе р. Уць
3

Брац кая магіла 1943 год в. На совічы, у скве ры 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Новы Кру пец, у цэн тры вёскі, на
бе ра зе р. Круп ка, уро чыш ча Вос -
траў, спра ва ад мос та

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

пас. Падгор’е, 1 км на ўсход ад па сёл -
ка, уро чыш ча Га ра док

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку 4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

пас. Падгор’е, 0,5 км на поўдзень ад
па сёл ка, на пра вым бе ра зе ста ры цы
р. Іпуць, уро чыш ча Пад луж жа

3

Брац кая магіла 1943 год в. Пе ра рост 3
Брац кая магіла 1943 год в. Ста ры Кру пец 3
Брац кая магіла 1943 год в. Усох ская Буда 3
Брац кая магіла 1943 год в. Ха ро шаўка 3
Брац кая магіла 1943 год г.п. Це ра хоўка, у скве ры 3

Жлобінскі раён
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Ад рад жэн не, 0,8 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, у полі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ад рад жэн не 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ад ру бы, 0,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, уро чыш ча Га ра док, на ле -
вым бе ра зе р. Бя рэзіна

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ак цябр 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ан то наўка 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Бабоўка 3
Брац кая магіла 1944 год в. Васілевічы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

Х–ХІІІ ста годдзі в. Верх няя Алба, паміж в. Верх няя
Алба і пас. Сас но вы, за могілкамі,
уро чыш ча Кур ган не

3

Брац кая магіла 1944 год в. Верх няя Алба 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Га ра док, 0,25 км на поўнач ад
вёскі, уро чыш ча Та рэл ка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Гар ба чоўка, 0,15 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Кур ган

3

Брац кая магіла 1944 год в. Гелін 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Даб ра гош ча, 7 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Даб ра гош ча 3
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Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

Х–ХІІІ ста годдзі в. Даліна, 0,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, уздоўж вы са ка вольт най
лініі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

Х–ХІІІ ста годдзі в. Дзяніскавічы, 0,3 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, у полі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ка рот кавічы, 4 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Га рад зец, у
лесе

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ка ба наўка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ка бы лаўка, на за ход няй ус к раіне
вёскі, на пра вым бе ра зе рэчкі, уро -
чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ка рот кавічы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі пас. Ко лас, на паўднё вай ус к раіне па -
сёл ка, паміж чы гун кай Жлобін–Го -
мель і могілкамі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Кур ган не, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, уздоўж р. Да бас на

3

Брац кая магіла 1944 год пас. Лукі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Ля сань, 2 км на за хад ад вёскі, у
лесе

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Май скае 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Мор маль 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Но выя Мар кавічы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Па па рат нае 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Пра скурні, на бе ра зе воз. Га рад -
ное, 3 км на за хад ад в. Ак цябр

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Пірэвічы 3
Па селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча апош няя чвэрць

1-га ты ся ча годд зя
н.э.

в. Са ло нае, 0,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, уро чыш ча Мох

3

Брац кая магіла 1944 год в. Сал та наўка 3
Брац кая магіла 1943 год в. Скеп ня 3
Брац кая магіла 1941 год в. Ста рая Руд ня 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 2-е ты ся ча год-

дзе н.э.

г.п. Стрэ шын, у па сёл ку, на пра вым
бе ра зе р. Днепр, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1944 год г.п. Стрэ шын 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Чор ная Вірня, 2 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Мы ша -
лоўка, на ле вым бе ра зе р. Ржаўка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Чыр во ная Гор ка, 2,5 км на паўднё -
вы ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Днепр, 0,5 км на поўнач ад га -
радзішча

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Чыр во ная Гор ка, 0,8 км на паўноч -
ны ўсход ад вёскі

3

Ком плекс бы лой сядзібы: 1890–1893 гады в. Чыр во ны Бе раг 2
сядзiбны дом. Дэ ка ра тыўнае аз даб лен не
інтэр’ера
ага род жа з бра май
гас па дар чыя па бу до вы
парк
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Чыр во ны Бе раг, 1,5 км на паўноч -
ны за хад ад вёскі, спра ва ад да рогі з
в. Ца гель ня, у полі

3

Па селішча пе рыя ду брон за ва га веку і ран -
ня га ся рэд ня веч ча

– в. Чыр во на бя рэж ская Сла бо дка,
0,4–0,5 км на паўднё вы ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Чэц вер ня, 3 км на за хад ад вёскі,
на бе ра зе воз. Вялікае

3

Брац кая магіла 1944 год в. Чэц вер ня 3
Па селішча пер шая па ло ва 1-га

ты ся ча годд зя н.э.
в. Шыхаў, 2 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі

3
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Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі пас. Эрд, 0,25 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Кур ган не

3

Жыт кавіцкі раён
Брац кая магіла 1944 год г. Жыт кавічы, вул. К.Мар кса, у

скве ры
3

Помнік М.Ма ро зу 1981 год г.п. Жыт кавічы, вул. Са цы ялістыч -
ная

3

Ста ян ка, селішча пе рыя ду брон за ва га і
ран ня га жа лез на га веку

2-е ты ся ча годд зе да
н.э., V ста годд зе да

н.э. – V ста годд зе н.э.

в. Азя ра ны, 0,6 км на паўднё вы за хад 
ад вёскі, уро чыш ча За кор чын

3

Брац кая магіла 1944 год в. Азя ра ны 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI–II ста годдзі да н.э. в. Бечы, 1 км на поўдзень ад вёскі, на
пра вым бе ра зе р. Сцвіга, уро чыш ча
Га рад зец

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Боркі, 8 км на паўноч ны за хад ад
вёскі

3

Селішча, бес кур ган ны могільнік пе рыя ду
ран ня га жа лез на га веку

ІІІ ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Бу разь, 1–1,5 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Ка зар гаць

3

Селішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – па ча так

2-га ты ся ча годд зя
н.э.

в. Ва роніна, на ўскраіне вёскі, на
пра вым бе ра зе ста ры цы р. Ва роніна

3

Селішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ва роніна, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3

Селішча-3 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

ІІІ ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ва роніна, 0,3 км на поўнач ад
кароўніка, на бе ра зе р. Ва роніна

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку 

ІІ ста годд зе да н.э. – І 
ста годд зе н.э.

в. Ва роніна, у цэн тры вёскі 3

Па селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку, ся рэд ня веч ча

– в. Ве расніца, 0,2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Селішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез-на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За пя соч ча, 0,5 км на поўнач ад
вёскі, на бе ра зе ста ры цы р. Пры пяць

3

Селішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За пя соч ча, 1–1,5 км на паўднё вы
за хад ад вёскі, уро чыш ча Ар жыш ча

3

Па селішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Зна мен ка, ва ўро чыш чы Вос траў,
0,8 км на паўднё вы за хад ад вёскі

3

Ста ян ка, селішча-1 пе рыя ду неаліту, ран -
ня га ся рэд ня веч ча

4-е ты ся ча годд зе да
н.э., ХІІІ ста годд зе

н.э.

в. Зна мен ка, 1–1,5 км на за хад ад
вёскі, уро чыш ча Га рад зец

3

Ста ян ка, селішча-2 пе рыя ду неаліту,
брон за ва га і ран ня га жа лез на га веку

4-е ты ся ча годд зе да
н.э., V ста годд зе да

н.э. – V ста годд зе н.э.

в. Зна мен ка, 0,2 км на на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку і 
ся рэд ня веч ча

V ста годд зе да н.э. –
ХІІІ ста годд зе н.э.

в. Крэм нае, на ўскраіне вёскі 3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в.  Па гост,  0,2 км на поўнач ад
могілак, на пра вым бе ра зе р. Пры -
пяць

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Пе ра роў, 2,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, уро чыш ча Свінуха

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі в. Рычоў, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Селішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ста ра жоўцы, 2 км на за хад ад
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Сцвіга

3

Селішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ста ра жоўцы, 0,5 км ад мос та праз
р. Сцвіга, на пра вым бе ра зе

3

Селішча-1 1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – ХІІІ ста годд зе

н.э.

в. Ся му рад цы, 0,5 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, уро чыш ча Ба ро чак

3

Селішча-2 і бес кур ган ны могільнік пе рыя -
ду ран ня га жа лез на га веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ся му рад цы, 1,5 км на поўдзень ад
вёскі, на ўзвыш шы, уро чыш ча Ля -
хавіца

3

Па селішча пе рыя ду неаліту, брон за ва га і
жа лез на га вякоў, ран ня га ся рэд ня веч ча

– в. Ся му рад цы, ва ўро чыш чы Ба ро -
чак

3

Па селішча пе рыя ду жа лез на га веку, ран -
ня га ся рэд ня веч ча

– в. Ся му рад цы, ва ўро чыш чы Вялікая 
Ля хавіца 

3
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Па селішча і грун та вы могільнік пе рыя ду
ран ня га жа лез на га веку, ран ня га ся рэд ня -
веч ча

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ся му рад цы, ва ўро чыш чы Ма лая
Ля хавіца, 2 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі

3

Га радзішча ста ра жыт на га Ту ра ва пе рыя ду 
ран ня га ся рэд ня веч ча

Х – ХІІІ ста годдзі г.п. Тураў, на паўноч на-за ход няй ус -
к раіне па сёл ка, на мысе, пры ўпад -
зенні р. Язда ў р. Стру мень

3

Аколь ны го рад – па сад ле тапісна га Ту ра ва – г.п. Тураў 3
Брац кая магіла 1944 год г.п. Тураў, вул. Ленінская 3
Па селішча пе рыя ду ме заліту, неаліту,
брон за ва га і жа лез на га вякоў

– в. Хільчы цы, 1 км на поўнач ад вёскі 3

Паселішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку, ся рэд ня веч ча

– в. Чэрнічы, 0,6 км на паўноч ны ўсход 
ад вёскі

3

Калінкавіцкі раён
Брацкія могілкі 1943–1944 гады г. Калінкавічы, вул. Куй бы ша ва 3
Брац кая магіла (327 сал дат і 1 пар ты зан) 1943–1944 гады г. Калінкавічы, вул. Са вец кая 3
Брац кая магіла (190 сал дат і Ге рой Са вец -
ка га Саю за А.Д.Данілаў)

1944 год г. Калінкавічы, вул. Са вец кая 3

Брац кая магіла 1944 год г.п. Аза ры чы, вул. Сам со на вай 3
Брац кая магіла 1944 год г.п. Аза ры чы, вул. Баб руй ская 3
Ме ма ры яль ны ком плекс вяз ням Аза рыц -
ка га ла ге ра смерці

1944 год г.п. Аза ры чы, каля шашы Аза ры -
чы–Ак цябрскі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Аляк сан д раўка 3
Брац кая магіла 1944 год в. Аляк сан д раўка 3
Брац кая магіла 1944 год в. Буда 3
Брацкая магіла 1944 год в. Бя ро заўка 3
Брац кая магіла 1944 год в. Ва ра тын 3
Брац кая магіла 1943 год в. Вялікія Аўцюкі 3
Брац кая магіла 1944 год в. Гар бовічы 3
Бу ды нак шко лы XIX ста годд зе в. Да ма навічы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Да ма навічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Каз ловічы, на паўднё вы ўсход ад
вёскі, ся род ба ло та, уро чыш ча Акоп

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Каз ловічы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Каплічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Кро таў, 6 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, каля грун та вай да рогі, уро -
чыш ча Га ра док

3

Фраг мен ты бы лой сядзібы: ХVIII ста годд зе в. Ліпава 3
сядзібны дом
фраг мен ты пар ку
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ліпава 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ляскі 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ма лыя Аўцюкі 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Міро ненкі 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Міхай лаўскае 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Міхнавічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. На ва сёлкі, 3 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Мяд звед -
ка, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. На ва сёлкі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. На савічы, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Пру док 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Руд ня-Ан то наўская, 1,5 км на
паўднё вы ўсход ад вёскі, на ле вым бе -
ра зе р.  Не нач,  уро чыш ча Гор -
баўшчы на

3

Брац кая магіла 1944 год в. Савічы 3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Селішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Сла бо дка, 1,7 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, на ўзвыш шы ся род пой -
мы ле ва бя рэж жа р. Тур’я

3

Селішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Сла бо дка, 2 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Бя ро заўскі По плаў

3

Ста ян ка, селішча-3 пе рыя ду неаліту,
брон за ва га і ран ня га жа лез на га веку

4–1-е ты ся ча годдзі
н.э.

в. Сла бо дка, 3 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Тур’я

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Сыш чы цы 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ха лоднікі 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Хамічы 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Хамічы 3
Ста ян ка-1 4-е ты ся ча годд зе да

н.э., 1-е ты ся ча годд зе 
н.э.

в. Ша рэйкі, 0,5 км на поўнач ад
вёскі,  на паўноч ным бе ра зе
воз. Горкі 

3

Ста ян ка-2 4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ша рэйкі, 3 км на ўсход ад вёскі, на
паўноч ным бе ра зе воз. Кры ву ля

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Шыічы 3
Ком плекс бы ло га ка легіума езуітаў з тэ ры -
то ры яй у ме жах ага род жы: 

1710–1746 гады в. Юравічы 2

кас цёл
кляш тар ныя бу дынкі
ага род жа з бра мамі і ве жамі
Сля ды ста ра жыт на га го ра да пе рыя ду ся -
рэд ня веч ча

– в. Юравічы, ва ўро чыш чы Га ра док,
на пра ва бя рэж най тэ ра се р. Пры пяць

3

Ста ян ка-1 пе рыя ду верх ня га па ле аліту 25–10-е ты ся ча годдзі
да н.э.

в. Юравічы, у цэн тры вёскі, каля
скры жа ван ня да рог, на схіле бе ра га
р. Пры пяць

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду ме заліту 6–5-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Юравічы, 1 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, на пяс ча ным уз гор ку

3

Ста ян ка-3 пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Юравічы, 1 км на за хад, на паўднё -
ва-за ходнім бе ра зе воз. Ліцвін, на -
суп раць дам бы

3

Ста ян ка-4 пе рыя ду неаліту, жа лез на га
веку

3-е ты ся ча годд зе да
н.э.,

1-е ты ся ча годд зе н.э.

в. Юравічы, 1 км на за хад ад вёскі, на
за ходнім бе ра зе воз. Ліцвін, 0,2 км на
поўнач ад ста янкі-3

3

Ста ян ка-5 пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Юравічы, 1,5 км на за хад ад вёскі,
за ле сам, на паўноч на-ўсходнім бе ра -
зе воз. Ліцвін, по бач з піянерскім ла -
ге рам «Ляс ная каз ка»

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Юравічы 3
Га радзішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Юшкі, 2 км на поўнач ад вёскі, ся -
род ба ло та

3

Га радзішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Юшкі, 1,5 км на паўноч ны за хад ад 
вёскі

3

Кар мянскі раён
Былы сядзібны ком плекс До рыа-Дзер на -
ловічаў: 

ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

г.п. Кар ма 3

сядзібны дом
крух маль ны за вод
млын
гас па дар чыя па бу до вы
Брац кая магіла 1919 год г.п. Кар ма, вул. Ілью шэнкі, у скве -

ры
3

Брац кая магіла 1943 год г.п. Кар ма, на пл. Сва бо ды, у скве ры 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ак цяб ро ва 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. –

1-е ты ся ча годд зе н.э.

пас. Ваз ня сенск, 0,3 км на поўдзень
ад па сёл ка, уро чыш ча Кур ган, на
пра вым бе ра зе р. Вілян ка

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку 1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ва лын цы, 3,5 км на поўнач ад
вёскі

3
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Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га
феадалiзму

Х–ХIII ста годдзі в. Ва лын цы, 3,5 км на поўнач ад
вёскі, 0,6 км на паўноч ны ўсход ад
пры стані Пру док, на ле вым бе ра зе
р. Сож

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ва лын цы 3
Паселiшча, грун та вы могiльнiк 7-е ты ся ча годд зе да

н.э., V ста годд зе да
н.э. – V ста годд зе н.э.

в. Во ра наўка 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

Х – ХIII ста годдзі в. Ду бовіца, 0,3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, на ле вым бе ра зе
р. Гор на

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. За ла таміно, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Га ра док, на
пра вым бе ра зе р. Аўсян ка

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Казімірова, 1 км на поўнач ад
вёскі, спра ва ад да рогі на в. Глінка
Паш то вая, на пра вым бе ра зе р. Сож

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ка мен ка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. –

1-е ты ся ча годд зе н.э.

в. Ка сальскі Пру док, 1 км на ўсход ад
вёскі,  на ле вым бе  ра зе ру  чая і
р. Кась ян ка, уро чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могiльнiк-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Кур ган не, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, у лесе

3

Кур ган ны могiльнiк-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Кур ган не, 0,4 км на поўдзень ад
вёскі, 0,3 км на паўноч ны ўсход ад
могільніка-1

3

Брац кая магіла 1944 год в. Лу жок 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча годд -

зе н.э.

в. Лу на чарск, 0,6 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Ска ва ра да, на мысе
пра ва га бе ра га р. Сож

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ляд цы, 1,5 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Грэнск

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Новы Млын, 1,5 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Пак роўск, на паўноч най ус к раіне
вёскі, уро чыш ча Кур ган не

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Ста ра град, 1 км на поўнач ад вёскі,
спра ва ад да рогі Кар ма – Ям нае

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Стру ка чоў 3
Ста ян ка-1 пе рыя ду брон за ва га веку 2-е ты ся ча годд зе да

н.э.
в. Стру мень, 1,5 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Лоша, на ле вым бе ра зе
р. Сож

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду брон за ва га веку 2-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Стру мень, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Сож,
уро чыш ча Біру чы ха

3

Ста ян ка-3 пе рыя ду брон за ва га веку 2-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Стру мень, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча На раг, на ле -
вым бе ра зе р. Сож

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Стру мень 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Та ра хаўка, 1 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, уро чыш ча Кур ган не

3

Брац кая магіла 1943 год в. Хляўно, на могiлках 3

Лельчыцкi раён
Брац кая магіла 1943 год г.п. Лель чы цы, вул. Са вец кая, у

скве ры
3

Магіла ах вяр фа шыз му 1941–1942 гады г.п. Лель чы цы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Ас т ра жан ка 3
Брац кая магіла 1944 год в. Бу да-Сафіеўка 3
Брац кая магіла (34 воіны) 1944 год в. Буй навічы 3
Брац кая магіла (84 воіны) 1944 год в. Буй навічы 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Глуш кавічы 3
Курганны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Гра бяні, на за ход няй ус к раіне
вёскі, каля могілак, уро чыш ча Стру -
ба чы

3

08.08.2007 -44- № 1/8795

Працяг табл.



На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Дубніцкае, 0,2 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Дубіна

3

Брац кая магіла 1944 год в. За мош ша 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Міла шавічы, 1 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Сель ская Ніўка

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Осаў, 3 км на за хад ад вёскі 3

Магіла ах вяр фа шыз му (261 ча ла век) 1943 год в. То неж, у цэн тры вёскі 3

Лоеўскi раён
Магіла ах вяр фа шыз му 1943 год г.п. Лоеў 3
Былы ку пецкі дом ХIХ ста годд зе г.п. Лоеў, вул. Леніна, 6 3
Былы ку пецкі дом ХIХ ста годд зе г.п. Лоеў, вул. Леніна, 23 3
Брац кая магіла 1942 год г.п. Лоеў, вул. Леніна 3
Па селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча – г.п. Лоеў, 0,5–0,7 км ад паўноч -

на-ўсход няй ус к раіны па сёл ка
3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Аба ку мы, 0,7 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Кар дон 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–III ста годдзі да
н.э.

в. Ас тра вы, 3 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Ру да вец

3

Брац кая магіла 1943 год в. Бы валькі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Ваўка шан ка, 1,5 км на паўноч ны
за хад ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Га ра док, 0,3 км на ўсход ад вёскі,
каля клу ба,  на пра вым бе ра зе
р. Днепр

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–I ста годдзі да н.э. в. Га ра док, 0,3 км на ўсход ад вёскі,
за са дам, на мысе пра ва га бе ра га
р. Днепр, уро чыш ча Га рад зец

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку І ста годд зе да н.э.,
Х–ХІІІ ста годдзі

в. Га ра док, 0,35 км на паўднё вы
ўсход ад га радзішча

3

Брац кая магіла 1943 год в. Дзя ра жы чы 3
Брац кая магіла 1943 год в. Ка зя рогі 3
Брац кая магіла 1943 год в. Кру пейкі 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку IV–I ста годдзі да н.э. в. Ліпнякі, 1 км на за хад ад вёскі,

уро чыш ча Га ра док, на бе ра гах
р. Брагінка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Лісуны, 1,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, уро чыш ча Клецішча

3

Брац кая магіла 1943 год в. Малінаўка 3
Брац кая магіла 1943 год в. Міхалёўка 3
Га радзішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–I ста годдзі да н.э. в. Мохаў, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Га ра док, на мысе пра ва га
бе ра га р. Днепр

3

Га радзішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–I ста годдзі да н.э. в. Мохаў, 2 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі,  на мысе пра ва га бе ра га
р. Днепр

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

II–I ста годдзі да н.э. в.  Мохаў, 50 м на за хад ад га -
радзішча-1, 40 м ад краю бе ра га
р. Днепр

3

Кур ган ны могiльнiк-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в.  Мохаў, паміж вёс кай і  воз.
Мохаўскае

3

Кур ган ны могiльнiк-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Мохаў, уро чыш ча Шо ла хаў Кут, у
пой ме р. Днепр

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Но вая Барш чоўка, 2 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Камітэт

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Но вая Барш чоўка 3
Брац кая магіла 1943 год в. Пя рэд зел ка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в.  Руд ня-Бу рыц кая, 1,5 км на
паўноч ны за хад ад вёскі, уро чыш ча
Га ра док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Руд ня-Ка ме не ва, 2 км на паўднё вы 
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Ло каць

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ру чаёўка 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Убо рак 3
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Магіла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Убо рак 3
Магіла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Хаткі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год -

дзе н.э.

в. Уда лёўка, 2 км на ўсход ад вёскі,
уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Хамінка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

ІІІ ста годд зе да н.э. –
ІІ ста годд зе н.э.

в. Чаплін, 0,15 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, на пра вым бе ра зе р. Днепр

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

II–I ста годдзі да н.э. в. Чаплін, каля га радзішча, на не -
вялікім уз гор ку

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку IV–I ста годдзі да н.э., 
Х–ХІІІ ста годдзі

в. Чаплін, за ва лам, на за хад ад га -
радзішча

3

Брац кая магіла 1943 год в. Чаплін 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–II ста годдзі да н.э. в. Шчыт цы, 2 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Га ра док

3

Сля ды селішча і грун та ва га могільніка пе -
рыя ду ран ня га жа лез на га веку

– в. Шчыт цы, за ва лам га радзішча 3

Ма зырскі раён
Гіста рыч ны цэнтр г. Ма зы ра: бу дынкі і
збу да ванні, планіро вач ная струк ту ра,
ланд шафт і куль тур ны пласт на тэ ры то -
рыі, аб ме жа ва най з поўначы на бя рэж най
р. Пры пяць, з за ха ду – пл. Леніна і
вул. Ленінская, з  поўдня – ро вам і
зав. Фрун зе, з ус хо ду – вул. Калініна

ХІІ–ХХ ста годдзі г. Ма зыр 2

Га радзішча ста ра жыт на га Ма зы ра ХІІ–ХІІІ ста годдзі г. Ма зыр, 0,2 км на поўдзень ад цэн -
тра го ра да, уро чыш ча Гара Ка му на -
раў, на бе ра зе р. Пры пяць 

3

Га радзішча-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня -
веч ча

ІХ–ХІ ста годдзі г. Ма зыр, у паўднё ва-ўсход няй ча ст -
цы го ра да, каля мэб ле вай фаб рыкі,
уро чыш ча Кімба раўка

3

Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

г. Ма зыр, 1 км на поўнач ад го ра да 3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

г. Ма зыр, 1 км на паўднё вы ўсход ад
го ра да

3

Брацкія могілкі 1943–1944 гады г. Ма зыр, вул. Рыж ко ва 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Акулінка, на ўсход няй ус к раіне
вёскі, за ня та могілкамі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Аса вец 3
Брац кая магіла 1944 год в. Баб ры 3
Га радзішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Глініца, 2,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, на бе ра зе воз. Свя тое

3

Га радзішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Глініца, 1,5 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, на бе ра зе воз. Глінніцкае

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Дзербінка, 1,5 км на за хад ад вёскі, 
уро чыш ча Ду бовіна

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. За го ры ны, 0,6 км на за хад ад вёскі 3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, неаліту, брон -
за ва га веку

9–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. За го ры ны, 0,3 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, на пер шай над пой мен -
най тэ ра се р. Пры пяць

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Леш ня, 1,5 км на ўсход ад вёскі 3

Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту, брон за-ва га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Луб ня, 0,5 км на за хад ад вёскі, на
тэ ра се над воз. Хрысцінка

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту, брон за-ва га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Луб ня, 3 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, каля воз. Вялікае

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

– в. Маісееўка, ва ўро чыш чы Ако пы
(Бук лееўка, Гардзінка)

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Скры га лаў, 2 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча За бук ля веч ча

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Скры га лаў, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Сла ба да 3
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Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Сла ба да, 2 км на за хад ад вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Стрэльск 3

Га радзішча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–III ста годдзі да
н.э.

в. Яся нец, 1 км на поўдзень ад вёскі 3

Га радзішча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI–III ста годдзі да
н.э.

в. Яся нец, 1,3 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Нараўлянскі раён
Бу ды нак бы ло га жы ло га дома ХIХ ста годд зе г. Нароўля, вул. Ка ст рычніцкая, 14 3
Па ла ца ва-пар ка вы ан самбль: пер шая па ло ва ХІХ

ста годд зя
г. Нароўля, вул. Ка ст рычніцкая 2

па лац
фан тан
гас па дар чыя і вы твор чыя па бу до вы
аль тан ка
парк
Брац кая магіла 1943 год г. Нароўля, вул. Ка ст рычніцкая 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 

н.э.
г. Нароўля, на паўднё ва-ўсход няй ус -
к раіне го ра да, на дзю нах

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 9–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Бе лая Са ро ка, 2 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. За ракітнае, 2 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Крас ноўка, 3 км на паўднё вы за хад 
ад вёскі

3

Стаянка-1 пе рыя ду ме заліту, неаліту,
брон за ва га веку

9–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Цеш каў, 2 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, на ўсходнім схіле пяс ча на га
ўзгор ку

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду ме заліту, неаліту 5–4-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Цеш каў, 1,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Ба ры са ва Гара

3

Ста ян ка-3 пе рыя ду неаліту, брон за ва га
веку

3–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Цеш каў, 1 км на паўднё вы за хад ад 
вёскі, уро чыш ча Еўцава Гара

3

Пет ры каўскі раён
Хата ХIХ ста годд зе г. Пет ры каў, вул. Ка му наль ная, 44 3
Брац кая магіла 1944 год г. Пет ры каў 3
Помнік ах вя рам фа шыз му 1990 год г. Пет ры каў, вул. Кам са моль ская, на 

бе ра зе р. Пры пяць
3

Магіла В. І. Та ла ша 1946 год г. Пет ры каў, на могілках 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1944 год в. Баг ры мавічы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Бая на ва 3
Парк ХIХ–ХХ ста годдзі в. Бры нёў 3
Брац кая магіла в. Бя седкі 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Ва ню жы чы, 2,5 км на поўнач ад
вёскі 

3

Брацкія могілкі 1944 год в. Га радзішча 3
Ста ян ка пе рыя ду мезалiту i неалiту 9–3-е тысячагоддзi да 

н.э.
в. Дарашэвiчы, 0,3 км на за хад ад
вёскі, на дру гой над пой мен най тэ ра се 
р. Пры пяць

3

Парк ка нец ХIХ ста годд зя в. Да ра шэвічы 3
Брац кая магіла 1944 год в. Да ра шэвічы 3
Селiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку 1-е ты ся ча годд зе да

н.э. – 1-е ты ся ча год-
дзе н.э.

в. Iльiч, 0,2 км на паўднё вы за хад ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Пры пяць

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ка ма ровічы 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Капцэвiчы, 3,3 км на за хад ад
вёскі, уро чыш ча Дзя во чыя Магiлы

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Лу чы цы, 0,4 км на поўнач ад вёскі, 
на могiлках, на пра вым бе ра зе
р. Пцiч

3

Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку i неалiту 4–3-е ты ся ча-годдзі
да н.э. – 2-е ты ся ча -

годд зе н.э.

в. Навасёлкi, 2 км на за хад ад вёскі,
да ўпад зен ня р. Боб рык у р. Пры -
пяць

3
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Селiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку VI ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Навасёлкi, 1–1,5 км на за хад ад
вёскі

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Навасёлкi, 2 км на паўноч ны за хад
ад вёскі

3

Ме ма ры яль ны ком плекс «Загінуўшым і
жы вым»

1975 год в. На ва сёлкі 3

Брац кая магіла 1944 год пас. Трэм ля (каля ры ба камбіната) 3
Брац кая магіла 1944 год пас. Трэм ля (у ва ен ным га рад ку) 3
Брац кая магіла 1944 год пас. Трэм ля (у цэн тры па сёл ка) 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Фаставiчы, 3 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Кры ву ля

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Фаставiчы, 4 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Кур ган нае Поле

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Хвой ня, 5,5 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Цiтавiцкае

3

Гарадзiшча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Хвой ня, 1 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі

3

Гарадзiшча-3 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Хвой ня, 2 км на ўсход ад вёскі, у
лесе

3

Гарадзiшча-4 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Хвой ня, 5–6 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Ма лая Нiва

3

Брац кая магіла 1944 год в. Хус нае 3
Брац кая магіла 1944 год в. Це ра баў 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Шастовiчы, 2 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, спра ва ад дарогi на
в. Глiнiца

3

Ра га чоўскі раён
Гарадзiшча ста ра жыт на га Ра га чо ва 1-е ты ся ча годд зе да

н.э. – па ча так
2-га ты ся ча годд зя

н.э.

г. Ра га чоў, на паўднё вай ус к раіне го -
ра да, уро чыш ча Зам ка вая Гара

3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя г. Ра га чоў, вул. Леніна, 34 3
Вай ско выя могілкі 1941–1944 гады г. Ра га чоў, вул. Леніна, у Піянерскім 

пар ку
3

Кур ган ная гру па – г. Ра га чоў, на ўсходнім бе ра зе воз.
Ка ма рын

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХІІІ ста годдзі г. Ра га чоў, 3 км ад го ра да, каля
шашы Ра га чоў–Доўск

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. –

1-е ты ся ча годд зе н.э.

в. Азя ра ны, на паўноч най ус к раіне
вёскi, уро чыш ча Кацiна Гара

3

Курганны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Азя ра ны, 1 км на за хад ад вёскi 3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Азя ра ны, 1,5 км на поўнач ад
вёскi, уро чыш ча Свiны Стан

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Азя ра ны 3
Брац кая магіла 1943 год в. Ба лот ня 3
Брацкія могілкі 1943–1944 гады в. Блізня цы 3
Брацкія могілкі 1941–1944 гады в. Буда 3
Брац кая магіла 1944 год в. Вялікая Кру шы наўка 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ве тач ка, 0,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскi, каля могiлак

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ве тач ка, 0,15 км на поўдзень ад
вёскi

3

Брац кая магіла 1944 год в. Вікоў 3
Па селішча пе рыя ду ста ра жыт най Русі 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Вішчын, уро чыш ча Янкаў Рог 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Вiшчын, на паўноч на-ўсход няй ус -
к раіне вёскi

3

Брац кая магіла 1944 год в. Вішчын 3
Брац кая магіла 1943 год в. Гадзілавічы 3
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Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Гадзiлавiчы, 1,5 км на паўноч ны
за хад ад вёскi, на ле вым бе ра зе
р. Днепр 

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Гута, 1 км на паўноч ны ўсход ад
вёскi 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Даб ра вольш ча, на ле вым бе ра зе
р. Бя рэзіна, 2,5 км на за хад ад в. За -
мен-Рын ня 

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Два рэц 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Доўск 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. За ба лац це 3
Парк ХІХ ста годд зе в. За ба лац це 3
Паселiшча пе рыя ду ка мен на га веку – в. За лоз зе, 3 км на поўдзень ад вёскi 3
Брац кая магіла (193 воіны Са вец кай
Арміі)

1941–1944 гады в. За пол ле 3

Брац кая магіла (302 воіны Са вец кай
Арміі)

1943–1944 гады в. За пол ле 3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

2-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Зба роў, 1 км на ўсход ад вёскi 3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Зба роў, 2,5–3 км на ўсход ад вёскi,
у лесе

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ка ла сы, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскi

3

Па селішча пе рыя ду брон за ва га веку трэ цяя чвэрць 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Ка ла сы, на паўноч на-за ход няй ус -
к раіне вёскі

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI cтагоддзе да н.э. –
I ста годд зе н.э.

в. Ка мен ка, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскi 

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годд зе в. Ка мен ка, 1,4 км на паўноч ны за -
хад ад вёскi 

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годд зе в. Ка на ва, на паўднё ва-ўсход няй ус к -
раіне вёскі 

3

Парк ка нец XVIII – па ча -
так XIX ста годд зя

в. Кісцяні 3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Кiсцянi, каля вёскi, уро чыш ча Га -
ра док

3

Па селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э.
і эпо ха ста ра жыт най

Русі

в. Кісцяні, на паўноч на-за ход-няй
ус к раіне вёскі

3

Брац кая магіла 1943 год в. Кісцяні 3
Брацкая магіла 1943 год в. Кур ган не 3
Брац кая магіла 1944 год в. Лу чын 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Лу чын, на паўноч най ус к раіне
вёскi

3

Гарадзiшча ста ра жыт на га Лу чы на 1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Лу чын, на паўноч най ус к раіне
вёскi 

3

Гарадзiшча-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня -
веч ча

X–XIII ста годдзі в. Лу чын, у вёс цы, 50–70 м на поўнач
ад гарадзiшча-1

3

Ста ян ка-1 пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Лу чын, 1,5 км на поўдзень ад
вёскi, уро чыш ча Ба рок

3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Лу чын, 2,5 км на ўсход ад вёскi 3

Ста ян ка-3 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Лу чын, на поўнач ад вёскi, уро -
чыш ча Уз вал ле

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ма до ра, 1 км на ўсход ад вёскi 3

Брац кая магіла 1944 год в. Ма до ра 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Новы Кры вок, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскi

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Но выя Жу равічы 3
Брац кая магіла 1944 год в. По ба ла ва 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Свер жань 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Стань каў 3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
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рыя каш -
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Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ста ра сел ле, на паўноч на- ўсход -
няй ус к раіне вёскi

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Ста рое Сяло 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Турск 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Хамiчы, 1,5 км на поўнач ад вёскi 3

Брацкая магіла 1943 год в. Хатоўня 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Хме ля нец, 0,3 км на за хад ад вёскi 3

Кур ган ны могiльнiк-1 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ходасавiчы, 3,5–4 км на паўднё вы
за хад ад вёскi

3

Кур ган ны могiльнiк-2 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в.  Ходасавiчы,  0,4–0,45 км на
паўднё вы ўсход ад пер шай кур ган най 
гру пы

3

Кур ган ны могiльнiк-3 пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в.  Ходасавiчы,  0,25–0,3 км на
паўднё вы ўсход ад дру гой кур ган най
гру пы

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ца гель ня, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1944 год в. Ціхінічы 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Шап чы цы 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Шап чы цы, 1,2 км на за хад ад
вёскi,  уро чыш ча Га ра док цi
Кухцiкава Гара

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Юдзiчы, 0,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскi

3

Рэ чыцкі раён
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Рэ чы ца, вул. Вак заль ная 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Рэ чы ца, вул. Сыдзь ко 3
Брац кая магіла 1919 год г. Рэ чы ца, вул. Са вец кая 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Рэ чы ца, вул. Са вец кая, у пар ку 3
Брацкія могілкі 1943–1944 гады г. Рэ чы ца, вул. Са вец кая, у скве ры 3
Гарадзiшча ста ра жыт на га го ра да Х–ХIV ста годдзі г. Рэ чы ца 3
Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Азя рыш ча 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Ак цябр, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 – 1944 гады в. Бабічы 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Барш чоўка, 1,5 км на ўсход ад
вёскi, уро чыш ча Кур ган не

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 7–5-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Бе ра га вая Сла ба да, 0,2 км на за хад
ад вёскi, на бе ра зе р. Днепр

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–I ста годдзі да н.э. в. Бор хаў, 3 км на поўдзень ад вёскi 3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Буд ка-Шы бен ка, 1,5 км на за хад
ад вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе
да н. э. – па ча так

1-га ты ся ча годд зя
н.э.

в. Ва ла дарск, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII cтагоддзі в. Ва ла дарск, 1,5 км на поўдзень ад
вёскi, уро чыш ча Усобiна

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

г.п. Васiлевiчы, 2,5 км на паўднё вы
за хад ад па сёл ка, уро чыш ча Га ра док

3

Брацкія магілы 1943–1944 гады г.п. Васілевічы, на могілках 3
Брац кая магіла 1943 год в. Вішнёўка 3
Брац кая магіла 1920 год в. Воўчая Гара 3
Брац кая магіла 1943 год в. Вы шамір 3
Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку 2-е ты ся ча годд зе да

н.э.
в. За спа, 0,5 км на паўднё вы ўсход ад
за во да, уро чыш ча Гру ды 

3

Паселiшча пе рыя ду брон за ва га веку 1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Гагалi, 0,5 км на паўднё вы за хад ад 
вёскi

3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -
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тоўнасці

Брац кая магіла 1943 год в. Ган ча роўка 3
Селiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку VI–III ста годдзі да

н.э.
в.  Га рош каў, на поўнач ад
гарадзiшча

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–I ста годдзі да н.э. в. Га рош каў, у цэн тры вёскi 3

Бес кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

VI–I ста годдзі да н.э. в. Га рош каў, 0,1–0,15 км на поўнач
ад гарадзiшча, уро чыш ча Га ра док

3

Гарадзiшча-1 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня -
веч ча

X–XIII cтагоддзі в. Гор валь, на ўсход няй ус к раіне
вёскi

3

Гарадзiшча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Гор валь, на за ход няй ус к раіне
вёскi

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII cтагоддзі в. Гор валь, 0,3 км на ўсход ад вёскi 3

Брац кая магіла 1941–1944 гады в. Гор валь 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Гiроў, 4 км на поўнач ад вёскi, ва
ўро чыш чы Га ра док

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VII–II ста годдзі да
н.э.

в. Глы баў, на паўноч на-ўсход няй ус -
к раіне вёскi

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII cтагоддзі в. Глы баў, на могiлках 3

Брац кая магіла 1943 год в. Дзе мяхі 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Дуб ро ва, 4 км на паўноч ны за хад
ад вёскi, уро чыш ча Га ра док 

3

Брац кая магіла 1941 год в. Жму раўка 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – X–XIII ста -

годдзі

в. За ву жаль, на паўднё вай ус к раіне
вёскi

3

Брац кая магіла 1943 год в. За спа 3
Брацкія могілкі 1943 год в. Зашчэб’е 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

VI–IX ста годдзі в. Ка ло чын, 0,5 км на поўнач ад
вёскi, на бе ра зе р. Днепр

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VII–II ста годдзі да
н.э.

в. Ка ло чын, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi

3

Паселiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ся рэд ня веч ча

VI–IX ста годдзі в. Ка ло чын, 0,5 км на поўнач ад
вёскi, по бач з гарадзiшчам

3

Гарадзiшча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Каравацiчы, 2 км на паўднё вы ус -
ход ад вёскi, уро чыш ча Пагiбла

3

Гарадзiшча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–III cтагоддзі да
н.э.

в. Каравацiчы, 4 км на поўдзень ад
вёскi

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Каравацiчы, 1,5 км на за хад ад
вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Ка ра вацічы 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–III cтагоддзі да
н.э.

в. Коз зе, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ко пань, 0,5 км на ўсход ад вёскi,
уро чыш ча Танькi

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ле ва шы, у цэн тры вёскi 3

Брац кая магіла 1943 год в. Ле ва шы 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI–III cтагоддзі да
н.э.

в. Лiскi, 3 км на поўдзень ад вёскi,
уро чыш ча Га ра док 

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Лiскi, 0,5 км на поўнач ад вёскi 3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Лу на чарск, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi

3

Брац кая магіла 1941–1943 гады в. Ма ла ду ша 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VII–III cтагоддзі да
н.э.

в. Мiлаград, 1 км на поўнач ад вёскі 3

Селiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V–III ста годдзі да н.э. в. Мiлаград, на поўнач ад гарадзiшча 3
Брац кая магіла 1943 год в. Пракісель 3
Брац кая магіла 1943 год в. Пе рас вя тое 3
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Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Пер ша майск, 3 км на ўсход ад
вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Гарадзiшча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Пер ша майск, 2 км на ўсход ад
вёскi, уро чыш ча Шчы гуз

3

Гарадзiшча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Пер ша майск, 2 км на паўднё вы
ўсход ад вёскi, уро чыш ча Па жа ры

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV–I ста годдзі да н.э. в. Рас свет, 4 км на паўноч ны ўсход ад
вёскi, уро чыш ча Гарадзiнка

3

Брац кая магіла 1943 год в. Ро вен ская Сла ба да 3
Брац кая магіла 1943 год в. Свед скае 3
Брац кая магіла 1943 год в. Свіры давічы 3
Брац кая магіла 1943 год в. Сма га рын 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV–II cтагоддзі да н.э. в. Ста ра-Крас нае, 1,3 км на паўноч -
ны за хад ад вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Брац кая магіла 1943 год в. Хол меч 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Храб ры, 0,6 км на паўднё вы ўсход
ад вёскi

3

Брац кая магіла 1943 год в. Чор нае 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V–III ста годдзі да н.э. в. Чор нае, 0,8 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Га ра док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Чыр во ны Мост, уро чыш ча Га ра -
док

3

Свет ла горскі раён
Брац кая магіла 1943–1944 гады г. Свет ла горск, вул. Мірашнічэнкі 3
Брац кая магіла 1943 год г. Свет ла горск, на Пры вак заль най

плош чы
3

Брац кая магіла 1943 год г. Свет ла горск, вул. Са вец кая, у
скве ры

3

Брац кая магiла 1943 год г. Свет ла горск, вул. Са вец кая, на
Шацiлкаўскiх могiлках 

3

Брац кая магіла 1943 год в. Ас таш кавічы 3
Брац кая магіла 1943 год в. Ба равікі 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Вер ха лес се, 1 км на поўнач ад
вёскi, уро чыш ча Кур ган не

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Вялікі Бор 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Да вы даўка 3
Магiла ах вяр фа шыз му 1942 год в. Да вы даўка, 0,5 км на паўноч ны за -

хад ад вёскi
3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Да выд ка ва, 3 км на паўноч ны за -
хад ад вёскi, уро чыш ча Гарадзiнка 

3

Селiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку 1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Драж ня, 1,5 км на за хад ад вёскi,
уро чыш ча Лiпавы Бу гор

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Дуб ро ва 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Зал ле, 1,2 км на паўднё вы за хад ад
вёскi, у лесе

3

Па селішча ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Здудзічы, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Брац кая магіла 1944 год в. Здудзічы 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ка рані 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIIІ ста годдзі в. Коўчы цы-2, на паўноч на-за ход -
няй ус к раіне вёскі 

3

Брац кая магіла 1943 год в. Коўчы цы-2 3
Брац кая магіла пар ты зан 1941–1943 гады в. Коўчы цы-1 3
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 8–5-е ты ся ча годдзі да 

н.э.
в. Крас наўка, 0,5 км на поўнач ад
вёскi

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Лiпнікi, 0,3 км на поўнач ад вёскi,
у лесе

3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Мар мавічы 3
Вет ра ны млын ХIХ ста годд зе уро чыш ча Ніколін 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Па лес се 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады г.п. Па ры чы, у скве ры 3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Будынак бы ло га жа но ча га ву чылішча 1881 год г.п. Па ры чы, вул. Кам са моль ская, 3 3
Былы дом ле сап ра мыс лоўца па ча так ХХ ста годд зя г.п. Па ры чы, вул. Са цы ялістыч ная,

2
3

Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Пе чыш чы 3
Селiшча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Пру док, 1–1,2 км на ўсход ад вёскi 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Ра са ва 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча годд -

зе н.э.

в. Ра са ва, 1,1 км на поўдзень ад вёскi 3

Брац кая магіла 1943–1944 гады р. п. Сас но вы Бор 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Селiшча, 1,5 км на паўноч ны за хад 
ад вёскi, уро чыш ча Гайдуковiчы

3

Га радзішча – в. Скал ка, 4 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі

3

Па селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча пер шая па ло ва 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Скал ка, уро чыш ча Грэц кае 3

Брац кая магіла 1943 год в. Сла вань 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Сла вань, на паўноч ны за хад ад
вёскi, уро чыш ча Гумнiца

3

Магiла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Ху тар, на могiлках 3
Магiла ах вяр фа шыз му 1943 год в. Чка ла ва 3
Брац кая магіла 1943–1944 гады в. Чыр кавічы 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Чыркавiчы, уро чыш ча Гуслiшчы 3

Брац кая магіла 1944 год в. Чэрнін 3
Брац кая магіла 1944 год в. Язвін 3

Хойніцкі раён
Брацкія могілкі 1943 год г. Хойнікі, на могілках 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

г. Хойнiкi, 2 км на поўнач ад го ра да,
уро чыш ча Га ра док

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Аравiчы, 2 км на за хад ад вёскi 3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ба ры саўшчы на, 2 км на поўдзень
ад вёскi

3

Па селішча пе рыя ду ме заліту, неаліту, жа -
лез на га веку

– в.  Ба ры саўшчы на,  0,5 км на
поўдзень ад вёскі

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Веляцiн, 6 км на поўнач ад вёскi,
уро чыш ча Ру да вец

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Вялiкi Бор, 1 км на поўдзень ад
вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Гарадзiшча-1 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Дубровiца, 4,5 км на ўсход ад вёскi, 
уро чыш ча Кры каў

3

Гарадзiшча-2 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Дубровiца, 7 км на поўдзень ад
вёскi, уро чыш ча Ка рэ лаўка

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту 4–3-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ло мыш, 2 км на паўднё вы ўсход ад
вёскi 

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Навасёлкi, 4 км на паўднё вы за хад
ад вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Не бы таў, 6–7 км на паўноч ны
ўсход ад вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Осаў, 1 км на за хад ад вёскi, уро -
чыш ча За ца ва

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Хвой нае, 2 км на ўсход ад вёскi,
уро чыш ча Ляды

3

Ча чэрскі раён
Брац кая магіла 1943 год г. Ча чэрск, на Зам ка вай гары 3
Бу ды нак бы лой віна курні ка нец ХІХ ста годд зя г. Ча чэрск, вул. Уль я на ва, 2 3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Гарадзiшча ста ра жыт на га Ча чэр ска 3-е ты ся ча годд зе да
н.э. – XIII ста годд зе

н.э.

г. Ча чэрск, на паўднё ва-ўсход няй ус -
к раіне го ра да 

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V cтагоддзе н.э.

в. Асiнаўка, 1,5 км на ўсход ад вёскi 3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Асiнаўка, каля вёскi, уро чыш ча
Сутокi

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Асiнаўка, уро чыш ча Партызанскi
Ла гер

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Бабiчы, 0,8 км на паўднё вы за хад
ад вёскi

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Бя ляеўка, 3,5 км на поўдзень ад
вёскi, у лесе

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Валасовiчы, 1 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Валасовiчы, 1,5 км на ўсход ад
вёскi, уро чыш ча Сутокi

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Га ра доўка, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi, уро чыш ча Уз луж жа

3

Брац кая магіла 1943 год в. Іскра 3
Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

II ста годд зе да н.э. –
II cтагоддзе н.э.

в. Нiсiмкавiчы, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi, на ле вым бе ра зе р. По каць

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII ста годдзі в. Нiсiмкавiчы, каля гарадзiшча 3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в.  Нiсiмкавiчы, на суп раць
гарадзiшча, на пра вым бе ра зе р. По -
каць

3

Ста ян ка пе рыя ду па ле аліту 25–20-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Пад луж жа, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi, уро чыш ча Калодзежкi

2

Па селішча Х–ХІІ ста годдзі в. Па лес се, 0,2 км на ўсход ад вёскі 3
Па селішча пе рыя ду ка мен на га веку – в. Па лес се, 0,3 км на паўноч ны ўсход

ад вёскі
3

Паселішча сярэдзiна 1-га ты ся -
ча годд зя н.э.

в. Па лес се, 0,6–0,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Па селішча сярэдзiна трэ цяй
чвэрці 1-га ты ся ча -

годд зя н.э.,
XVIII–XIX ста годдзі

в. Па лес се, 0,5–0,6 км на ўсход ад
паўноч най ус к раіны вёскі 

3

Брац кая магіла 1942–1943 гады в. По каць 3
Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Раўковiчы, 1 км на поўнач ад вёскi, 
уро чыш ча Кур ган не

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Сапрыкi, 1,5 км на за хад ад вёскi,
уро чыш ча Сапрыцкi Кар дон

3

Гарадзiшча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V cтагоддзе н.э.

в. Шчапаталавiчы, 1 км на поўдзень
ад вёскi, уро чыш ча Кур ган

3

ГРОД ЗЕН СКАЯ ВО БЛАСЦЬ
г. Грод на

Гіста рыч ны цэнтр г. Грод на (пе ралік
аб’ектаў без ка тэ го рыі каш тоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь асоб ным шыф рам)

XII–XX ста годдзі вул. Ака дэмічная, 7, 14, 15, 20 без ка тэ -
го рыі

вул. Вялікая Тра ец кая, 2, 8, 8а, 14,
16, 32, 42, 44, 46, 11, 17, 21, 23, 57

»

вул. Ба танічная, 4, 3, 9, 15 »
вул. Васілька, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16,
18, 29, 33, 34, 38

»

вул. Вілен ская, 1, 6, 14 »
вул. Вал ковіча, 5а »
вул. Га раднічан ская, 15, 17, 19, 21,
22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 38, 38а, 42

»

вул. Дзяр жын ска га, 1а »
вул. Дамінікан ская, 3, 9, 17, 19 »
вул. За во дская, 2 »
вул. Зам ка вая, 3, 7, 9, 11, 12, 12а,
14,15, 17, 18, 19

»
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вул. Кар бы ша ва, 7а, 24а »
вул. Кірава, 3, 5, 5а, 7, 9, 13, 31, 35,
37, 39, 4, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 18а,
22, 26, 32, 34, 36, 38, 42

»

вул. Леніна, 3, 13, 15, 17, 10, 12, 14,
18

»

вул. Ка лю чын ская, 6, 7, 8, 10, 14,
14а

»

вул. Кар бы ша ва, 7, 7а »
вул. 11 Ліпеня, 3, 10, 18 »
вул. Ма лая Тра ец кая, 11, 13, 17, 21 »
вул. К.Мар кса, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15,
19, 21, 23, 25, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а,
18, 20, 22, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а,
40, 42

»

вул. 1 Мая, 2/1, 6, 10 »
вул. Ма лад зёж ная, 3, 4, 5, 7, 9 »
вул. Мас та вая, 31, 37, 39, 40 »
вул. Най ду са, 1, 7 »
вул. Паўлоўска га, 3, 7, 9, 11, 15, 17,
21, 6, 8

»

вул. Па рыж скай ка му ны, 5, 5а »
вул. Свярд ло ва, 2, 4, 4а, 6а, 6б, 8а,
10, 8, 22а

»

вул. Са вец кая, 6, 28, 1, 3, 5, 7, 13, 15,
15а, 17а, 17б, 17, 19, 21, 25, 27, 31

»

вул. Са цы ялістыч ная, 26, 30, 32, 38,
40, 44, 52, 54, 56а, 60, 62, 64, 15, 21,
23, 25, 33, 33а, 39

»

вул. Сту дэнц кая, 3, 5, 8 »
вул. Тэ ле граф ная, 3, 7, 8, 14, 16, 20 »
вул. Тэль ма на, 7а »
вул. Урыц ка га, 5, 9, 13, 17, 19, 21,
23, 8, 10, 12, 21, 23, 12, 14, 18, 18/1,
20, 22, 24, 26

»

Былы склад на Га радніцы (ля мус) дру гая па ло ва ХVIII
ста годд зя

вул. Дзяр жын ска га, 1а 2

За бу до ва вул. Зам ка вай, у тым ліку ком -
плекс бы ло га па ла ца XVIII ста годд зя
(Храп товіча, Ты зен гаўза, Му чын ска га,
Ляхніцка га), былы флігель ка ра леўскіх
стай няў і па жар ная ка лан ча 

XVIII ста годд зе, пер -
шая чвэрць – дру гая
па ло ва ХІХ ста годд -

зя,
1793 і 1902 гады

вул. Зам ка вая, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а,
13, 14, 15, 16, 17, 19

2

Брац кая магiла 1944 год парк куль ту ры і ад па чын ку імя
Ж.-Э.Жылібера 

3

Вай ско выя могілкі 1939–1945 гады вул. Перамогi 3
Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку 10–2-е тысячагоддзi

да н.э.
на мес цы бы лой в. Пышкі, на паўднё -
ва-ўсход няй ус к раіне ле са пар ку 

3

Ста янкі пе рыя ду кан ца брон за ва га веку –
па чат ку жа лез на га веку 

11–9-е тысячагоддзi
да н.э.

Рум лё ва (ле са парк) 3

Былы дамініканскі ма на стыр: 1735 год вул. Са вец кая, 6, 8 2
бы лая муж чын ская гімназія
былы ма на стырскі кор пус
Дзве ва да цяж ныя вежы ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Свярд ло ва, 2 2
Былы му зыч ны флігель («кры вая
афіцына») 

1760-я гады пл. Ты зен гаўза, 4 2

Былы дом ляс ной адміністра цыі 1760–1780 гады пл. Ты зен гаўза, 4б 2

Ас тра вецкі раён
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 7–6-е ты ся ча годдзі да 

н.э.
в. Акар тэлі, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі 

3

Курганны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя да н.э.

в. Буд ра ны, 0,7 км на паўднё вы за хад 
ад вёскі 

3

Архітэк тур ны ан самбль цэн тра в. Вар ня -
ны: 

1770 год, ХVIII–ХIХ
ста годдзі 

в. Вар ня ны

Свя та-Ге оргіеўскі кас цёл 1767–1769 гады
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

бу дынкі бы лых пля бані і дома ап тэ ка ра 1880, 1909, 1770
гады

 

жы лыя дамы з фраг мен тамі ага род жы ка нец ХVIII ста год-
дзя 

 2

вежа
былы млын
парк ка нец ХІХ ста годд зя
мес ца па ла ца
мес ца флігеляў
Га радзішча ХI–ХIII ста годдзі в. Гуры, 2 км на паўднё вы ўсход ад

вёскі 
3

Га радзішча XI–XIII ста годдзі в. Ігна цо ва, 1,5 км на за хад ад вёскі 3
Га радзішча XI–XIII ста годдзі в. Ка ра ня ты, 1,8 км на паўноч ны за -

хад ад вёскі 
3

Кур ган ны могільнік 1–2-е ты ся ча годдзі
н.э.

в. Ка це навічы, 1,5 км на паўноч ны
за хад ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя н.э.

в. Лоша, 0,6 км на паўноч ны за хад ад
вёскі 

3

Кур ган ныя могільнікі ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя н.э.

в. Ма лыя Свіранкі, 1,1 км на паўноч -
ны ўсход ад вёскі, 1,7 км на ўсход ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя н.э.

в. Мацкі, 1,5 км на поўнач ад вёскі 3

Га радзішча XI–XIII ста годдзі в. Нідзя ны, 1 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя н.э.

в. Пад кас цё лак, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік дру гая па ло ва 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Па лу шы, 0,6 км на паўднё вы ўсход 
ад вёскі

3

Кур ган 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Пе ра вознікі, 1 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ныя могільнікі пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

дру гая па ло ва 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Пільвіны, 1,3 км на поўдзень ад
вёскі, 0,7 км на поўнач ад пра ва га бе -
ра га р. Вілія, 0,3 км на за хад ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Савішкі, 1,2 км на поўдзень ад
вёскі

3

Га радзішча XI–XIII ста годдзі в. Са роч ча, 0,5 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

ка нец 1-га – па ча так
2-га ты ся ча годд зя

н.э.

в. Сіда рышкі, 2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік 1-е ты ся ча годд зе н.э. бы лая в. Яда бор, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі 

3

Аш мянскі раён
Брац кая магiла 1944 год г. Аш мя ны, вул. Са вец кая, у пар ку 3
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XII–XIV,

XV–XVIII ста годдзі
в. Галь ша ны, 1,5 км на ўсход ад вёскі 3

Помнік на магіле Ан жэя Сня дэц ка га 1839 год в. Га роднікі 2
Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча 

XIV–XVI ста годдзі в. Ду келі 3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча 

XIV–XVI ста годдзі в. Жодаўка 3

Магiла Ф.Багушэвiча 1900 год в. Жуп ра ны 3
Кур ган ныя могільнікі пе рыя ду ся рэд ня -
веч ча

XII–XIV ста годдзі в. Клявіца, 0,5 км на поўнач ад вёскі,
5 км на паўноч ны за хад ад вёскі, 0,2
км на поўдзень ад кур ган на га
могільніка 

3

Ка мен ны могільнік XVI–XVIII ста годдзі в. Кур га ны, 0,5 км на паўднё вы ўсход 
ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку III–IV ста годдзі н.э. в. Шча па новічы, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Бе ра ставіцкі раён
Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Вялікая Бе ра ставіца, цэн траль -

ная плош ча 
3

Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Вялікая Бе ра ставіца, паўноч ная
ўскраiна па сёл ка 

3
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Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча – но ва -
га часу

XIV–XVIII ста годдзі в. Алек шы цы, 1 км на ўсход ад вёскі 3

Свяцілішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XII ста годдзі в. Вер хаўляны, 150 м на паўднё вы за -
хад ад вёскі 

3

Ка мен ны могільнік XIV–XVI ста годдзі в. Кле па чы 10,2 км на поўдзень ад
вёскі, 2,5 км на за хад ад вёскі 

3

Могільнік пе рыя ду неаліту дру гая па ло ва 3-га
ты ся ча годд зя да н.э.

в. Ма лыя Ёд кавічы, на паўднё ва-за -
ход няй ус к раіне вёскі 

3

Ваўка выскі раён
Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII ста годдзі г. Ваўка выск, на паўднё ва-ўсход няй
ус к раіне го ра да 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча 

XI–XIII ста годдзі г. Ваўка выск (зам чыш ча) 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XI ста годдзі г. Ваўка выск, 0,5 км на ўсход ад га -
радзішча Швед ская Гара 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Ваўка выск, вул. Жо луд зе ва, у
скве ры 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Ваўка выск, вул. Мяд звед зе ва 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XV–XVII ста годдзі в. Ара ны, 1 км ад вёскі (гара Кру -

таўка) 
3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIV ста годдзі в. За мас ця ны, на ле вым бе ра зе
р. Рось, паміж вёс кай і ра кой 

3

Селішча ІV–V, ХІІ–ХІІІ ста -
годдзі

в. Гляд невічы 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Данілаўцы, 0,7 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча IX–XII ста годдзі в. Данілаўцы, на за ход няй ус к раіне
вёскі 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XV–XVII ста годдзі в. Дых навічы, на паўднё вы за хад ад
вёскі 

3

Брац кая магiла 1941 год в. Iзабелiн 3
Брац кая магiла 1944 год в. Iзабелiн 3
Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XI ста годдзі в. Ка валі, на паўднё ва-ўсход няй ус к -

раіне вёскі 
3

Па селішчы, ста янкі,  крэм нез да бы -
ваю-чыя шах ты, май стэрні пе рыя ду ка -
мен на га, брон за ва га і ран ня га жа лез на га
вякоў 

3–1-е ты ся ча-годдзi
да н.э.

г.п. Крас на сельскі, на паўднё вы за -
хад ад па сёл ка

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XII ста годдзі в. Лазы, 1,8 км на паўднё вы за хад ад
вёскі

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIV–XVI ста годдзі в. Лазы, 0,7 км на поўнач ад вёскі 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XV–XVII ста годдзі в. Ма чуліна, 1 км на паўднё вы за хад

ад вёскі 
3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIV–XVI ста годдзі в. Мінеўшчы на, 0,15 км на поўнач ад
вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XII–XIII,
XVI–XVIII ста годдзі

в. Мсцібава, 0,5 км на за хад ад вёскі 3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XV–XVIII ста годдзі в. На ва сёлкі, 1 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Па да роск 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XII ста годдзі в. Пад рось, 1,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Брац кая магiла – г.п. Рось 3
Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча XI–XIV ста годдзі в. Тупічаны, на паўднё ва-ўсход няй

ус к раіне вёскі 
3

Ка мен ны могільнік XV–XVII ста годдзі в. Хаць коўцы, на ўсход няй ус к раіне
вёскі, на бе ра зе р. Свіна рэ ка 

3

Брац кая магiла – в. Шылавiчы 3

Во ра наўскі раён
Брац кая магiла 1944 год г.п. Во ра на ва, вул. Са вец кая, у скве -

ры 
3

Могільнік XIII – па ча так XV
ста годд зя

в. Апо наўцы, 0,5 км на поўнач ад
вёскі 

3

Гарадзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XV–XVI ста годдзі в. Га радзішча, у цэн тры вёскі 3
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Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XV ста годдзі в. Двар ча ны, на паўднё вай ус к раіне
вёскі 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XVI ста годдзі в. Каз ля ны, по бач з вёс кай 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча – но ва га часу 

XV–XVII ста годдзі в. Куклі, 0,5 км на за хад ад вёскі 3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча – па чат ку но ва га часу 

XV–XVII ста годдзі в. Ман ту ны, каля вёскі 3

Стаянка пе рыя ду брон за ва га веку пер шая па ло ва 1-га
ты ся ча годд зя да н.э.

в. Нача, 0,3 км на паўноч ны за хад ад
вёскі

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XV ста годдзі в. Паш кавічы, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XV ста годдзі в. Пу зелі, 0,7 км на поўдзень ад вёскі 3
Брац кая магiла 1944 год г.п. Ра дунь, вул. Са вец кая, у скве ры 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XIV ста годдзі в. Са ба люн цы, 0,2 км на за хад ад

вёскі 
3

Могільнік XII–XIII ста годдзі в. Са ла пяцішкі, на паўноч най ус к -
раіне вёскі 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча 

XIII–XV ста годдзі в. Шла вен цы, по бач з вёс кай 3

Ка мен ны могільнік XIII–XV ста годдзі в. Чыжаўск, 2 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі 

3

Грод зенскі раён
Аўгус тоўскі ка нал: 1824–1839 гады,

1870–1890-я гады –
па ча так ХХ ста годд зя,

2004–2006 гады

Грод зенскі раён. Тэ ры то рыя ў ме жах
ма тэ ры яль най не ру хо май гісто ры -
ка-куль тур най каш тоўнасці, ус та -
ноўле ных пра ек там «Зоны ох ра ны и
ре жи мы их со дер жа ния ис то ри -
ко-куль тур ной цен но сти «Ав гу стов -
ский ка нал»

0
вод ны шлях, які ўклю чае за рэ гуліра ва ны
ўчас так р. Чор ная Ган ча ад Дзяр жаўнай
граніцы з  Рэс публікай Польш ча да
в. Сонічы (13 км), штуч ны ўчас так ка на ла
ад в. Сонічы да шлю за «Ням но ва» (6,5 км)

гідра ву зел «Ням но ва»:
трох ка мер ны суд на ход ны шлюз, шлюз-рэ -
гу ля тар (ва даз бор ны шлюз) «Кур куль»,
дом на гляд чы ка пры гэ тым шлю зе
гідра ву зел «Дам броўка»:
ад на ка мер ны суд на ход ны шлюз, шлюз-рэ -
гу ля тар, дом на гляд чы ка
злу чаль ны ка нал ад суд на ход на га шлю за
«Ням но ва» да ўпад зен ня ў р. Нё ман (2,4 км)
гідра ву зел «Вал ку шык»:
ад на ка мер ны суд на ход ны шлюз, па -
гранічны шлюз-рэ гу ля тар, рэшткі пад -
мур каў дома на гляд чы ка, со неч ны
гадзіннік
гідра ву зел «Ку жы нец»:
ад на ка мер ны суд на ход ны шлюз, шлюз-рэ -
гу ля тар 

 

Гарадзішча XI–XVI ста годдзі в. Адэльск, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, бе раг р. Ад лян ка 

3

Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XII ста годдзі в. Ага роднікі, на ўсход няй ус к раіне
вёскі 

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га веку 8–5-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Азё ры, на ўсход няй ус к раіне вёскі, 
1 км на ўсход ад вёскі, на за хад ад
вёскі, 0,8–1 км на поўдзень ад ста -
янкі-3, на паўднё вы за хад ад ста -
янкі-6, 1 км на поўнач ад вёскі 

3

Ста ян ка і селішча Алек сан д ро ва-1 пе рыя -
ду неаліту, брон за ва га веку, ся рэд ня веч ча

– в. Алек сан д ро ва, 1 км на поўдзень ад
вёскі, на над по плаўнай тэ ра се р. Нё -
ман 

3

Ста ян ка і селішча Алек сан д ро ва-2 пе рыя -
ду неаліту, брон за ва га веку, ся рэд ня веч ча

– в. Алек сан д ро ва, 100 м на поўдзень
ад ста янкі-1, на нізкай тэ ра се р. Нё -
ман 

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га – брон за ва га
вякоў

2-е ты ся ча годд зе
да н.э.

в. Баля Соль ная, на паўноч на-ўсход -
няй ус к раіне вёскі, у вёс цы 

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў 

10–9-е ты ся ча годдзі
да н.э.

пас. Бе ра га вы, на за ход няй ус к раіне
па сёл ка, на паўноч ны за хад ад ста -
янкі-1 

3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
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рыя каш -
тоўнасці

Ста ян ка і селішча Бе ра га вы-1 пе рыя ду
фіналь на га па ле аліту

– пас. Бе ра га вы, 1 км на поўдзень ад па -
сёл ка, на над пой мен най тэ ра се з
хвойнікам 

3

Ста ян ка і селішча Бе ра га вы-2 пе рыя ду
фіналь на га па ле аліту

– пас. Бе ра га вы, на суп раць верх няй ус -
к раіны в. Жылічы, на над пой мен най 
тэ ра се 

3

Селішча пе рыя ду кан ца жа лез на га веку –
ран ня га ся рэд ня веч ча

сярэдзiна – дру гая
па ло ва 1-га ты ся ча -

годд зя да н.э.

в. Бе ра жа ны, на паўднё вай ус к раіне
вёскі

3

Брац кая магiла 1944 год в. Верцялiшкi 3
Брац кая магiла 1944 год в. Грандзiчы 3
Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XIV ста годдзі в. Гожа, на пра вым бе ра зе р. Га жан -

ка, пры ўпад зенні яе ў р. Нё ман 
3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку 10–7-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Гожа, 500 м на поўдзень ад вёскі

Ста ян ка Да ро шавічы-1 пе рыя ду брон за ва -
га веку

– в. Да ро шавічы, 0,5 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, на над пой мен най тэ ра -
се 

3

Селішча Да ро шавічы-2 пе рыя ду ся рэд ня -
веч ча, но ва га часу

– в. Да ро шавічы, 200 м на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Ста ян ка Да ро шавічы-3 пе рыя ду фіналь на -
га па ле аліту

– в. Да ро шавічы, 0,4–0,5 км на
паўднё вы ўсход ад вёскі 

3

Ста ян ка Дзе ка лавічы-1 пе рыя ду ка мен на -
га веку

– в. Дзе ка лавічы, 0,8 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Нё -
ман 

3

Ста ян ка і селішча Дзе ка лавічы-2 пе рыя ду
ка мен на га веку, ся рэд ня веч ча 

– в. Дзе ка лавічы, 0,7 км на ўсход ад
вёскі, на паўноч ным краі ста ры цы
р. Свіслач

3

Сядзібна-пар ка вы ком плекс «Па ня мунь»: 1771 год, сярэдзiна
ХІХ ста годд зя

ус ход няя ўскраіна г. Грод на, пра вы
бе раг р. Нё ман

2

па лац
парк
гас па дар чыя па бу до вы
капліца
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XIV ста годдзі в. Жылічы, 1 км на паўноч ны ўсход

ад вёскі 
3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку 10–9-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Жылічы, 200 м ад паўднё ва-ўсход -
няй ус к раіны вёскі

Ста ян ка Жылічы-1 пе рыя ду фіналь на га
па ле аліту

– в. Жылічы, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, на вы сту пе ніжняй тэ ра сы з
хваё вым ле сам 

3

Ста ян ка Жылічы-2 пе рыя ду фіналь на га
па ле аліту, по зня га ме заліту 

– в. Жылічы, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3

Ста ян ка Жылічы-3 пе рыя ду ка мен на га
веку

– в. Жылічы, 200 м на поўдзень ад
Жылічы-2 

3

Ста ян ка Жылічы-4 пе рыя ду ка мен на га
веку

– в. Жылічы, на мысе паміж ле вым бе -
ра гам яра і по пла вам р. Нё ман 

3

Ста ян ка Жылічы-5 пе рыя ду ка мен на га
веку

– в. Жылічы, 300 м на паўднё вы ўсход
ад вёскі, ніжэй вус ця паўднё ва га яра 

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

10–9-е ты ся ча годдзі
да н.э.

в. Запур’е 3

Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Інду ра, на паўноч на-за ход няй ус к -
раіне вёскі 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Інду ра 3
Ста янкі і крэм не ап ра цоўчая май стэр ня пе -
рыя ду ка мен на га веку

11–9-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Ка валь цы, 0,7 км на поўдзень ад
вус ця р. Горніца, 1 км на поўдзень ад
вёскі, 0,5 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, 0,4 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, на суп раць вёскі 

3

Брац кая магіла 1944 год в. Кап цёўка 3
Брац кая магіла 1944 год в. Ка роб чы цы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча ХІ–ХІІІ ста годдзі в. Каўпакі, 1 км на поўдзень ад вёскі 3
Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку 10–9-е тысячагоддзi

да н.э.
в. Кашэўнікі, паміж за ход няй ус к -
раінай вёскі і чы гун кай 

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку – ся рэд -
ня веч ча 

6–2-е тысячагоддзi да 
н.э. 

в. Ко ма та ва, на паўднё вай ус к раіне
вёскі 

3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Ка мен ны могільнік XI–XІV ста годдзі в. Ко ма та ва, 700 м на паўноч ны
ўсход ад вёскі

Ста ян ка і селішча Ко ма та ва-1 пе рыя ду ка -
мен на га, брон за ва га вякоў, ся рэд ня веч ча 

– в. Ко ма та ва, 1,2 км на поўнач ад
вёскі, на па ла се над пой мен най тэ ра -
сы

3

Ста ян ка і селішча Ко ма та ва-2 пе рыя ду ка -
мен на га веку, ся рэд ня веч ча 

– в. Ко ма та ва, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Ста ян ка і селішча Ко ма та ва-3 пе рыя ду ка -
мен на га веку, ся рэд ня веч ча 

– в. Ко ма та ва, 400 м на паўднё вы ўсход 
ад Ко ма та ва-1 

3

Ста ян ка і селішча Ко ма та ва-4 пе рыя ду
брон за ва га веку, по зня га ся рэд ня веч ча

– в. Ко ма та ва, на суп раць ус ход няй
часткі вёскі, пе рад рэч кай, на над -
пой мен най тэ ра се р. Нё ман 

3

Ся рэд не вя ко вы хрысціянскі могільнік і
ста ян ка Ко ма та ва-5 пе рыя ду ка мен на га
веку, ся рэд ня веч ча, но ва га часу 

– в. Ко ма та ва, на суп раць верх няй ус к -
раіны вёскі, на дзю не

3

Ста ян ка і селішча Ко ма та ва-6 пе рыя ду ка -
мен на га, брон за ва га вякоў, ся рэд ня веч ча,
но ва га часу

– в. Ко ма та ва, на суп раць верх няй ус к -
раіны вёскі, 60 м на поўдзень ад Ко ма -
та ва-5 

3

Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча ХІ–ХІV ста годдзі в. Ку калі, на паўноч най ус к раіне
вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

10–2-е ты ся ча годдзі
да н.э.

в. Ліхачы, на ляс ной да ро зе ў вёс ку 3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – в. Мігава, 1,2 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, 100 м на поўдзень ад ста янкі
Алек сан д ро ва-2 

3

Ка мен ны могільнік ХV–XVII ста годдзі в. На ву мавічы, на паўднё вай ус к -
раіне вёскі 

3

Па селішча Ням но ва-1 Мост пе рыя ду ка -
мен на га і брон за ва га вякоў 

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ням но ва 3

Ста ян ка ХІ – XІV ста годдзі в. Па га ра ны, на ўсход ад вёскі 3
Цар ква Ка зан скай Маці Бо жай 1901 год в. Па рэч ча 3
Брац кая магiла 1944 год в. Па рэч ча 3
Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XIV ста годдзі в. Пры годзічы, на паўднё вай ус к -

раіне вёскі 
3

Май стэр ня пе рыя ду неаліту, брон за ва га
веку 

– в. Пу жы чы, 1,2 км на за хад ад вёскі 3

Ста ян ка пе рыя ду фіналь на га па ле аліту – в. Пу жы чы, 1 км уверх ад вус ця
р. Кот ра па пра вым бе ра зе р. Нё ман 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Путрышкi 3
Селішча пе рыя ду жа лез на га веку, ся рэд -
ня веч ча

апошнія ста годдзі
1-га ты ся ча годд зя да

н.э.

в. Рыбніца, 4 км на за хад ад вёскі 3

Брац кая магiла 1944 год г.п. Сапоцкiн, у пар ку 3
Брац кая магiла 1941 год г.п. Сапоцкiн, 6 км на за хад ад па сёл -

ка 
3

Ста ян ка і селішча пе рыя ду ка мен на га
веку, ся рэд ня веч ча, но ва га часу 

– в. Се люкі, 0,3 км на паўднё вы за хад
ад ніжняй ус к раіны вёскі

3

Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча, ста ян ка
пе рыя ду ка мен на га, брон за ва га вякоў і ся -
рэд ня веч ча

– в. Сіўкава, у вёс цы на бе ра зе р. Нё -
ман, паміж паўднё ва-за ход няй ус к -
раінай вёскі і кра ем тэ ра сы р. Нё ман 

3

Ста ян ка і селішча пе рыя ду ка мен на га
веку, ся рэд ня веч ча

– в. Сіўкава, паміж вёс кай і ўзбя рэж -
жам р. Нё ман, на па ла се над пой мен -
най тэ ра сы 

3

Брац кая магiла 1942 год г. Скiдаль, ус ход няя ўскраiна вёскі 3
Брац кая магiла 1944 год г. Скiдаль, у пар ку 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку – ся рэд ня веч ча, ста ян ка пе рыя ду ка -
мен на га веку

10–2-е ты ся ча годдзі
да н.э.

в. Славічы, на паўноч най ус к раіне
вёскі, уніз па ця чэн ню р. Нё ман 

3

Ста ян ка Славічы-1 пе рыя ду фіналь на га
па ле аліту 

– в. Славічы, на поўдзень за лініяй
элек тра пе ра да чы, на трох вы сту пах
над пой мен най тэ ра сы 

3

Ста ян ка Славічы-2 пе рыя ду ка мен на га
веку

– в. Славічы, на суп раць верх няй ус к -
раіны вёскі, на над пой мен най тэ ра се 

3
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Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку і 
ста янкі пе рыя ду ка мен на га, брон за ва га
вякоў і ся рэд ня веч ча

ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя да н.э. –

1-е ты ся ча годд зе н.э.

в. Солы, на тэ ры то рыі вёскі, 1 км на
ўсход ад вёскі, на паўноч на-за ход няй
ус к раіне вёскі, 0,4 км ад паўднё вай
ус к раіны вёскі, 50–60 м на ўсход ад
ста янкі-3, на мес цы ста янкі-5 

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

10–2-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Ста рая Руда, на пра вым бе ра зе
р. Ха му тоўка, на ле вым бе ра зе р. Ха -
му тоўка, по бач са ста ян кай-2, каля
250 м уніз ад ста янкі-3 па ця чэн ню
ракі 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Су хая Далiна 3
Па селішча пе рыя ду фіналь на га па ле аліту, 
брон за ва га веку, ся рэд ня веч ча і но ва га
часу

XV–XVII ста годдзі в. Шча чы но ва, на суп раць за ход няй
ус к раіны вёскі

3

Дзят лаўскі раён
Брац кая магiла 1944 год г.п. Дзят ла ва, вул. Мiцкевiча, у пар -

ку 
3

Кур ган XI–XIII ста годдзі в. Абель кавічы, 2,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі 

3

Га радзішча, кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Ага роднікі, 0,3 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, 250 м на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Кур ган XI–XIII ста годдзі в. Вой невічы, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту 4–3-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Гез га лы, 1,7 км на паўноч ны за хад
ад вёскі 

3

Па клон ныя ка мяні XI–XII ста годдзі в. Гор ка, на паўноч ны ўсход ад вёскі 3
Кур ган X–XIII ста годдзі в. Даўгя лавічы, 0,3 км на паўднё вы

за хад ад вёскі 
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча, селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча 

VI–VIII, XI–XIII,
XV–XVI ста годдзі

в. Дзям’янаўцы, 1,5 км на за хад ад
вёскі, на за ход няй ус к раіне вёскі

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Ду кра ва, 2,5 км ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Жыхі, 1,4 км на паўднё вы за хад ад

вёскі 
3

Фраг мен ты пар ку бы лой сядзібы ХІХ ста годд зе в. Жукоўшчы на 3
Ка мен ныя могільнікі пе рыя ду ся рэд ня -
веч ча – па чат ку но ва га часу

XIV–XVII ста годдзі в. За рой, ва ўро чыш чы Доўбы, у вёс -
цы 

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Колкі, 1,5 км на за хад ад вёскі 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Каз лоўшчы на, вул. Ленiна 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча – па чат ку но ва га часу

XIV–XVII ста годдзі в. Ко ры ца-2, у вёс цы 3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча – па чат ку но ва га часу

XIV–XVII ста годдзі в. Кузьмічы, у вёс цы 3

Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку 2-е – пер шая па ло ва
1-га ты ся ча годд зя да

н.э.

в. Ла ты шы, 1,5 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Мар кавічы, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1944 год г.п. На ва ель ня, у пар ку 3
Ста янкі пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

6–5-е тысячагоддзi да 
н.э. – 4-е ты ся ча год-

дзе да н.э.

в. Нясілавічы, на паўноч най ус к -
раіне вёскі, 1,5 км на за хад ад вёскі,
0,2 км на поўдзень ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Пруд, 1 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі 

3

Гарадзішча 6–5-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Саннікі, 0,3 км на поўнач ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Ста ра ель ня, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад чы гу нач на га мос та 

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Та лявічы, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі 

3

Помнік уша на ван ня па мяці загінуўшых
зем ля коў

1941 год в. Харашкi 3

Зэль венскі раён
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

г.п. Зэль ва, 1,5 км на паўднё вы за хад
ад па сёл ка 

3
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Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі г.п. Зэль ва, 1,2 км на паўноч ны за хад 
ад па сёл ка 

3

Брац кая магiла 1944 год г.п. Зэль ва 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Алексiчы 3
Брац кая магiла 1941 год в. Алексiчы 3
Селішчы пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку VII ста годд зе да н.э. – 

IV ста годд зе н.э.
в. Ба рукі, у цэн тры вёскі, 0,3 км на
паўноч ны за хад ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIV–XVIII ста годдзі в. Ва ронічы, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIV–XVI ста годдзі в. Дзер ка чы, 0,7 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Дзя рэ чын 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIV–XVII ста годдзі в. Іваш кавічы, у цэн тры вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XII–XV ста годдзі в. Ка шалі, 2 км на за хад ад вёскі 3
Ка мен ныя могільнікі пе рыя ду ся рэд ня -
веч ча

XVI–XVIII,
XIV–XVII ста годдзі

в. Кле па чы, у цэн тры вёскі, 1,5 км на
паўноч ны ўсход ад вёскі

3

Кур ган ныя могільнікі пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча 

XI–XIII ста годдзі в. Клімовічы, у вёс цы, у цэн тры вёскі 3

Брац кая магiла 1944 год в. Мештавiчы 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту 3-е ты ся ча годд зе да

н.э.
в. На ва сёлкі, 1 км на паўноч ны за хад
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

XI–XIII ста годдзі в. Пус та бо ры, 1 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Ка мен ныя магілы пе рыя ду ся рэд ня веч ча XVI–XVIII ста годдзі в. Пус та бо ры 3
Ка мен ны могільнік, селішча пе рыя ду ся -
рэд ня веч ча

XV–XVIII ста годдзі в. Рос цевічы, 1 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XV ста годдзі в. Снеж ная, 0,8 км на ўсход ад вёскі 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XVI ста годдзі в. Ста рое Сяло, 2 км на за хад ад вёскі 3
Брац кая магiла 1941 год в. Сынкавiчы 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIV–XVI ста годдзі в. Шу лякі, у цэн тры вёскі 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XVI ста годдзі в. Шэйкі, 0,15 км на поўдзень ад

вёскі
3

Іўеўскі раён
Брац кая магiла 1944 год г.п. Іўе, на могілках 3
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту – неаліту 7–3-е тысячагоддзi да 

н.э.
в. Бак шты, 4 км на поўнач ад вёскі 3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Бак шты 3
Га радзішча пе рыя ду по зня га ся рэд ня веч -
ча

XV–XVII ста годдзі в. Ге ра нё ны, каля кас цё ла і пар ку
куль ту ры 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча 

XIV–XVI ста годдзі в. Дулькі 3

Сядзiба 1870-я гады в. Жа мыс лаўль 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду но ва га часу XV–XVIII ста годдзі в. Ка валі, 0,4 км ад вёскі 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча

XIII–XV ста годдзі в. Клад зен ка 3

Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Крывічы, 3 км на за хад ад вёскі 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча 

XIII–XV ста годдзі в. Ку провічы 3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту 4–3-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Міка лае ва, 1 км на за хад ад вёскі 3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 8–5-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Мо ры на, 0,3 км ад за ход няй ус к -
раіны вёскі, ва ўро чыш чы Стрый на ва

3

Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Но вая Вер гань, 3 км на паўднё вы
за хад ад вёскі 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча

XIV–XVI ста годдзі в. Сень ковічы 3

Га радзішча XI–XVI ста годдзі в. Тра бы, у вёс цы 3
Брац кая магiла 1944 год в. Тра бы 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча

XIII–XV ста годдзі в.  Чыр во ная Гор ка, на мяжы
Іўеўска га і Ва ло жын ска га раё наў, у
лесе 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча

XIV–XVI ста годдзі в. Ха ры то ны, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі 

3
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Брац кая магiла 1944 год в. Юрацiшкi 3

Ка рэліцкі раён
Брац кая магiла 1944 год г.п. Карэлiчы, вул. 8 Сакавiка 3
Ка мен ны могільнік XII–XIV ста годдзі в. Аль ша ны 3
Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку,
селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча 

XVI–XVII ста годдзі в. Бе ра за вец, 0,5 км на за хад ад вёскі 3

Брац кая магiла 1944 год в. Ма лыя Жуховiчы 3
Ком плекс Міка лаеўска га кас цё ла: ХVІ–XVII ста годдзі г.п. Мір 1
кас цёл
бра ма з ага род жай і званіцай
бу ды нак бы лых шко лы і шпіталя
Брац кая магiла 1944 год г.п. Мiр, вул. Чыр во на ар мей ская 3
Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Плу жы ны, 2 км на паўднё вы ўсход

ад вёскі 
3

Брац кая магiла 1944 год в. Сiняўская Сла ба да 3
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XII–XIII ста годдзі в. Сё гда, 1,5 км на паўноч ны за хад ад

вёскі 
3

Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Скры ша ва, 2 км на поўдзень ад
вёскі

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

6–5-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Ярэмічы, 0,5 км на ўсход ад вёскі,
0,3 км на поўнач ад вёскі 

3

Лідскі раён
Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Лiда, вул. Кiрава, на тэрыторыi

бальнiцы
3

Бу ды нак дру карні ка нец ХІХ ста годд зя г. Ліда, вул. Ленінская, 23 3
Бу ды нак по шты 1930 год г. Ліда, вул. Міцкевіча, 8 2
Ком плекс бу дын каў піва вар на га за во да 1874–1912 гады г. Ліда, вул. Міцкевіча, 32 3
Бу ды нак 1912 год г. Ліда, вул. Фаб рыч ная, 6 3
Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча VI–VIII,

XII–XIII ста годдзі
в. Бе лаг ру да 3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку 3–2-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Беліца 3

Бес кур ган ны могільнік XVI ста годд зе в. Бе невічы, на паўноч на-ўсход няй
ус к раіне вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту – неаліту 7–3-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Бор, на паўноч на-ўсход няй ус к -
раіне вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

10–7-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Бур но сы, на паўноч на-ўсход няй
ус к раіне вёскі 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Бяр доўка 3
Брац кая магiла 1944 год г.п. Бя ро заўка 3
Ста ян ка 10–7-е тысячагоддзi

да н.э.
в. Ган ча ры, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку – ся рэд -
ня веч ча

1-е – па ча так 2-га ты -
ся ча годд зя н.э.

в. Гар ня ты, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, 1 км на поўдзень ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1941 год в. Гуды 3
Ста ян ка і крэм не ап ра цоўчая май стэр ня
пе рыя ду ка мен на га веку

3-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Дар жы, 1 км на поўнач ад вёскі,
каля паўноч на-за ход ня га боку дзю -
ны Бор ка ва Гара 

3

Ста ян ка-1, ста ян ка-2, ка мен ны могільнік,
селішча

10–7-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Збля ны, 500 м на паўноч ны ўсход
ад вёскі, 600 м на паўноч ны ўсход ад
вёскі, каля да рогі Збля ны–Беліца на
пра вым бе ра зе р. Нё ман 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча, ка мен ны могільнік

X–XI, XIII–XIV ста -
годдзі

в. Касоўшчы на, 1,5 км на за хад ад
вёскі, 0,5 км на ўсход ад вёскі 

3

Фраг мен ты бы лой сядзібы пер шая па ло ва
ХІХ ста годд зя

в. Ма лое Ма жэй ка ва 3

Га радзішча, селішча 1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Мыто, 1,5 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, по бач з га радзішчам 

3

Га радзішча, селішча VI–X ста годдзі, дру -
гая па ло ва 1-га ты ся -

ча годд зя н.э.

в. Оль жа ва, 1 км на поўдзень ад
вёскі, 2 км на поўдзень ад га радзішча 

3

Селішча ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя да н.э.

в. Пес каўцы, каля за ход няй ус к -
раіны вёскі 

3
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Ста ян ка-1, ста ян ка-2 5-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Пес каўцы, 0,4 км на за хад ад вёскі, 
каля ўскраіны ма ла до га лесу

3

Бы лая сядзіба ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

в. Тар но ва 3

Мас тоўскі раён
Брац кая магiла 1944 год г. Мас ты, вул. Са вец кая 3
Ка мен ны могільнік XIV–XVI ста годдзі в. Вос тра ва, 2 км на паўднё вы ўсход

ад вёскі 
3

Ста ян ка 3–1-е тысячагоддзi
да н.э.

в. Вы го да, 0,5 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, 1 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
0,25 км на паўноч ны ўсход ад ста -
янкі-3 

3

Га радзішча, кур ган ны могільнік XI–XVI ста годдзі в. Гля давічы, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, на паўднё ва-ўсход няй ус к раіне 
вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку, ся -
рэд ня веч ча

– в. Гля давічы, 1 км на паўноч ны за хад 
ад цэн тра вёскі 

3

Кур ган ны могільнік XI–XIІІ ста годдзі в. Дуб раўка 3
Ста янкі пе рыя ду ме заліту 5-е ты ся ча годд зе да

н.э.
в. Заль вя ны, на мысе тэ ра сы р. Заль -
вян ка, 800 м на за хад ад бы лой вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту 3-е ты ся ча годд зе да
н.э.

ху тар Ка на баі, 0,8 км на паўноч ны за -
хад ад ху та ра 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Малькавiчы 3
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XII ста годдзі в. Мас калі, 1,5 км на паўноч ны ўсход

ад вёскі 
3

Ка мен ны могільнік X–XIII ста годдзі в. На ва сёлкі, 0,7 км на за хад ад вёскі 3
Ста ян ка і селішча пе рыя ду ка мен на га і
брон за ва га вякоў, ся рэд ня веч ча

– в. На ва сёлкі, на паўднё вы ўсход ад
верх няй ус к раіны вёскі, на краі тэ ра -
сы р. Нё ман 

3

Га радзішча X–XIII ста годдзі в. На ва сёлкі, на паўноч най ус к раіне
вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку 3–2-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Па цавічы, 0,8 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Селішча XVI–XVIII ста годдзі в. Пескі, 0,2 км на ўсход ад вёскі, на
пра вым бе ра зе р. Зэль вян ка 

3

Ста ян ка 3-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Пескі, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Зэль вян ка

3

Га радзішча X–XIII ста годдзі в. Ры бакі, 1,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Ры бакі, 0,7 км на за хад ад паўднё -
вай ус к раіны вёскі

3

Ста ян ка 4–3-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Ры бакі, 1 км на поўдзень ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Чар лён ка, ва ўро чыш чы Глінішча 3

На ваг рудскі раён
Гара Міндоўга з тэ ры то ры яй, аб ме жа ва -
най вуліцамі Мінскай, 1 Мая і пе ша ход -
ным пе ра хо дам, які злу чае вуліцы
Мінскую і 1 Мая 

ХIII ста годд зе г. На ваг ру дак 2

Бу ды нак 1915 год г. На ваг ру дак, вул. Грод зен ская, 5 3
Бу ды нак 1930 год г. На ваг ру дак, вул. Грод зен ская, 12 3
Бу ды нак 1900 год г. На ваг ру дак, вул. Зам ка вая, 1 3
Бу ды нак ХVIII – дру гая па ло ва 

ХІХ ста годд зя
г. На ваг ру дак, вул. Зам ка вая, 3 2

Бу ды нак ся рэдзіна ХІХ ста -
годд зя

г. На ваг ру дак, вул. Зам ка вая, 7 3

Бу ды нак ся рэдзіна ХІХ ста -
годд зя

г. На ваг ру дак, вул. Зам ка вая, 9 3

Бу ды нак дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

г. На ваг ру дак, вул. Зам ка вая, 15 3

Бу ды нак дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

г. На ваг ру дак, вул. Зам ка вая, 27 3

Брац кая магiла 1939 год г. На ваг ру дак, вул. Кам са моль ская 3
Брац кая магiла 1944 год г. На ваг ру дак, вул. Кам са моль ская 3
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Фар ны кас цёл з над магільным помнікам
загінуўшым у бітве пад Хоцінам у
1621 годзе

па ча так ХV ста год-
дзя – па ча так

XVIII стагоддзя

г. На ваг ру дак, вул.1 Мая, 17 1

Рэшткі зам ка ХIII–ХVІ ста годдзі г. На ваг ру дак, вул. Малы За мак 1
Рэшткі ка мен на га млы на ка нец ХVІІ ста годд зя г. На ваг ру дак, вул. Малы За мак, 22 2
Бу ды нак пер шая па ло ва

ХІХ ста годд зя, 
1900 год

г. На ваг ру дак, пл. Леніна, 9 3

Бу ды нак пер шая па ло ва
ХІХ ста годд зя

г. На ваг ру дак, пл. Леніна, 10 3

Бу ды нак 1870 год г. На ваг ру дак, вул. Мінская, 1 3
Бу ды нак бы лых ганд лё вых радоў 1812 год г. На ваг ру дак, вул. Мінская, 3 2
Бу ды нак 1930-я гады г. На ваг ру дак, вул. Мінская, 5 3
Бу ды нак 1930-я гады г. На ваг ру дак, вул. Міцкевіча, 6 3
Бу ды нак 1930-я гады г. На ваг ру дак, вул. Міцкевіча, 10 3
Бу ды нак 1930-я гады г. На ваг ру дак, вул. Міцкевіча, 19 3
Бу ды нак дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя
г. На ваг ру дак, вул. Паш то вая, 3 3

Бу ды нак 1930 год г. На ваг ру дак, вул. Паш то вая, 5 3
Бу ды нак 1923 год г. На ваг ру дак, вул. Паш то вая, 6 3
Бу ды нак 1930-я гады г. На ваг ру дак, вул. Паш то вая, 7 3
Бу ды нак дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя
г. На ваг ру дак, вул. Паш то вая, 9 3

Ком плекс за бу до вы па вул. Са вец кай 1930-я гады г. На ваг ру дак, вул. Са вец кая, 22, 24,
26, 30

3

Ком плекс драўля най за бу до вы па
вул. Чыр во на ар мей скай

1930-я гады г. На ваг ру дак, вул. Чыр во на ар мей -
ская, 4, 6, 8

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча

XII–XIII ста годдзі г. На ваг ру дак, ва ўро чыш чы Ба та -
роўка 

3

Курганныя могільнікі пе рыя ду ся рэд ня -
веч ча

X–XI ста годдзі в. Бра цян ка, 1 км на за хад ад вёскі,
1,5 км на за хад ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік, селішча XII–XIII ста годдзі в. Валеўка, 4 км на поўдзень ад вёскі 3
Ста янкі пе рыя ду неаліту – брон за ва га веку – в. Васілевічы, 1,5 км на паўноч ны за -

хад ад вёскі, 0,8 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, 0,6 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, 0,2 км на ўсход ад ста -
янкі-1 

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

4–2-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Гнесічы, 200 м ад пра ва га бе ра га
р. Нё ман 

3

Кур ган X–XIII ста годдзі в. Дзя ляцічы, 4 км на за хад ад вёскі 3
Ка мен ныя магілы, кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Ка мен ка, 1,5 км на за хад ад вёскі,

ва ўро чыш чы Га вей ша, 0,5 км на
паўноч ны ўсход ад вёскі 

3

Кур ган X–XIII ста годдзі в. Ка ша лё ва, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі 

3

Ме ма ры яль ны знак «На ваг рудскі ка цёл» – в. Ку ровічы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча 

X–XI ста годдзі в. Лад зенікі, 0,5 км на поўнач ад
вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – ран ня -
га ся рэд ня веч ча

X–XI ста годдзі г.п. Люб ча, 1,5 км на паўноч ны ўсход 
ад па сёл ка, на бе ра зе р. Нё ман 

3

Брац кая магiла 1944 год г.п. Люб ча, пл. Салабуцiна 3
Кур ган пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI ста годд зе в. Мольнічы, на за ход няй ус к раіне

вёскі 
3

Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Па ня монь, 1,3 км на за хад ад вёскі 3
Ста ян ка 4–2-е тысячагоддзi да 

н.э.
в. Па ня монь, 0,6 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

ХІ–V ста годдзі да н.э. в. Ра да гош ча, 0,8 км на ўсход ад вёскі 3

Ста янкі пе рыя ду ме заліту 7–3-е тысячагоддзi да 
н.э.

воз. Свіцязь, на паўноч на-за ходнім
бе ра зе во зе ра 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча

XI–XIII ста годдзі в. Су ляцічы, на ле вым бе ра зе р. Ва -
ла тоўка 

3

Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Сун чы цы, 0,3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3
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Кур ган ны могільнік і селішча пе рыя ду ся -
рэд ня веч ча

X–XI ста годдзі в. Ся лец, 0,8 км на паўноч ны за хад ад 
вёскі, на ўсход няй ус к раіне вёскі 

3

Селішчы, кур ган ныя могільнікі 3-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Ча рэш ля, ва ўро чыш чы За мэ чак,
зле ва ад да рогі Ча рэш ля–Дзя ляцічы, 
на ўсходнім бе ра зе воз. Ча рэш ля,
каля вёскі, 1,5 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, 2 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Ча рэш ля 3

Свіслацкі раён
Брац кая магiла 1944 год г.п. Свiслач, вул. 17 Ве рас ня 3
Фраг мен ты бы лой сядзібы ХІХ ста годд зе в. Вер дамічы 2
Ка мен ныя магілы пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIV–XVI ста годдзі в. Вілей шы, 1 км на паўднё вы ўсход

ад вёскі 
3

Ка мен ныя могільнікі XIV–XVI ста годдзі в. Вялікая Свенціца, ва ўро чыш чы
Чыр во ны Ган і Ровы 

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

7–1-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Грыцкі, 0,7 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, 0,2–0,3 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, уздоўж ус ход няй ус к -
раіны вёскі 

3

Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XII–XVII ста годдзі в. Качкі, на паўноч най ус к раіне вёскі 3

Брац кая магiла 1944 год в. Новы Двор 3
Ка мень-сле давік пе рыя ду брон за ва га веку – г.п. По ра за ва, 1 км на паўднё вы за -

хад ад па сёл ка 
3

Брац кая магiла 1944 год г.п. По ра за ва, вул.1 Мая, у скве ры 3
Брац кая магiла 1944 год г.п. По ра за ва, на паўднё вы за хад ад

па сёл ка 
3

Ста ян ка 7–1-е тысячагодзi да
н.э.

в. Ражкі, 2,2 км на паўноч ны за хад
ад вёскі 

3

Ста ян ка 7–1-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Ра нявічы, 300 м на паўднё вы ўсход 
ад вёскі

3

Бес кур ган ны могільнік XI–XIII ста годдзі в. Са кольнікі, на паўднё вай ус к раіне
вёскі 

3

Ка мен ныя магілы XIV–XVI ста годдзі в. Студ зенікі, на ўсход няй ус к раіне
вёскі 

3

Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Ханявiчы 3
Га радзішча X–XIII ста годдзі в. Хру ста ва, 1 км на паўднё вы ўсход

ад вёскі 
3

Ка мен ны могільнік XIV–XV ста годдзі в. Ят веск, 1,2 км на поўнач ад вёскі 3

Слонімскі раён
Бу ды нак чы гу нач на га вак за ла з ва да цяж -
най ве жай

1922 год г. Слонім, вул. Вак заль ная, 11 3

Былы на род ны дом (руіны) ХІХ ста годд зе г. Слонім, вул. В.Край ня га, 18 3
Бу ды нак бан ка 1905 год г. Слонім, вул. В.Край ня га, 21 3
Ком плекс бы лой сядзібы «Аль берцін»: пер шая па ло ва

ХІХ ста годд зя
 г. Слонім, вул. Кал гас ная, 8 2

сядзібны дом
два флігелі
стай ня
бра ма
парк
За бу до ва пл. Леніна дру гая па ло ва ХVIII – 

па ча так ХХ ста годд зя
г. Слонім, пл. Леніна, 1, 6, 7, 9, 11 2

Магіла ге не ра ла М.Лявіцка га 1831 год г. Слонім, вул. Лу мум бы 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя г. Слонім, вул. Чыр во на ар мей ская, 14 3
Га радзішча, селішча X–XIII,

VI–VIII ста годдзі
г. Слонім, ва ўро чыш чы Косаўскі
тракт

3

Зам чыш ча, га радзішча, селішча XI–XV ста годдзі г. Слонім, уро чыш ча Ма ле ва, бы лая
в. Рыш чы цы

3

Ка мень-сле давік і куль та выя крыніцы пе -
рыя ду брон за ва га веку

7–1-е тысячагоддзi да 
н.э.

г. Слонім, уро чыш ча Ста ры Аль -
берцін

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII ста годдзі в. Азгінавічы, у вёс цы на бе ра зе
р. Була 

3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Азярніца, 0,2 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Азярнiца 3
Га радзішча, селішча пе рыя ду ран ня га жа -
лез на га веку і ся рэд ня веч ча

VI ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.,
VI–VIII ста годдзі,

X стагоддзе

в. Асаб някі, на паўноч на-ўсход няй
ус к раіне вёскі, по бач з га радзішчам

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча VI–VIII,
X–XII ста годдзі

в. Ба равікі, на ўскраіне вёскі, у вяр -
хоўі р. Ба ра доя 

3

Кур ган ны могільнік X–XIII ста годдзі в. Бяр довічы, 1 км на за хад ад вёскі 3
Селішчы пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII ста годдзі в. Васілевічы, 1 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі, 0,8 км на поўнач ад
вёскі 

3

Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Васiлевiчы 3
Па селішча пе рыя ду ка мен на га веку 6–5-е тысячагоддзi да 

н.э.
в. Ваўчуны, 200 м на поўнач ад вёскі 3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча VI–VIII ста годдзі,
X–XII ста годдзі

в. Вераб’евічы, у цэн тры вёскі 3

Ка мен ныя магілы XIV–XVIII ста годдзі в. Вялікая Кра кот ка, 0,5 км на за хад
ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Вялiкая Кра кот ка 3
Га радзішча, селішчы, ста янкі ка нец 1-га ты ся ча -

годд зя да н.э. – па ча -
так н.э., II–V,

VI–VIII стагоддзі,
6–4-е тысячагоддзi

да н.э., 4–3-е тысяча -
годдзi да н.э.

в. Вялікія Шы лавічы, 1,5 км на
паўноч ны ўсход ад вёскі, по бач з га -
радзішчам, 2 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, 2,5 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, 0,1 км ад пра ва га бе ра га
р. Шча ра, 0,2 км на поўдзень ад
вёскі, ва ўро чыш чы Ніўкі 

3

Селішча – в. Глоўсевічы, на паўднё вай ус к раіне 
вёскі 

3

Бы лая сядзіба гра фа Пус лоўска га: ХІХ ста годд зе уро чыш ча Гут ка 3
драўляны двух па вяр хо вы дом
лядоўня
ва да кач ка
дом для слу жанкі
Га радзішча 1–2-е ты ся ча годдзі

н.э.
в. Дзе раўная, ва ўро чыш чы Ста ра жа -
вая Гара

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Жыровiчы 3
Га радзішча Х–XІV ста годдзі в. Збоч на 3
Ка мен ны могільнік XV–XVII ста годдзі в. Збоч на
Селішча VI–VIII ста годдзі в. За бул ле, у вёс цы, на пра вым бе ра зе 

р. Була 
3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку і ран ня га 
ся рэд ня веч ча 

II–V,
X–XII ста годдзі

в. За лес се, у вёс цы каля ба ло та 3

Селішча VI–VIII ста годдзі в. Ісаевічы, на паўноч най ус к раіне
вёскі 

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку II–V ста годдзі в. Ка валі, 0,8 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Ка валі, 0,8 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі

Селішча VI–VIII ста годдзі в. Кас цяні, у за ход няй ча ст цы вёскі 3
Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Касцянi 3
Ка мен ныя могільнікі XV–XVI, XVII–

XIX ста годдзі
в. Кле па чы, 2,5 км на за хад ад вёскі,
0,3 км на поўдзень ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Кле па чы 3
Ка мен ны могільнік XVI–XVII ста годдзі в. Ку цейкі, каля могілак 3
Ка мен ны могільнік XVI–XVII ста годдзі в. Ла пу хо ва, 2,5 км на паўднё вы за -

хад ад вёскі 
3

Га радзішча II–V ста годдзі в. Ла пу хо ва
Селішча VI–VIII ста годдзі в. Масілавічы, 0,2 км на паўднё вы за -

хад ад вёскі 
3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку, ран ня га 
ся рэд ня веч ча

II–V,
VI–VIII ста годдзі

в. Міжэвічы, на ўсход няй ус к раіне
вёскі 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Мiжэвiчы 3
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Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча VI–VIII ста годдзі в. Міла шэвічы, на мес цы бы ло га ма -
ёнт ка Бер шаніны 

3

Селішча пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

– в. Міцькавічы, 0,4–0,5 км на паўднё -
вы за хад ад кал гас ных па бу доў 

3

Ка мен ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч ча XIII–XIV ста годдзі в. На ва сёлкі, 1 км на ўсход ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік – в. На гу евічы, 4,5 км на поўдзень ад

вёскі 
3

Га радзішча, селішча, ста ян ка І–ХІІІ, І–ХІІІ ста -
годдзі, дру гая па ло ва
3-га – 2-е ты ся ча год-

дзе да н.э.

в. Ніз, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, по бач з га радзішчам, 0,6 км на
паўноч ны за хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік XII–XVI ста годдзі в. Но выя Ор лавічы, 1 км на паўноч -
ны ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча

XI–XVII ста годдзі в. Ор лавічы, 900 м на паўднё вы ўсход 
ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку пер шая па ло ва
1-га ты ся ча годд зя н.э.

в. Пар ты за наўка, на ўсход няй ус к -
раіне вёскі

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку II–V ста годдзі в. Па рэч ча, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, по бач з селішчам 

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча VI–VIII ста годдзі в. Пасінічы, каля могілак
Селішча пе рыя ду брон за ва га веку, ся рэд -
ня веч ча 

– в. Пасінічы, каля могілак 3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Паўлава, 0,4 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Петралевiчы 1-я 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Плаўскiя 3
Па селішчы пе рыя ду ка мен на га – брон за -
ва га вякоў

– в. Пры рэч ча, 0,2–0,4 км на поўдзень
ад верх няй ус к раіны вёскі, 2 км на
поўдзень ад вёскі, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад верх няй ус к раіны вёскі 

3

Селішчы пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку, ся рэд ня веч ча

дру гая па ло ва
1-га ты ся ча годд зя да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Ра хавічы, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі, каля жы вё ла га доўчай фер мы

3

Ка мен ныя магілы пе рыя ду по зня га ся рэд -
ня веч ча, па селішча пе рыя ду ка мен на га,
брон за ва га вякоў

XIV–XVIII ста годдзі в. Рудаўка, 1 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, 1 км на паўднё вы за хад ад
вёскі 

3

Селішчы пе рыя ду жа лез на га веку, ран ня -
га ся рэд ня веч ча, ста янкі пе рыя ду ка мен -
на га і брон за ва га вякоў

VI–VIII ста годдзі,
3–2-е ты ся ча годдзі да 

н.э.

в. Ру са ко ва, 0,5 км на поўнач ад
вёскі, 1 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, 1,5 км на поўнач ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Са ленікі, на поўнач ад могілак 3
Брац кая магiла 1944 год в. Сас ноўка 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку, 
ся рэд ня веч ча

– в. Су рын ка, 0,5 км на за хад ад вёскі 3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Сялявiчы 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку, 
ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Сянь коўшчы на, на ле вым бе ра зе
р. Бя ро за, на за ход няй ус к раіне вёскі 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Сянь коўшчы на 3
Га радзішча ран ня га ся рэд ня веч ча,
селішча-1 і селішча-2 пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку, ся рэд ня веч ча, ста ян ка пе -
рыя ду неаліту

VI–VIII ста годдзі,
дру гая па ло ва

3-га ты ся ча годд зя
да н.э.

в. Таль каўшчы на, 1 км на ўсход ад
вёскі,  по бач з га радзішчам, на
паўднё вай ус к раіне вёскі, у паўноч -
най ча ст цы вёскі 

3

Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Таль каўшчы на 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку, 
ся рэд ня веч ча, селішча пе рыя ду ка мен на -
га веку, ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку 

– в. Фе радкі, 0,8 км на за хад ад вёскі,
на за ход няй ус к раіне вёскі, паміж
вёс камі Фе радкі і Пры рэч ча

3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе
н.э. – ся рэд ня веч ча

в. Ча мя ры, у цэн тры вёскі 3

Селішча, па селішча пе рыя ду ме заліту, ся -
рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе н.э., 
7–5-е ты ся ча-годдзi

да н.э.

в. Ча пя ле ва, 1,2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, 0,4 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку, ся рэд -
ня веч ча, ка мен ны могільнік

1–2-е ты ся ча годдзі
н.э., XIV–XVI ста -

годдзі

в. Юх навічы, на паўднё вай ус к раіне
вёскі

3
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Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 

VI – VIII ста годдзі в. Яг неш чы цы, 1,5 км на ўсход ад
вёскі, 0,3 км на ўсход ад вёскі 

3

Селішча-1 і селішча-2 пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку, ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Яг неш чы цы, 0,3 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 0,1 км на поўдзень ад
вёскі

Смар гонскі раён
Брац кая магiла 1944 год г. Смар гонь, вул. Са вец кая 3
Брац кая магiла 1944 год г. Смар гонь, вул. Танкiстаў 3
Ка мен ны могільнік пе рыя ду по зня га ся -
рэд ня веч ча 

XIV–XVI ста годдзі в. Але шышкі 3

Кур ган пе рыя ду жа лез на га веку V–VI ста годдзі в. Ан д рэеўцы, на пра вым бе ра зе
р. Вілія 

3

Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку VI–VIII ста годдзі в. Вой стам, 1,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку ІV–VIII ста годдзі в. Вой стам, пры мы кае да га радзішча
з ус хо ду, поўначы і поўдня

Кур ган – в. Вы га ля нен ты, 1,5 км на ўсход ад
вёскі 

3

Ка мен ны могільнік XVI–XVII ста годдзі в. Вялікая Мыса 3
Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку 1-е ты ся ча годд зе да

н.э. – V ста годд зе н.э.
в. Га рані, 1,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі

3

Вад зя ны млын 1871 год в. Жодзішкі 3
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту 7–6-е тысячагоддзi да 

н.э.
в. За во зер цы, паміж цэн трам вёскі і
паўноч на-ўсходнім бе ра гам воз. Ры -
жае 

3

Га радзішчы пе рыя ду по зня га ся рэд ня веч -
ча – но ва га часу

XVI–XVII ста годдзі в. Крэ ва, 2,5 км на поўнач ад ус к -
раіны вёскі, на за ход няй ус к раіне
вёскі 

3

Фраг мен ты зам ка ХIV ста годд зе в. Крэ ва 2
Кур ган – в. Мед рыкі, 1,5 км на ўсход ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку, кур -
ган ны могільнік 

I–IV ста годдзі в. Мон тацішкі, на паўднё ва-за ход -
няй ус к раіне вёскі, 0,5 км на паўднё -
вы за хад ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VIII ста годд зе да
н.э. – V ста годд зе н.э.

в. Ня фё ды, 0,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча X–XIII ста годдзі в. Сінькі, 0,4 км на поўдзень ад ус -
ход няй ус к раіны вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ся рэд ня веч -
ча

X–XIII ста годдзі в. Скірдзімы, 2 км на паўноч ны за хад 
ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку VIII ста годд зе да
н.э. – V ста годд зе н.э.

в. Суць ка ва, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3

Шчу чынскі раён
Брац кая магiла 1944 год г. Шчу чын, пл. Сва бо ды 3
Га радзішча – в. Ашуркі, 2 км на за хад ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

VI–VIII ста годдзі в. Бе ра гоўцы, паміж вёс камі Бе ра -
гоўцы і Ма рокі 

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га веку 4-е ты ся ча годд зе да
н.э., 3–1-е ты ся ча -

годдзі да н.э.

в. Бер шты, у цэн тры вёскі, 0,5–
0,6 км на паўднё вы ўсход ад вёскі 

3

Селішча пе рыя ду жа лез на га веку VI ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

в. Ваўчкі, на ўсход няй ус к раіне вёскі 3

Ка мен ныя могільнікі XIII–XIV,
X–XV ста годдзі

в. Вен заўшчы на, 0,1 км на за хад ад
вёскі, 80 м на паўднё вы за хад ад вёскі 

3

Ка мен ныя могільнікі XVI ста годд зе,
XIV–XVII ста годдзі

в. Вераб’і, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
1,5 км на паўднё вы ўсход ад вёскі 

3

Фраг мен ты ком плек са бы лой сядзібы: ка нец ХVIII –па ча так 
ХIX ста годд зя,

1787 год

в. Вялікае Ма жэй ка ва 2
парк
гас па дар чыя па бу до вы
флігель
ага род жа
Га радзішча пе рыя ду по зня га ся рэд ня веч -
ча

XIV–XVI ста годдзі в. Га лын ка, 0,3 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган – в. Гле баўцы, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі 

3
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Ка мен ны могільнік XVI ста годд зе в. Даўбенкі 3
Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XII–XIII ста годдзі в. Двар ча ны, 0,5 км на поўнач ад

вёскі 
3

Ком плекс бы ло га па ла ца: XVIII – па ча так
ХХ ста годд зя

г.п. Жа лу док, на пра вым бе ра зе
р. Груш ка

2
па лац
флігель
ка мен ны млын
куз ня
гас па дар чыя па бу до вы
парк
Брац кая магiла 1944 год г.п. Жа лу док, у скве ры 3
Селішча – г.п. Жа лу док, на пра вым бе ра зе

р. Жа лудзінка 
3

Га радзішча – ху тар Зуб раўка, 0,2 км зле ва ад да -
рогі ў в. Су ха ры 

3

Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XIV ста годдзі в. Кас ця нё ва, на паўднё ва-ўсход няй
ус к раіне вёскі 

3

Ка мен ны могільнік XIV–XVI ста годдзі в. Клеш някі 3
Ка мень-сле давік – в. Кра су лё ва 3
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча, кур -
ган ныя могільнікі, ка мен ны могільнік 

X–XIII,
XIV–XVI ста годдзі

в. Куль ба чы на, 0,8 км на за хад ад
вёскі, 0,2 км на поўнач ад вёскі,
0,3 км на поўдзень ад га радзішча 

3

Ка мен ны могільнік IV–VI ста годдзі в. Крас ная 3
Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку – в. Мацеўчукі, на пра вым бе ра зе

р. Ле бя да 
3

Селішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XII–XIII ста годдзі в. Орля, 2,5 км на паўднё вы за хад ад
вёскі 

3

Брац кая магiла 1944 год в. Орля 3
Ка мен ныя магілы XIV–XVI ста годдзі в. Плёткі, на пра вым бе ра зе р. Ла та -

чок 
3

Ка мен ныя магілы XIV–XVI ста годдзі в. Сырні, 1 км на паўднё вы за хад ад
вёскі 

3

Магiла А.С.Пашкевiч (Цёткi) 1916 год в. Шас та коўцы 3
Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча XI–XIII ста годдзі в. Ту рэйск, у вёс цы на пра вым бе ра зе

р. Нё ман 
3

Кур ган ны могільнік, селішча-1 і
селішча-2

XI–XIV ста годдзі,
VI стагоддзе да н.э.,

II стагоддзе н.э.

в. Ясе левічы, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, 0,2 км на поўдзень ад
вёскі, 0,8 км на поўдзень ад вёскі

3

МАГІЛЁЎСКАЯ ВО БЛАСЦЬ
г. Магілёў

Гіста рыч ны цэнтр г. Магілёва (пе ралік
аб’ектаў без ка тэ го рыі каш тоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь асоб ным шыф рам)

ХІV–XХ стагоддзi зав. Каміса ры яцкі, 4, 6, 10, 17, 19, 29 без ка тэ -
го рыі

вул. Кам са моль ская, 8, 8а »
зав. Ка муністыч ны, 2, 3, 4, 7, 10 »
зав. Т.Карпінскай, 9, 11, 13 »
зав. 2-гі Кру ты, 3 »
вул. Ла за рэнкі, 5, 7, 9, 13, 15, 29 »
вул. Ленінская, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 8,
10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
26, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34,
35, 36/13 (зав. Мігая)

»

вул. К.Лібкнех та, 1а, 5, 9, 10, 11, 13,
15, 19, 21, 17

»

зав. Мігая, 7, 9, 11, »
бу ды нак чы гу нач на га вак за ла па
вул. Пер ша май скай

»

вул. Пер ша май ская, 11, 13, 14, 15 »
вул. Пер ша май ская, 17, 19, 21, 23,
23а, 25, 26, 27

»

вул. Піянер ская, 34 »
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Куль тур ны слой ста ра жыт най тэ ры то рыі
Міколь скай цар квы

ХVI–XVIII стагоддзi г. Магілёў, у міжрэч чы пра ва га бе ра -
га рэк Днепр і Дзеб ра, у ме жах вуліц
Вялікая Гра мад зян ская, Ма лая Гра -
мад зян ская, Сур ты, уро чыш ча
Падмікол ле (Мікольскі па сад)

3

Грун та вы могільнік і рэшткі ся рэд не вя ко -
вых ума ца ван няў

ХІІ–ХІІІ стагоддзi пры ўпад зенні р.  Дуб ро вен ка ў
р. Днепр, уро чыш ча Могілкі (ця пер
тэ ры то рыя пар ка імя Гор ка га) 

3

Тэ ры то рыя Троіцка га па са да ста ра жыт на -
га Магілёва

ХVI–XVIII стагоддзi тэ ры то рыя, аб ме жа ва ная ле вым бе -
ра гам р.  Днепр у раё не
пр. Пушкінска га, вул. Вялікай Ча -
ву скай (0,42 км на ўсход ад
пр. Пушкінска га), вул. Га га ры на
(0,34 км на за хад ад пр. Пушкінска -
га), умоўнай лініяй па ра лель на
пр. Пушкінска му (0,34 км на паўднё -
вы за хад ад уро чыш ча Лу по ла ва Сла -
ба да)

3

Тэ ры то рыя За дуб ро вен ска га па са да ста ра -
жыт на га Магілёва

ХVI–XVIII стагоддзi тэ ры то рыя, аб ме жа ва ная схіламі
вул. Вароўска га, зав. Ленін град -
скім, вул. Пра вая Дуб ра вен ка,
зав. Яра вым і тэ ры то ры яй Быхаўска -
га рын ку

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку – ран ня га ся рэд ня веч ча

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – ХІІ ста годд зе

тэ ры то рыя, аб ме жа ва ная схіламі
ўздоўж вул. Пра вая Дуб ра вен ка,
зав. Ры лее ва, вуліц Ла за рэнкі,
Струш ня і  Са до вая, уро чыш ча
Змяёўка

3

Былы кас цёл св. Казіміра па ча так ХVІІ
(1604 год) – ХІХ ста -

годд зе

вул. Болдзіна, 3 3

Бу ды нак ХІХ ста годд зе вул. Болдзіна, 4 3
Бу ды нак дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя
вул. Быхаўская, 6 3

Бу ды нак дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

вул. Быхаўская, 12 3

Бу ды нак бы ло га муж чын ска га епархіяль -
на га ву чылішча

пер шая па ло ва
ХІХ ста годд зя

вул. Ча люскінцаў, 10 3

Бы лыя яўрэйскія ешы бот, шко ла і сіна го -
га

па ча так ХХ ста годд зя вул. Вялікая Гра мад зян ская, 13 3

Во да на пор ная вежа па ча так ХХ ста годд зя вул. С.Лазо 3
Бу ды нак бы лой упра вы ХVІІ ста годд зе вул. Ленінская, 1 2
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Ленінская, 48а 3
Бу ды нак бы ло га бан ка 1904–1906 гады вул. Ленінская, 50 3
Бу ды нак бы ло га гу берн ска га рас па ра дча -
га камітэта

дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

вул. Ленінская, 52 3

Бу ды нак дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

вул. Ленінская, 54 3

Бу ды нак бы лой пры ват най жа но чай
гімназіі

па ча так ХХ ста годд зя вул. Ленінская, 56 3

Адміністра цый ны бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Ленінская, 68а 3
Бу дынкі па ча так ХХ ста годд зя вул. Мян жын ска га, 16, 18 3
Ан самбль плош чы Леніна: 3
Дом Са ве таў 1938–1940 гады вул. Пер ша май ская, 71
адміністра цый ны бу ды нак 1938–1941 гады буль вар Леніна, 5
жы лыя дамы 1938–1940 гады вул. Пер ша май ская, 40/39, 42/20,

41/6 (буль вар Леніна)
помнік Леніну 1957 год вул. Ленінская, 83, 85
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Пер ша май ская, 83 3
Ме ма ры яль ны ком плекс «Буйніцкае поле»
са збу да ван нямі і прад ме тамі ўзбра ен ня 

1984–1995 гады каля в. Буйнічы Магілёўска га раё на 3

Асiповiцкi раён
Былы дом сям’і Яцко 1911 год в. Свіслач, вул. Кліменкі, 20 3

Баб руйскі раён
Крэ пасць пер шая па ло ва

ХІХ ста годд зя
г. Баб руйск, вул. Круп скай, на пра -
вым бе ра зе р. Бя рэзіна

2
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Бу ды нак 1904 год г. Баб руйск, вул. К.Мар кса, 30 3
Бу ды нак 1917 год г. Баб руйск, зав. Па жар ны, 10 3
Бу ды нак 1918 год г. Баб руйск, вул. Пушкіна, 120/71 3
Бу ды нак 1914 год г. Баб руйск, вул. Пушкіна, 177/56 3
Селішча дру гая чвэрць

1-га ты ся ча годд зя
н.э. і X–XIII ста -

годдзі

г. Баб руйск, на паўднё ва-за ход няй
ус к раіне го ра да, на пер шай над пой -
мен най тэ ра се ле ва га бе ра га р. Баб -
руй ка

3

Селішча-1 і селішча-2 V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э. і
X–XIII стагоддзi

в. Аўсімавічы, на могілках 3

Ста ян ка-1, ста ян ка-2, селішча-1 і
селішча-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Бабіна, уро чыш ча Кур ган не 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Банёўка, 0,1 км на паўноч ны за хад
ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Банёўка, уро чыш ча Ка зён ны Лес 3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і ран ня га брон за -
ва га веку

3–2-е тысяча годдзi да 
н.э.

в. Ба ра вая, уро чыш чы Вос траў і Кра -
мяні

3

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: в. Ба ра вая, 1,7 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі

3

ста ян ка 4–2-е тысячагоддзi да 
н.э.

селішча X–XIII стагоддзi
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ба ра навічы-3, 1,5 км на поўнач ад
вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Бая ры, 0,2 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі

3

Брац кая магiла 1944 год в. Бая ры 3
Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Бірча, на паўноч на-за ход няй ус к -
раіне вёскі 

3

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў – ста -
ян ка пе рыя ду по зня га па ле аліту; ста ян ка
пе рыя ду неаліту і  брон за ва га веку;
селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку i
ран ня га ся рэд ня веч ча

– в. Бро жа, 0,8 км на паўднё вы за хад
ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Бро жа, 0,7 км на паўднё вы за хад
ад вёскі

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Бро жа 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Бя ро завічы, уро чыш ча За ба вы 3

Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Ва ра тынь 3
Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII стагоддзi в. Во зе ра Вя ха ва, 4,5 км на ўсход ад
в. Углы

3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в.  Вялікія Бортнікі,  0,6 км на
паўднё вы за хад ад вёскі

3

Па селішча-1 – в. Вялікія Бортнікі,  0,6 км на
паўднё вы за хад ад вёскі, на ле вым бе -
ра зе і вы сту пе пер шай над пой мен най
тэ ра сы р. Ала 

2

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: 4–2-е тысяча годдзi да 
н.э. 

в. Га род чы на, уро чыш ча Кап цы 3

ста ян ка пе рыя ду ме заліту, неаліту, брон -
за ва га веку
га радзішча і селішча пе рыя ду ран ня га жа -
лез на га веку і ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Га род чы на, 1 км на поўнач ад
вёскі, у лесе

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Га ро ха ва, 0,2 км на поўнач ад
могілак (мяс цо вая на зва – Фран -
цузскія магілы)

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Гле ба ва Руд ня, 1 км на ўсход ад
могілак, у лесе

3

Кур ган-1 і кур ган-2 пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Да ма но ва, на паўноч най ус к раіне
вёскі, каля могілак

3
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Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Да ма но ва, у вёс цы на пра вым бе ра -
зе р. Бя рэзіна

3

Кур ган – в. Да ма но ва, на паўднё вай ус к раіне
вёскі

3

Ста ян ка-1 і ста ян ка-2 4–2-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Дач нае, 1,5 км на ўсход ад вёскі 3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Дубаўка, на паўноч на-за ход няй
ус к раіне вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту – в. Ка за ко ва, 0,5 км на за хад ад вёскі 3
Шматс лой нае па селішча – в. Ка мен ка, 0,5 км на за хад ад вёскі 3
Ста янкі пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку 4–2-е тысячагоддзi да 

н.э.
в. Чыр во ны Ага род, уро чыш чы Вос -
траў і Зімнікі, 45 м на поўдзень ад
уро чыш ча Селішча

3

Шматс лой нае па селішча пе рыя ду неаліту,
брон за ва га і жа лез на га вякоў, ся рэд ня веч -
ча

– в.  Чыр во ны Ага род,  уро чыш ча
Селішча 

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII стагоддзi в. Чыр во ны Ага род, на паўднё вай ус -
к раіне ўро чыш ча Селішча

3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ле кер та, 0,1 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Лы сая Гор ка, 1 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ныя могільнікі пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в.  Ма ка равічы, уро чыш ча Га -
радзішча

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ма ка равічы, 0,4 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, уро чыш ча Ста рыя
Кладкі

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2 і кур ган ны могільнік-3 пе рыя -
ду ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ма ка равічы, 1,4 км на за хад ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII стагоддзi в. Ма ле ва, уро чыш ча Лука, у лесе 3

Брац кая магiла 1944 год в. Ма лыя Бортнiкi 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ма чулкі, уро чыш ча Ба лот ца 3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Маяк, 0,2 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Міхай лаўка, 0,6 км на паўднё вы
за хад ад вёскі

3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Міха лё ва, на паўднё ва-за ход няй
ус к раіне вёскі

3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Обча, уро чыш ча Кур ган не, у лесе 3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2, кур ган ны могільнік-3 пе рыя -
ду ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Оса ва, 0,6 км на ўсход ад вёскі 3

Селішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э. і
X–XIII стагоддзi

в. Па лянкі, уро чыш ча Ба ра вая 3

Грун та вы могільнік VI–IX стагоддзi в. Па лянкі, уро чыш ча Ка робішча 3
Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Пан кра тавічы, 0,7 км на поўнач ад
вёскі, у полі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Пан кра тавічы, 3 км на ўсход ад
вёскі

3

Ста янкі пе рыя ду ме заліту і брон за ва га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Па нюш кавічы, 2 км на паўноч ны
за хад ад вёскі

3

Га радзішча-1, га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. По страш, уро чыш ча Жу ка вец 3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Прадвіна, на за ход няй ус к раіне
вёскі, каля могілак

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Прадвіна, уро чыш ча Га ра док, у
лесе 0,7 км на за хад ад вёскі, у лесе

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Прадвіна, уро чыш ча Га ра док, у
лесе

3
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Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Прадвіна, 0,2 км на за хад, у лесе 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Пят ровічы, уро чыш ча Га ра док, на
пра вым бе ра зе р. Брож ка

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Пят ровічы, уро чыш ча Га ра док 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х – ХIII стагоддзi в. Ра галі, 1,7 км на ўсход ад вёскі 3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ра галі, 0,7 км на паўднё вы за хад ад 
вёскі

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

Х–ХIII стагоддзi в. Ра га сел ле, уро чыш ча Па чэ пак, у
лесе

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Рымаўцы, 1,5 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

Х–ХIII ста годдзі в. Сімга равічы, 1 км на паўднё вы за -
хад, уро чыш ча Кур ган не

3

Адзінка вы кур ган – в. Сімга равічы, 0,2 км на за хад ад
могілак

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi  в. Ста рая Ша раёўшчы на, 0,4 км на
поўнач ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ста рынкі, 1,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік ран ня га ся рэд ня веч -
ча: 

X–XIII стагоддзi в. Ста рынкі: 3

кур ган ны могільнік-1 2,4 км на паўднё вы ўсход ад вёскі
кур ган ны могільнік-2 1 км на поўдзень ад вёскі
кур ган ны могільнік-3 1,8 км на паўднё вы ўсход ад вёскі, на

ўскраіне лесу
Адзінка вы кур ган-1, адзінка вы кур ган-2,
адзінка вы кур ган-3 і адзінка вы кур ган-4
пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ста сеўка, 0,7 км на за хад ад вёскі,
у полі

3

Селішча XII–XVII стагоддзi в. Су ле ва, уро чыш ча Доўгая Па ла са,
на ўскраіне лесу

3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Сяліба, пра вы бе раг р. Бя рэзіна 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Сяліба, пра вы бе раг р. Бя рэзіна 3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча і
грун та вы могільнік

X–XIII стагоддзi,
V стагоддзе да н.э. –

V стагоддзе н.э.

пас. Сялібка, 0,2 км на паўднё вы за -
хад ад могілак

3

Селішча-1 і селішча-2 пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi пас. Сялібка, на паўноч най ускраiне
па сёл ка

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2 і кур ган ны могільнік-3 пе рыя -
ду ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Туркі, на ле вым бе ра зе р. Арла 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII ста годдзі в. Углы, на ўсходнім бе ра зе воз. Пе -
ра сол (Пад ко ва)

3

Адзінка вы кур ган X–XI стагоддзi в. Углы, 0,3 км на за хад ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Углы, 1,7 км на ўсход ад вёскі, уро -
чыш ча Колбіна Гара

3

Брац кая магiла 1944 год в. Чарнiца 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку і 
ран ня га ся рэд ня веч ча

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.,
X–XIII стагоддзi

в. Шчат ка ва, 1 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку і 
ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Шчат ка ва, з ус ход ня га боку га -
радзішча

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча – в. Шчат ка ва 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в.  Ясны Лес, на ле вым бе ра зе
р. Крапіўка

3

Быхаўскі раён
Фраг мен ты зам ка 1610–1619 гады г. Быхаў, на пра вым бе ра зе р. Днепр 2
Брац кая магiла 1920–1925 гады г. Быхаў, Ка ст рычніцкая плош ча 3
Селішча II–V стагоддзi н.э. г. Быхаў, 2 км на ўсход ад го ра да 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку – г. Быхаў, на ўсход ад го ра да 3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку пер шая па ло ва
2-га ты ся ча годд зя

да н.э.

г. Быхаў, 4 км на паўднё вы ўсход ад
цэн тра го ра да, уро чыш ча Ксянд зо ва
Гара

3

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: г. Быхаў, на ўсход няй ўскраіне го ра -
да, 0,4 км на поўнач ад мос та праз
р. Днепр

3

ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку 4–2-е тысяча годдзi да 
н.э.

селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi
Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э.

і X–XIII стагоддзi
г. Быхаў, на ле вым бе ра зе р. Рдзіца,
уро чыш ча Уз луж жа 

3

Селішча-1, селішча-2 і селішча-3 пе рыя ду
ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi г. Быхаў, на паўноч най ўскраіне го -
ра да, пра вы бе раг р. Ма кран ка,
0,8 км на паўднё вы за хад ад го ра да 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

г. Быхаў, 0,4 км на поўдзень ад зам ка 3

Ста ян ка пе рыя ду ран ня га ме заліту 9–7-е тысяча годдзi да 
н.э.

в. Абідавічы, уро чыш ча Га рад зец 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку і ран ня га феа далізму

міла град ская
(VII–III стагоддзi да
н.э.), за рубінец кая

(III стагоддзе да н.э. –
II ста годд зе н.э.) і
штры ха ва най ке -

рамікі (VII ста годд зе
да н.э. – V ста годд зе

н.э.) куль ту ры

в. Абідавічы, 0,2 км на поўнач ад га -
радзішча

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку II–V стагоддзi в. Абідавічы, уро чыш ча Жаўра нак 3
Ста ян ка 10–8-е ты ся ча годдзі

да н.э.
в. Абідавічы, 1,5 км на за хад ад вёскі 3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту – в. Абідавічы, 1 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Днепр

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Абідавічы, на могілках 3

Брац кая магiла 1943 год в. Абiдавiчы
Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – пас. Ада мен ка, уро чыш ча Абідня,

1 км на ўсход ад па сёл ка
3

Ста ян ка пе рыя ду ран ня га ме заліту 8–6-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ба ло наў Ся лец, на ўсход няй ус к -
раіне вёскі, у полі

3

Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII стагоддзi в. Ба ло наўка, у паўднё ва-ўсход няй
ча ст цы вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку і селішча 
пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча

– в. Ба ло наўка, 0,8 км на поўнач ад
вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту – в. Бар ка ла ба ва, уро чыш ча Чыр во ны
Бе раг

3

Ста ян ка пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку і 
ран ня га ся рэд ня веч ча

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э. i
VII–X стагоддзi

в. Бар ка ла ба ва, на паўноч на-за -
ходнім бе ра зе воз. Пан ская Стру га

3

Ста ян ка-1 і ста ян ка-2 пе рыя ду ка мен на га
веку

– в. Бар ка ла ба ва,  на паўднё вай
ўскраіне вёскі, паўноч на-за ходнім
бе ра зе воз. Пан ская Стру га 

3

Па селішча пе рыя ду ка мен на га веку – в. Бароўка, на паўднё ва-ўсход няй ус -
к раіне вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту – в. Бароўка, 0,4 км на паўноч ны ўсход 
ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Бароўка, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Бар сукі, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Бар сукі, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ва роніна, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Верх няя Тош чы ца, 2 км на паўднё -
вы ўсход ад вёскі

3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку 4–1-е тысячагоддзi да 
н.э.

в. Верх няя Тош чы ца, уро чыш ча
Кру п ленш чы на

3

Селішча II–V стагоддзi в. Верх няя Тош чы ца, 1,5 км на
паўднё вы ўсход ад вёскі, уро чыш ча
Кру п ленічны

3

Селішча II–V–VIII стагоддзi в. Верх няя Тош чы ца, 0,3 км на за хад
ад селішча

3

Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку 2–1-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Верх няя Тош чы ца, пра вы бе раг
р. Тош чы ца

3

Ста ян ка-1 і ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту 4-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Верх няя Тош чы ца, 3,5 км на
паўноч ны ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Верх няя Тош чы ца, уро чыш ча
Кар нееў Ху тар

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Вець, 1,5 км на поўдзень ад вёскі 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту 4 ты ся ча годд зе да н.э. в. Вець, 0,2 км на за хад ад ста янкі-3 3
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –

V ста годд зе н.э.
в. Вець, 0,1 км на за хад ад ста янкі,
0,2 км на поўдзень ад вёскі

3

Грун та вы могільнік з тру пас па лен нем пе -
рыя ду ран ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Вець, 1,5 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, у лесе

3

Селішча VI–IX стагоддзi в. Вець, 0,5 км на поўнач ад вёскі 3
Грун та вы могільнік з тру пас па лен нем – в. Вець, 2 км на паўноч ны за хад ад

вёскі
3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Віляхаўка 3
Селішча VI–IX стагоддзi в. Віляхаўка, уро чыш ча Ладзікава 3
Селішча VI–IX стагоддзi в. Віляхаўка, на паўноч на-за ход няй

ус к раіне вёскі
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Віляхаўка, пра вы бе раг р. Днепр,
0,5 км на ўсход ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Вот ня, на ўсход няй ўскраіне вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Вот ня, у цэн тры вёскі 3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Вет ран ка, на пра вым бе ра зе р. Ух -
лясць (2,5 км)

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Вязь ма, уро чыш ча Га ра док 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Вязь ма, 30 м на поўдзень ад га -
радзішча

3

Кур ган-1 і адзінка вы кур ган-2 X–XIII стагоддзi в. Вязь ма, каля га радзішча і ўро -
чыш ча Га ра док 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Вязь ма, на паўднё ва-ўсход няй ус -
к раіне вёскі 

3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V стагоддзе н.э.

в. Вязь ма, 3,7 км на паўноч ны за хад
ад вёскі

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Га лееўка, на ўсходнім бе ра зе
Чыгірын ска га ва дас ховішча

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку, 
ран ня га ся рэд ня веч ча

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.,
X–XIII стагоддзi

в. Га рад зец, уро чыш ча Га ра док 3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Га рад зец, на паўноч ны ўсход ад га -
радзішча

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Грудзічына, 0,3 км на поўнач ад
вёскі, на за ходнім бе ра зе Чыгірын -
ска га ва дас ховішча

3

Ком плекс бы лой сядзібы – сядзібны дом і
парк

па ча так ХІХ ста год-
дзя

в. Грудзінаўка 2

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2 і кур ган ны могільнік-3

– в. Гута, 0,5 км на поўнач ад могілак, у 
лесе

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Даль няе Ляда, 0,5 км на поўдзень
ад вёскі, уро чыш ча Лісіца

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Даль няе Ляда, на паўднё вай ус к -
раіне вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Даль няе Ляда, на паўноч на-ўсход -
няй ус к раіне вёскі, бе раг р. Днепр

3

Га радзішча мы са во га тыпу – в. Даль няе Ляда, пра вы бе раг
р. Днепр, уро чыш чы Кур ган і Гара

3
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На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Ста ян ка і селішча 4-е ты ся ча годд зе да
н.э.,

X–XIII стагоддзi

в. Дзе да ва, уро чыш ча Жо ра ва Ба ло -
та 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і селішча пе рыя -
ду ран ня га ся рэд ня веч ча

4-е ты ся ча годд зе да
н.э.,

X–XIII стагоддзi

в. Дзе да ва, на паўноч на-за ход няй ус -
к раіне кур ган на га могільніка

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. До бу жа, уро чыш ча Га рад зец 3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi пас. Дуб роўка, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад па сёл ка

3

Ста ян ка 4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ду на ёк, 0,5 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі

3

Адзінка вы кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ду на ёк, 1,3 км на за хад ад вёскі, у
лесе

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Езва, 2,3 км на ўсход ад вёскі, у
лесе 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

– в. За лах вен не, пра вы бе раг р. Днепр,
на паўднё ва-ўсход няй ус к раіне вёскі

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча – в. Іскань, на паўднё ва-ўсход няй ус к -
раіне вёскі

3

Брац кая магiла 1943 год в. Іскань 3
Брац кая магiла 1944 год пас. Калiнiна 3
Брацкiя могiлкi 1944 год пас. Калiнiна 3
Ста ян ка – пас. Калініна, 0,5 км на паўноч ны

ўсход ад па сёл ка, на пра вым бе ра зе
р. Днепр

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ка ма ры чы, уро чыш ча Гра бель ка 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ка роткія, 2 км на поўдзень ад
вёскі, у лесе

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Кароўчына, 1 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Друць

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Косічы, 0,3 км на поўдзень ад вёскі 3
Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – в. Косічы, 0,7 км на поўнач ад мос та 3
Брац кая магiла 1944 год в. Краснiца 1-я 
Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – в. Кузь кавічы, 1,1 км на ўсход ад

вёскі 
3

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў:
селішча 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э. 

в. Ла за рэвічы, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі

3

бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку, ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi

Ста ян ка пе рыя ду по зня га па ле аліту – в. Ла за рэвічы, на поўдзень ад вёскі 3
Селішча VI–IX стагоддзi в. Леніна, 1 км на поўнач ад вёскі 3
Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: в. Леніна, 1 км на поўнач ад вёскі 3
селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э.
грун та вы могільнік з тру пас па лен нем X–XIII стагоддзi
Ста ян ка пе рыя ду по зня га ме заліту 8–6-е ты ся ча годдзі да 

н.э.
в. Леніна 3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту 4–3 ты ся ча годдзі да
н.э.

в. Ліпаўка, 0,5 км на паўднё вы за хад
ад могілак

3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э.
і X–XIII стагоддзi

в. Ліпаўка, 1 км на паўднё вы за хад ад 
вёскі

3

Кур ган ны могільнік ка нец X–XII ста год-
дзе

в. Луд чы цы, 2 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі

3

Ме ма ры ял Воiнскай Сла вы 1984 год в. Луд чы цы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Малінаўка, на паўднё ва-ўсход няй
ус к раіне вёскі

3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Ма лыя Боўкі, уро чыш ча Кур ган не 3
Ста ян ка і селішча пе рыя ду ка мен на га веку 4-е ты ся ча годд зе да

н.э. – 1-е ты ся ча год-
дзе н.э.

в. Не раж, 1,5 км на ўсход ад вёскі 3

Ста ян ка пе рыя ду ме заліту – в. Ніжняя Тош чы ца, 1,2 км на
паўднё вы за хад ад вёскі

3
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Селішча II–IX стагоддзi в. Ніжняя Тош чы ца, уро чыш ча Пад -
луж жа

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Нiканавiчы 3
Грун та вы могільнік з тру пас па лен нем II–IX стагоддзi в. Но вая Ба ярш чы на, 0,6 км на

паўноч ны за хад ад вёскі
3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2 і кур ган

X–XIII стагоддзi в. Но вая Ба ярш чы на-1, 1,2 км на за -
хад ад вёскі, 0,6 км на за хад ад вёскі,
0,6 км на паўднё вы за хад ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Новы Быхаў, 1,5 км на поўнач ад
вёскі

3

Селішча II–IX стагоддзi в. Новы Быхаў, каля могілак 3
Ста ян ка-1 і ста ян ка-2 пе рыя ду по зня га па -
ле аліту

– в. Новы Быхаў, 1 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, у лесе 

3

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: в. Новы Быхаў, уро чыш ча Ра ды шо ва 
Гара

3

селішча-1 1-е ты ся ча годд зе н.э.
селішча-2 X–XIII стагоддзi
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Новы Быхаў, уро чыш ча Чыс тая

Лу жы на
3

Ста ян ка-1, ста ян ка-2 і ста ян ка-3 пе рыя ду
по зня га неаліту і брон за ва га веку

– в. Новы Быхаў, 1,5 км на за хад ад
вёскі

3

Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Новы Быхаў 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту – в. Пад лес се, 1 км на за хад ад вёскі 3
Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: в. Палкі, каля фер мы 3
ста ян ка 2-е ты ся ча годд зе да

н.э.
селішча пе рыя ду неаліту і ран ня га ся рэд -
ня веч ча

X–XIII стагоддзi

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Палкі, 1 км на за хад ад мос та 3

Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Палкі
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi пас. Пак роўскі, 0,5 км на паўноч ны
за хад ад па сёл ка 

3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Па лянінавічы, 0,15 км на поўнач
ад вёскі, на могілках

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Па лянінавічы, 1 км на паўноч ны
за хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в.  Пе рак ла давічы, уро чыш ча
Лесічэн каў Луг 

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – пас. Пе ра мо га, 1,5 км на паўноч ны за -
хад ад па сёл ка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. 1-е Мая, уро чыш ча Но вая Па се ка 3

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: в.  Пра ле та рый, 0,5 і  0,7 км на
паўноч ны за хад ад вёскі

3

ста ян ка 2–1-е ты ся ча годд зе да 
н.э.

селішча пе рыя ду брон за ва га веку 1-е ты ся ча годд зе н.э.
Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў: в. Пра ле та рый, на паўноч на-ўсход -

няй ус к раіне вёскі 
3

ста ян ка 4–2-е ты ся ча годд зе да 
н.э.

селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э.
Грун та вы могільнік з тру пас па лен нем 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Пра точ ная, 0,9 км на поўдзень ад

вёскі 
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Пры бар, 0,7 км на поўнач ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік IX–XI стагоддзi в. Пры бя рэж жа, 0,25 км на за хад ад
вёскі 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту – в. Пры бя рэж жа, 2,5 км на за хад ад
вёскі

3

Ста ян ка і селішча пе рыя ду брон за ва га
веку і ран ня га ся рэд ня веч ча

– в. Радзь коў, 1,2 км на за хад ад вёскі,
у лесе

3
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Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII стагоддзi в. Са пя жын ка, на паўноч най ус к -
раіне вёскі

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Са пя жын ка, у вёс цы 3
Ста ян ка-1 і ста ян ка-2 пе рыя ду ка мен на га
веку

4–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Са ро чы на, 0,8 км на ўсход ад вёскі,
пра вы бе раг р. Лах ва

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Седзіч, на ўсход няй ус к раіне вёскі 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту – в. Седзіч, на паўноч най ус к раіне

вёскі 
3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. След зюкі, 2 км на за хад ад вёскі, у
лесе

3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э., 
X–XIII стагоддзi

в. Ста рая Трос на, на ўсход няй ус к -
раіне вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

– в. Ста рая Трос на, 0,5 км на паўднё вы
за хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII стагоддзi пас. Студ зен ка, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад па сёл ка

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту – пас. Студ зен ка, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад па сёл ка, на ле вым бе ра зе
р. Грэ за

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Ся лец, уро чыш ча Ця цёркі 3
Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Ся лец, на паўноч най ус к раіне

могільніка, у лесе
3

Ста ян ка і селішча 4–2-е тысячагоддзi да 
н.э., 1-е ты ся ча годд зе 

н.э. і X–XIII ста -
годдзi

в. Ся лец, уро чыш ча Ця цёркі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ся лец, 1,2 км на за хад ад вёскі 3

Збу да ван не для аб па лу вуг ля – в. Ся лец, 1 км на за хад ад вёскі 3
Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Ся лец, 1 км на паўднё вы ўсход ад

вёскі 
3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку X–XIII ста годдзі в. Ся лец, 2 км на паўднё вы за хад ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Днепр

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ся лец, 0,8 км на паўднё вы ўсход ад 
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Баб роўка

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ся лец, 1 км на поўнач ад кур ган на -
га могільніка

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Ся лец, 3,5 км на паўноч ны за хад ад 
вёскі

3

Брацкiя магiлы 1943 год в. Ся лец 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Тай ма на ва, 0,2 км на поўнач ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Тай ма на ва, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII стагоддзi в. Тай ма на ва, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Тай ма на ва, каля могілак 3

Збу да ван не для аб па лу вуг ля – в. Тай ма на ва, на ўсход няй ус к раіне
вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку і 
ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Тар так, 0,2 км на поўнач ад вёскі 3

Брац кая магiла 1944 год в. Тош чы ца
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Трасцівец, на могілках 3
Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – в. Трасцівец, на поўдзень ад могілак 3
Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Тры лесіна, на паўднё вай ус к раіне

вёскі, у цэн тры вёскі
3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi пас. Уль я но ва, уро чыш ча Пе чыш чы 3
Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Усохі, на могілках 3

Брац кая магiла 1941–1944 гады пас. Ух лясць
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Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
феадалiзму 

X–XIII стагоддзi пас. Ух лясць, на паўноч на-за ход няй
ус к раіне вёскі, у лесе

3

Ва ен ныя могiлкi 1941–1944 гады в. Хамiчы 3
Кур ган ныя могільнікі пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ха чын ка, 1,9 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, 1,1 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Цвяр доў, 3,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Цвёр даўшчы на, 1,7 км на за хад ад
вёскі, 0,5 км на паўднё вы за хад ад
вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку – в. Цвёр даўшчы на, 5,2 км на паўднё -
вы за хад ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Цешам’е, на паўноч най ус к раіне
вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ча чэвічы, 0,5 км на за хад ад
могілак

3

Брац кая магiла 1944 год в. Чачэвiчы 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Чыр во ная Сла ба да 3
Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча

X–XIII стагоддзi пас. Яна ва, 0,2 км на поўнач ад па сёл -
ка, 2 км на поўнач ад ста янкі-1

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi пас. Яна ва, 1,5 км на паўноч ны ўсход
ад па сёл ка, уро чыш ча Летнік

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi пас. Яна ва, 1 км на поўнач ад па сёл ка 3

Бя лыніцкі раён
Брац кая магiла 1941 год г.п. Бя лынічы, вул. Са вец кая 3
Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку – г.п. Бя лынічы, 3 км на паўноч ны за -

хад ад па сёл ка, уро чыш ча Лы сая
Гара 

3

Брац кая магiла 1943 год в. Ан то на ва Буда 3
Кур ган ныя могільнікі пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ас ман-Ка сае ва, 1,2 км на за хад ад
могілак, у лесе 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Бар сукі, 2 км на ўсход ад вёскі 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

– в. Буднікі, уро чыш ча Га ра док 3

Брац кая магiла 1943 год в. Вiшоў 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Вялікая Маш чаніца, 2,5 км на
паўднё вы за хад ад вёскі, уро чыш ча
Га ра док 

3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Вялікая Маш чаніца, 100 м на
поўдзень ад га радзішча 

3

Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Вялікая Маш чаніца 3
Га радзішча-1 пе рыя ду ся рэд ня веч ча – в. Галоўчын, у цэн тры вёскі 3
Га радзішча-2 пе рыя ду ся рэд ня веч ча – в. Галоўчын, 0,25 км на ўсход ад

вёскі, на пра вым бе ра зе р. Вабіч 
3

Га радзішча-3 пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Галоўчын, на паўноч най ус к раіне
вёскі 

3

Кур га ны пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Гута, 0,8 км на ўсход ад вёскі, уро -
чыш ча Грэб ля 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Гута, 1,2 км на за хад ад вёскі, каля
да рогі 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку – в. Гута, левы бе раг р. Друць 3
Га радзішча куль тур штры ха ва най ке -
рамікі і за рубінец кай пе рыя ду ран ня га жа -
лез на га веку 

– пас. Дальні, 1 км на паўноч ны ўсход
ад па сёл ка, мяс цо вая на зва – Га ра док 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Дру ча ны, 1,7 км на ўсход ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Дзе ва шы чы, 0,2 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Кур ган не 

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку і 
ран ня га ся рэд ня веч ча

– в. Дзе ва шы чы, каля кур ган на га
могільніка 

3
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Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Заазер’е, 0,8 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Дуб ра вы 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2 і кур ган ны могільнік-3 пе рыя -
ду ран ня га ся рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Заазер’е, на паўноч ны за хад ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Можа 

3

Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Заазер’е, 4,5 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Можа 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. За ба лоц це, 1 км на паўноч ны за хад 
ад вёскі, уро чыш ча Кар чомішча 

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. За ма чул ле, 2 км на ўсход ад вёскі,
у лесе 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. За пол ле, на за ход няй ус к раіне
вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. За по лье, 0,5 км на за хад ад кур ган -
на га могільніка 

3

Ка мен ны крыж – в. За по лье, 0,2 км на поўдзень ад
могілак 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Ігліца 3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ка рытніца, 0,1 км на за хад ад
вёскі, ва ўро чыш чы Га ра док 

3

Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча 

X–XIII стагоддзi в. Ка рытніца, 2 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ка рытніца, 3 км на поўдзень ад
вёскі 

3

Га радзішча V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ка рытніца, 2,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Кіраўка, 0,6 км на поўнач ад вёскі,
на пра вым бе ра зе р. Ма лыш 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Клё ва, 1,2 км на поўнач ад вёскі, на 
пра вым бе ра зе р. Клё ва 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Крас нае, 1 км на поўдзень ад вёскі 3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту – в. Крас ная Сла ба да, 1 км на за хад ад
вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi пас. Кур ган не, 1 км на паўднё вы
ўсход ад па сёл ка, уро чыш ча Кру шы -
наўка 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Ле бяд зян ка, 0,2 км на за хад ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Ле бяд зян ка, 0,2 км на поўнач ад
вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VІ ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Лемніца, на паўднё ва-за ход няй ус -
к раіне вёскі,  на ле  вым бе ра зе
р. Лемнічан ка 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi пас. Ленінскі, 1,7 км на паўноч ны за -
хад ад па сёл ка, ва ўро чыш чы Скап цы 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку – в. Лу бя ны, 1 км на паўноч ны за хад ад 
вёскі

3

Грун та вы могільнік V ста годд зе да н.э. –
V стагоддзе н.э.

в. Лу бя ны, на мес цы ста янкі 3

Ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту і брон за ва га
веку 

– в. Лу бя ны, 1,5 км на за хад ад вёскі,
левы бе раг р. Друць 

3

Ста ян ка-3 і ста ян ка-4 пе рыя ду неаліту – в. Лу бя ны, 2 км на паўднё вы за хад ад
вёскі, левы бе раг р. Друць 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi пас. Ма ла тоўкі, 0,5 км на за хад ад па -
сёл ка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Малы Кудзін, 0,4 км на поўдзень
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Дом са,
уро чыш ча Шведскі Роў 

3

Ста ян ка 4–2-е ты ся ча годд зе да 
н.э.

пас. Монеўка, 0,7 км на поўнач ад па -
сёл ка

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Пад зевічы, на паўноч ны ўсход ад
вёскі

3

№ 1/8795 -81- 08.08.2007

Працяг табл.



На зва каш тоўнасці Да та ван не каш тоўнасці Мес цаз на ход жан не каш тоўнасці
Ка тэ го -

рыя каш -
тоўнасці

Кур ган ныя могільнікі пе рыя ду ран ня га
ся рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Паліўнікі, 0,3 км на поўнач ад
вёскі, у лесе

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Паліўнікі, 1,2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, у лесе

3

Га радзішча ўзгор ка ва га тыпу – в. Паўлінка, 0,3 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Ла жа мент 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Пільшы чы, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Скап цы 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в.  Праль ня, на пра вым бе ра зе
р. Вабіч, на паўднё вых могілках 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. По ра хаўка, 1,7 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Руд ня, 1,2 км на паўднё вы за хад ад 
вёскі, каля да рогі 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Семікаўка, на ле вым бе ра зе р. Ма -
лыш 

3

Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в.  Сіпай лы, на пра вым бе ра зе
р. Вабіч 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча

X–XIII стагоддзi в. Ста ра сел ле, 0,1 км на поўнач ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Клё ва 

3

Кур га ны пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi пас. Ста ры на, на ле вым бе ра зе р. Ма -
лыш 

3

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га ся -
рэд ня веч ча 

X–XIII стагоддзi в. Пры бар, 1 км на за хад ад вёскі 3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе да
н.э.

в.  Пры бар, на пра вым бе ра зе
р. Друць, уро чыш ча Вы ган 

3

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў пе рыя -
ду по зня га неаліту: 

– в. Пры бар 3

ста ян ка-1 на ўсход ад вескі, на пра вым бе ра зе
р. Друць

ста ян ка-2 0,5 км на поўнач ад ста янкі-1
Кур ган пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Пры бар, 0,7 км на паўднё вы ўсход

ад вёскі, у лесе 
3

Ста ян ка-1 і ста ян ка-2 пе рыя ду по зня га
неаліту

– в. Цехцін, 0,2 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі 

3

Селішча 1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Цехцін, на за ход няй ус к раіне
могільніка 

3

Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч -
ча 

X–XIII стагоддзi в. Угальш чы на, 1,3 км на поўдзень
ад вёскі, уро чыш ча Бор

3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Угальш чы на, 0,8 км на поўдзень
ад вёскі

3

Ста ян ка-1 і ста ян ка-2 пе рыя ду неаліту – в. Угальш чы на, 0,7 км на поўдзень
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Друць 

3

Кур га ны пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча X–XIII стагоддзi в. Угальш чы на, каля могілак 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

– в. Эсь мо ны, 1,5 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Га ра док 

3

Кур ган ны могільнік-1 і  кур ган ны
могільнік-2

X – па ча так XIII ста -
годд зя

в. Эсь мо ны, на паўноч на-за ход няй
ус к раіне вёскі, 0,4 км на паўноч ны
за хад ад вёскі 

3

Глускі раён
Селішча ІІ–ІХ стагоддзi г. Глуск, на паўднё вай ус к раіне го ра -

да, паміж пой май р. Пціч і могілкамі 
3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду брон за ва -
га веку

– в. Ба ры саўшчы на, 2 км на поўдзень
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Ка ма -
рын ка

3

Га радзішча VI–ХІІІ стагоддзi в. Га радзішча, 0,15 км на поўдзень ад 
вёскі, на вы сокім бе ра зе р. Пціч пры
ўпад зенні р. Крас ная

3

Га радзішча VII ста годд зе да н.э. – 
ІІ ста годд зе н.э.

в. Да коль, 9–10 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Га радзішча

3

Селішча ІІ–ХІІІ стагоддзi в. Жалвінец, на пра вым бе ра зе
р. Пціч

3

Селішча ІІ–V стагоддзi в. Жалвінец, 0,4 км на ўсход ад вёскі, 
уро чыш ча Ста рыя Кла ды, на ле вым
бе ра зе р. Пціч

3
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Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку – в. Зго да, 1 км на ўсход ад вёскі, на
пра вым бе ра зе р. Пціч, на пяс ча ных
ўзгор ках

3

Га радзішча VII ста годд зе да н.э. – 
ІІ ста годд зе н.э.

в. Зе лян ковічы, 5 км на поўнач ад
вёскі, уро чыш ча Дзе ружкі (Га ра док) 

3

Кур ган ны могільнік ІХ–ХІІІ стагоддзi в. Зе лян ковічы, 0,3 км на поўнач ад
вёскі

3

Га радзішча VII ста годд зе да н.э. – 
ІІ ста годд зе н.э.

в. Зе лян ковічы, 6 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Ста ры на 

3

Селішча VI–ІХ стагоддзi в. Ка ст рычнік, 1–1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку – в. Кны шы, 1 км на паўноч ны за хад ад 
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Пціч, каля
да рогі на в. Га ра док

3

Селішча ІІ–ІХ стагоддзi в. Пад луж жа, уро чыш ча Замікальш -
чы на, 0,4 км на поўнач ад вёскі

3

Селішча ІІ–ІХ стагоддзi в. Пад луж жа, на ўсход няй ус к раіне
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Пціч 

3

Ста ян ка пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку – в. Пад луж жа, 0,5 км на за хад ад
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Пціч, на
пяс ча ных ўзгор ках

3

Селішча ІІ–ІХ ста годдзі в. Поблін, 1 км на поўнач ад могілак 3
Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку – в. Поблін, на паўноч на-за ход няй ус -

к раіне вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Пціч, у  хваё вым лесе  паміж
могілкамі і жы вё ла га доўчай фер май

3

Селішча-1 пе рыя ду жа лез на га веку, ран -
ня га феа далізму

– в. Сіма навічы, уро чыш ча Селішча,
0,5 км на паўднё вы ўсход ад вёскі

3

Селішча-2 ІІ–V стагоддзi в. Сіма навічы, уро чыш ча Цём ша вае
Поле, 0,1–0,2 км на ўсход ад вёскі, на
пра вым бе ра зе р. Пціч

3

Бес кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
жа лез на га веку

– в. Сіма навічы, на тэ ры то рыі селіш -
ча-2 

3

Ста ян ка пе рыя ду брон за ва га веку – в. Сіма навічы, на паўднё ва-ўсход няй 
ус к раіне вёскі, на пер шай над пой -
мен най тэ ра се пра ва га бе ра га р. Пціч

3

Кур ган ны могільнік – в. Сіма навічы, на паўднё ва-ўсход няй 
ус к раіне вёскі, на пер шай над пой -
мен най тэ ра се пра ва га бе ра га
р. Пціч, на мес цы ста янкі

3

Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Сiманавiчы 3
Селішча ІІ–ІХ стагоддзi в. Уюнішча, 0,5 км на за хад ад вёскі,

уро чыш ча Га радзішча 
3

Га радзішча 1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча годд -

зе н.э.

в. Ха ло пенічы, уро чыш ча Зам чыш -
ча, 1 км на паўднё вы за хад ад вёскі

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку, 
феа далізму

– в. Ха ло пенічы, 0,7 км на паўднё вы
ўсход ад га радзішча 

3

Го рацкі раён
Брац кая магiла 1919 год г. Горкi, вул. Мсцiслаўская, у скве ры 3
Бюст І. І. Яку боўска га 1950 год г. Горкі, вул. Яку боўска га 3
Ва ен ныя могiлкi 1943–1944 гады в. Батвiнева 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Галавiчы 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Горы 3
Ва ен ныя могiлкi 1943–1944 гады в. Ка мен ка 3
Ме ма ры яль ны ком плекс са вец ка-поль -
скай бая вой садружнасцi

1943 год в. Ленiно 3

Брац кая магiла 1944 год в. Маслакi 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Пан кра таўка 3
Брац кая магiла 1944 год в. Па лен ка 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Пар шы на 3
Брац кая магiла 1944 год в. Рэк та 3
Ва ен ныя могiлкi 1943–1944 гады в. Ста ра сел ле 3
Ва ен ныя могiлкi 1943–1944 гады в. Ста ры на 3
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Ва ен ныя могiлкi 1943–1944 гады в. Сце фа на ва 3

Дрыбінскі раён
Брац кая магiла 1943–1944 гады г.п. Дрыбiн 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Кры ча ват ка 3
Рэшткі кас цё ла па ча так ХІХ ста год-

дзя
в. Рас на 2

Ком плекс бы лой сядзібы – сядзібны дом,
ляп ны дэ кор на столі і сце нах, рэшткі гас -
па дар чых па бу доў і спіртза во да

ка нец ХІХ ста годд зя в. Рас на 2

Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Рас на 3
Брац кая магiла 1944 год в. Чэр неўка 3

Кіраўскі раён
Па ла ца ва-пар ка вы ан самбль – па лац з дэ -
ка ра тыўным аз даб лен нем інтэр’ера (ляп -
ны дэ кор, камін і печ, пад ло га з ме ан д ра -
вым ар на мен там, пла фо ны сто ляў), гас па -
дар чыя па бу до вы, парк

ХVІІІ–ХІХ стагоддзi в. Жылічы 1

Брац кая магiла 1944 год в. Любонiчы 3
Магiла К.П.Арлоўска га 1968 год в. Мышкавiчы 3
Бюст К.П.Арлоўска га 1977 год в. Мыш кавічы 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Хвойнiца 3

Клімавіцкі раён
Брац кая магiла 1941–1943 гады г. Клiмавiчы, у пар ку 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады г. Клiмавiчы, на могiлках 3
Брац кая магiла 1941–1943 гады в. Вялiкi Мох 3

Клiчаўскi раён
Брац кая магiла 1944 год г.п. Клiчаў, вул. Пра ле тар ская, у

скве ры
3

Вай ско выя могiлкi 1944 год в. Ка вя за 3
Вай ско выя могiлкi 1943–1994 гады в. Усакiна 3

Касцюковiцкi раён
Брац кая магiла 1943 год г. Касцюковiчы, вул. Ленiнская, у

скве ры
3

Брац кая магiла 1941 год в. Ма лая Ва лась коўня 3

Крас на польскі раён
Брац кая магiла 1943 год г.п. Крас на пол ле 3

Кры чаўскі раён
Бу ды нак бы лой паш то вай стан цыі ся рэдзіна ХІХ ста -

годд зя
г. Кры чаў, вул. Ленінская, 76 3

Брацкiя магiлы 1941, 1943 гады г. Кры чаў, вул. На бя рэж ная 3
Брац кая магiла 1941–1943 гады г. Кры чаў, у скве ры iмя 60-годд зя

Кастрычнiка
3

Круглянскi раён
Брац кая магiла 1942–1944 гады г.п. Круг лае, у скве ры 3
Магiла А.С.Лукашэвiча 1943 год в. Глы бо кае 3
Брац кая магiла 1944 год в. Камсенiчы 3
Брац кая магiла 1942, 1994 гады в. Ця це ры на 3

Магілёўскі раён
Брац кая магіла бай цоў звод на га ба таль ё на
міліцыі з помнікам у іх го нар

1941, 1980 гады в. Гаі 3

Былы сядзібны дом па ча так ХХ ста годд зя в. Даш каўка 3
Брац кая магiла 1944 год в. Даш каўка 3
Брац кая магiла 1944 год в. Кня жы цы 3
Брац кая магiла 1944 год в. Крас на пол ле 3
Ме ма ры яль ная капліца ў па мяць аб Ай -
чын най вай не 1812 года

1912 год в. Сал та наўка 2

Капліца ХІХ ста годд зе в. Стайкі 3
Брац кая магiла 1944 год в. Су ха ры 3
Брац кая магiла 1944 год в. Ся лец 3
Бу ды нак бы лой паш то вай стан цыі ХІХ ста годд зе в. Фой на 2
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Брац кая магiла 1944 год в. Харошкi 3

Мсціслаўскі раён
Ганд лё выя рады па ча так ХХ ста годд зя г. Мсціслаў, вуліцы Калініна, 27,

Урыц ка га, 5
3

Брац кая магiла 1943 год г. Мсцiслаў, парк iмя Н.Круп скай 3
Па ра вы млын па ча так ХХ ста годд зя г. Мсціслаў, вул. К.Мар кса, 77 3
Бу ды нак бы лой муж чын скай гімназіі ХІХ ста годд зе г. Мсціслаў, вул. Пер ша май ская, 14 3
Бу ды нак бы лой вай ско вай ус та но вы ка нец ХІХ ста годд зя г. Мсціслаў, вул. Пра ле тар ская 3

Слаўга радскі раён
Брац кая магiла 1941, 1944 гады г. Слаўга рад, вул. Ленiнская, у пар ку 3
Бу ды нак бы лой паш то вай стан цыі дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя
г. Слаўга рад, вул. Ленінская, 49а 2

Брацкая магiла 1941,1944 гады г. Слаўга рад, 8 км на паўноч ны ўсход
ад го ра да 

3

Брац кая магiла 1941 год в. Аляк сан д раўка-1 3
Брац кая магiла 1943 год в. Гай шын 3
Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Гiжэнка 3
Брац кая магіла 1941, 1944 гады в. Іванішчэвічы 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Куль шы чы 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Лапацiчы 3
Брац кая магiла 1941 год в. Лю ба ны 3
Брац кая магiла 1941, 1943 гады в. Ляцягi 3
Ме ма ры яль ная капліца па ча так ХХ ста годд зя в. Ляс ная 1
Помнік у го нар пе ра могі рускіх войск у
бітве пад в. Ляс ной

1908 год в. Ляс ная 1

Брац кая магiла 1943 год в. Ляс ная 3
Брац кая магiла 1708 год в. Ляс ная 3
Брац кая магiла 1943 год в. Но вая Сла ба да 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Чыр во ная Сла ба да 3

Хоцімскі раён
Брац кая магiла 1943 год г. Хоцiмск, вул. Кiрава, у скве ры 3

Ча вускі раён
Брац кая магiла 1920 год г. Ча ву сы, у пар ку 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Ча ву сы, вул. Ленiнская 3
Брац кая магiла 1944 год в. Ан то наўка 3
Вай ско выя могiлкi 1943–1944 гады в. Бы на ва 3
Брацкiя магiлы 1944 год в. Вус це 3
Брац кая магiла 1944 год в. Гарбовiчы 3
Брацкiя магiлы 1944 год в. Гразiвец 3
Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Доўгi Мох 3
Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Дужаўка 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. За га ран ка 3
Брацкiя магiлы 1944 год в. За лож жа 3
Брац кая магiла 1944 год в. Лапенi 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Пе ту хоўка 3
Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Пру док 3
Брац кая магiла 1944 год в. Ста рая Буда 3
Брацкiя магiлы 1944 год в. Сутокi 3
Брац кая магiла 1944 год в. Суш чы 3
Брац кая магiла 1943 год в. Уж жар 3
Брацкiя магiлы 1944 год в. Хаменкi 3
Брацкiя магiлы 1944 год в. Чыр во ная Буда 3

Чэ ры каўскі раён
Брац кая магiла 1943–1944 гады г. Чэ ры каў, вул. К.Мар кса, у пар ку

Перамогi
3

Шклоўскі раён
Брац кая магiла 1944 год в. Гар шко ва 3
Паш то вая стан цыя ся рэдзіна ХІХ ста -

годд зя
в. Ла куці 2
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Брац кая магiла 1944 год в. Кня жы цы 3
Брац кая магiла 1944 год в. Палыкавiчы 3
Брац кая магiла 1944 год в. Ста ра сел ле 3
Брац кая магiла 1944 год в. Чыр чы на 3

МIНСКАЯ ВО БЛАСЦЬ
Ба ры саўскі раён

Зам чыш ча XII–XIV стагоддзi г. Ба ры саў, 0,5 км ад су час на га рын -
ку, на ле вым бе ра зе р. Бя рэзіна, у
раё не вул. Го га ля

3

Кур ган ны могільнік XI–XII стагоддзi г. Ба ры саў, на паўноч на-за ход няй ус -
к раіне го ра да, на ле вым бе ра зе р. Бя -
рэзіна, у кан цы вул. Чыр во на ар мей -
скай

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
I ста годд зе н.э.

в. Азд зяцічы, 1 км на паўднё вы за хад 
ад вёскі, за кал гас ным ма шын ным
два ром, на бе ра зе р. Бя рэзіна

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Ба рань, 1 км на паўднё вы ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Царкавiшча

3

Брац кая магiла 1944 год в. Будзенiчы 3
Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Будзенiчы 3
Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Вос траў, 1 км на ўсход ад вёскі, у

лесе, спра ва ад да рогі ў в. Мяд зве -
д зеўка, уро чыш ча Сас ноўшчы на

3

Кур ган ны могільнік XIII–XIV стагоддзi в. Га ра вец, 0,7 км на за хад ад вёскі,
аба пал ляс ной да рогі

3

Брац кая магiла 1944 год в. Глiвiн 3
Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

I–IV стагоддзi в. Дзяд зе лавічы, 4 км на паўднё вы
за хад ад вёскі, у лесе, зле ва (150 м) ад
да рогі ў в. Пру севічы, уро чыш ча
Зам ка вая Гара

3

Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га веку VI–VIII стагоддзi н.э. в. Дзяд зе лавічы, 4 км на за хад ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Цна, каля
га радзішча 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. За мош ша 3
Фраг мен ты сядзібы «Двор»: ка нец XIX –па ча так

ХХ ста годд зя
в. Вароўска га 3

фраг мент пар ку
ва да ём
дзве стайні
спіртза вод
валоўня
Руіны бы ло га дамінікан ска га кас цё ла 1809 год в. Зембін 2
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
I ста годд зе н.э.

в. Кімія, 0,15 км на поўнач ад вёскi,
на мысе, аб ме жа ва ным з поўдня і
паўднё ва га ўсхо ду нізкай пой май
рэчкі, уро чыш ча Ба та рэя

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Кра цэвічы, 3 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі,  на тэ ры то рыі Бя -
рэзінска га біясфер на га за па ведніка,
уро чыш ча Глiнiшча

3

Камен ны крыж пе рыя ду по зня га ся рэд ня -
веч ча

– в. Крынічкі 3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2 

IX–XII стагоддзi в. Крынічкі, 1,2 км на поўдзень ад
вёскi, каля ляс ной дарогi, 2,2 км на
паўднё вы ўсход ад вёскi, каля ляс ной
дарогi ў в. За чыс це

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Крынічкі, 2 км на паўднё вы ўсход
ад вёскi, каля ляс ной дарогi ў в. За -
чыс це

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

І–VI,
VІІІ–ІХ стагоддзi

в. Крынічкі, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскi, на пра вым бе ра зе р. Сха,
уро чыш ча Клю чы

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Лаўнікі, 4 км на паўднё вы за хад ад
вёскі, 1 км ад ле ва га бе ра га р. Цна, на
мяжы з Ла гойскім раё нам, уро чыш ча 
Зам ка вая Гара

3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ляш чы ны, 0,5 км на поўнач ад
вёскі, на пра вым бе ра зе ста ры цы
р. Бя рэзіна, уро чыш ча Зам ка вая
Гара

3

Брац кая магiла 1944 год в. Макаўе 3
Кур ган ны могільнік VIII–IX стагоддзi в. Ма лое Ста ха ва, 3 км на паўднё вы

за хад ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Бя -
рэзіна, каля могiлак

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
I ста годд зе н.э.

в. На ва сёлкі, 0,1 км на поўнач ад
вёскi, уро чыш ча За мак

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Ніўкі, 0,2 км на паўноч ны ўсход ад
вёскi, каля могілак

3

Га радзішча пе рыя ду ся рэд ня веч ча IX–XVI стагоддзi в. Обча, 0,4 км на паўднё вы за хад ад
вёскі, каля дарогi на в. Ба рань

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Пчэльнік, 4 км на поўнач ад вёскі,
на ле вым бе ра зе р. Бя рэзіна, аба пал
да рогі ў в. Кішчы на Сла ба да, у лесе

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Сла бо дка, 1 км на поўдзень ад
вёскi, 750 м ад лясніцтва, 150 м ад
ляс ной да рогі ў бок в. Свя тое, уро -
чыш ча Верх

3

Га радзішча ста ра жыт на га Ба ры са ва XII–XIII стагоддзi в. Ста ра ба ры саў, на ле вым бе ра зе
р. Бярэзiна, на стрэл цы вялікага
мыса, аб ме жа ва на га з ус хо ду во зе рам
і ру ча ём, з за ха ду – доўгім ярам

3

Фраг мен ты бы лой сядзібы вялікіх кня зёў
Ра ма на вых: 

XIX ста годд зе в. Ста ра ба ры саў 3

парк (фраг мент)
ліпа вая алея
ва даё мы
па рад ны двор з му ра ва ным фліге лем
новы сядзібны дом
па мят ны ва лун
Брац кая магiла 1941 год в. Студ зен ка 3
Па мят нае мес ца, звя за нае з падзеямi Ай -
чын най вай ны 1812 года 

1812 год в. Студ зен ка 3

Ка мен ны могільнік XIII–XIV стагоддзi в. Хаўхоліца, 1,3 км на ўсход ад
вёскi, за мос там це раз р. Нача, на
пра вым бе ра зе ракі

3

Бя рэзінскі раён
Дом бы лой сядзібы пер шая па ло ва

XIX ста годд зя
г. Бе разіно, вул. На бя рэж ная, 1 2

Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Беразiно, вул. Кастрычнiцкая 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2

– в. Арэш кавічы, 0,8 км на поўдзень ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Бярэзiна,
1,7 км на за хад ад вёскі, на суп раць
вяс ко вых могілак, аба пал да рогі на
в. Пру док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

I ста годд зе да н.э. – II 
ста годд зе н.э.

в. Ба гу шэвічы, у цэн тры вёскi, на ле -
вым бе ра зе р. Уса, уро чыш ча Кас -
цёль ная Гара

3

Кур ган ны могільнік Х–ХIII стагоддзi в. Вяшэўка, 1,8 км на ўсход ад вёскі,
уро чыш ча Кур ган не

3

Брац кая магiла 1944 год в. Вяшэўка 3
Кур ган ны могільнік Х–ХIII стагоддзi в. Вялікія Лагі, 2 км на поўнач ад

вёскi, на ўскраіне лесу, уро чыш ча
Кры жы

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
ХIII ста годд зе н.э.

в. Га радзішча, на паўноч на-ўсход -
няй ўскраіне вёскi, на пра вым бе ра зе
р. Бя рэзіна, уро чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могільнік Х–ХIII стагоддзi в. Га цец, 1,5 км на за хад ад вёскі, на
ле вым бе ра зе р. Клевіца, спра ва ад
ляс ной да рогі на в. Ку ка ра ва, уро -
чыш ча Дудкi (Вы сокі Бе раг)

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Дзмітравічы, 0,6 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча За лоз зе, на пра вым
бе ра зе р. Бру ста

3
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Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

Х–ХIII стагоддзi в. Ду ле бы, 1,7 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Ба равіца, 1,8–1,9 км на
поўнач ад вёскі, у лесе, на пра вым бе -
ра зе р. Ду леб ка

3

Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Жор наўка 3
Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Жу ка вец 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

ХІІ–ХІІІ стагоддзi в. Ка план цы, 0,2 км на паўднё вы
ўсход ад вёскi, уро чыш ча Га ра док

3

Кур ган ны могільнік Х–ХIII стагоддзi в. Кар баўское, 0,7 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Кля ва, уро чыш ча Клiн

3

Га радзішча-1 і га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ко та ва, 0,2 км на ўсход ад вёскі,
уро чыш ча За мэ чак, на пра вым бе ра зе 
р.  Уша, 170 м на ўсход ад
гарадзiшча-1, на пра вым бе ра зе
р. Уша

3

Кур ган ны могільнік Х–ХIII стагоддзi в. Ку ка ра ва, 0,5 км на ўсход ад часткі 
вёскi, раз меш ча най на ле вым бе ра зе
р. Клевіца, зле ва ад да рогі ў в. Га цец

3

Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Мацевiчы 3
Кур ган ны могільнік Х–ХIII стагоддзi в. Ма часк, 0,4 км на поўнач ад вёскi,

у лесе, аба пал да рогі ў в. Пры баркі
3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Ма часк 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2

Х–ХIII стагоддзi в. Мірас лаўка, 0,3 км на паўноч ны
за хад ад паўноч най ускраiны вёскi,
на ле вым бе ра зе р. Бярэзiна, 1,5 км
на поўнач ад вёскi, на ле вым бе ра зе
р. Бя рэзіна

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VІІ ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.,
VI–VIII стагоддзi

в. За мак, на ўсход няй ус к раіне вёскі,
на пра вым бе ра зе р. Бя рэзіна

3

Брац кая магiла 1944 год в. Па гост 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Па пла вы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
IХ ста годд зе н.э.

в. Пры бя рэж нае, у цэн тры вёскi, на
пра вым бе ра зе р. Бярэзiна

3

Кур ган ны могільнік Х–ХIII стагоддзi в. Уша, 6 км на ўсход ад вёскі, уро -
чыш ча Усце, на ле вым бе ра зе р. Уша

3

Кур ган ны могільнік ХІ–ХIII стагоддзi в. Хар чы чы, 0,8 км на за хад ад вёскі,
на пра вым бе ра зе р. Хар чыч ка, у
лесе, уро чыш ча Кур ган не

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

дру гая чвэрць
1-га ты ся ча годд зя

да н.э.

в. Чы жа ха, паміж вёс камі Чы жа ха
(0,2 км) і Бы чын (0,3 км), уро чыш ча
Га ра док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI–VIII стагоддзi в. Чыр во ная Зор ка, 1,3 км на паўднё -
вы ўсход ад вёскі, у пой ме р. Бя -
рэзіна, 70 м ад яе, уро чыш ча Равiнкi
(Гнiлое)

3

Ва ло жынскі раён
Бу ды нак бы лой іешы вы 1803 год г. Ва ло жын, вул. Кірава, 2 2
Ан самбль бы лой рэзідэн цыі Тыш кевічаў: г. Ва ло жын, пл. Сва бо ды, 4, 17, 19 2
галоўны кор пус 1782–1806 гады
два флігелі XVIII–XIX стагоддзi
фраг мен ты пар ку XIX ста годд зе
Га радзішча V ста годд зе да н.э. –

II ста годд зе н.э.
г. Ва ло жын, 0,5 км на поўдзень ад
аўта вак за ла па вул. Леніна, по бач з
за во дам пла ст ма са вых вы ра баў

3

Брац кая магіла 1941–1944 гады г. Ва ло жын, пл. Сва бо ды 3
Кур ган ны могільнік XI–XIII стагоддзi в. Вы со кае, 0,2 км на паўднё вы за хад

ад вёскі, спра ва ад да рогі ў в. Каш -
чэлічы, уро чыш ча Кур га ны

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

І–ІV стагоддзi в. Кал дыкі, 0,6 км на паўноч ны за хад 
ад паўноч най ус к раіны вёскі, 0,2 км
на паўноч ны за хад ад ву чэб на-геа -
графічнай стан цыі «За ход няя Бя -
рэзіна», уро чыш ча Жы до ва Гара

3
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Кур ган ны могільнік XI–XIII стагоддзi г.п. Івя нец, на паўноч най ус к раіне
па сёл ка, 0,4 км на поўнач ад кас цё ла,
50 м на за хад ад птуш ка фаб рыкі

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Івя нец, Цэн траль ная плош ча 3
Га радзішча XVI–XVII стагоддзi в. Ка мень, 0,4 км на паўднё вы за хад

ад вёскі, левы бе раг р. Ка мен ка
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

І ста годд зе да н.э. –
ІІІ ста годд зе н.э.

в. Каш чэлічы, на паўднё вай ускраiне 
вёскi, зле ва ад да рогі ў в. Ста рынкі,
уро чыш ча За мак

3

Га радзішча XI–XVI стагоддзi в.  Лоск, у  вёс цы, на паўднё -
ва-ўсходнім мысе пры род на га
ўзвыш ша, на пра вым бе ра зе р. Бу ян -
ка, уро чыш ча За мак

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII стагоддзi в. Лу жа ны, 0,1 км на поўнач ад вёскі, 
спра ва ад да рогі ў в. Дубіна 

3

Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку, по -
зня га ся рэд ня веч ча

I–XVII стагоддзi в. Ракаў, 0,3 км на паўднё вы за хад ад
кас цё ла, у пой ме р. Іслач (левы бе раг)

3

Брац кая магiла 1944 год в. Ракаў 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Уз ба лаць, 1 км на поўдзень ад вёскi 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ясенішкі, 0,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскi,  на ле вым бе ра зе
р. Яршэўка, уро чыш ча За мак

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Яр шэвічы, 0,6 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 250 м ад вяс ко вых
могілак, уро чыш ча За мак 

3

Вілейскі раён
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

г. Вілей ка, 0,5 км на паўднё вы ўсход
ад го ра да

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

г. Вілей ка, 0,5 км на паўноч ны за хад
ад го ра да, былы ху тар Гарадзiшча

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Галінова, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, мяс цо вая на зва – Ска -
бее ва Гара

3

Кур ган ны могільнік IX–X стагоддзi в. Галінова, 200 м на паўноч ны ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Ва ла тоўкi

3

Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Даўгінава, 1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскi

3

Ка мен ны крыж IX–XIII стагоддзi в. Даўгінава, 3 км на за хад ад вёскi,
спра ва ад дарогi ў г. Вiлейку (ця пер –
у ДНУ «Інсты тут геа логіі НАН Бе ла -
русі» (г. Мінск)

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

IX–XI стагоддзi в. Забор’е, 1,5 км на поўнач ад вёскі,
уро чыш ча Кур га ны, 1,1 км на за хад
ад могiльнiка-1

3

Кур ган ны могільнік IX–XI стагоддзi в. За чар ная, 0,5 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі, спра ва ад дарогi на
в. Старынкi

3

Кур ган ны могільнік XIII–XIV стагоддзi в. Іжа, 1,9 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, спра ва ад да рогі на в. Сла ба да,
у лесе, уро чыш ча Лісічыха

3

Ка мен ны могільнік ХІІІ–ХVІ стагоддзi в. Ілья, 0,8 км на паўноч ны за хад ад
вёскi

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Iлья 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

IX–XIII стагоддзi в. Ка ме на, 2,5 км на ўсход ад вёскі,
уро чыш ча Каралiна

3

Кур ган ны могільнік IX–XI стагоддзi в. Каўшэвічы, на паўднё ва-ўсход няй
ус к раіне вёскi

3

Ка мен ны могільнік XIV–XVI стагоддзi в. Ла ты галь, 1,5 км на за хад ад вёскi 3
Курганны могільнік IX–XI стагоддзi в. Любоўшы, 1 км на паўноч ны ўсход

ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Вуз лян ка
3

Брац кая магiла 1943 год бы лая в. Люб ча 3
Кур ган ны могільнік, ка мен ныя магілы IX–XI стагоддзi в. Ма левічы, 2,1 км на паўднё вы за -

хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Вiлiя

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Рэчкi 3
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Рэшткі бы лой сядзібы «Двор Стайкі»: дру гая па ло ва
ХVІІІ–XIX ста годд зе

в. Стайкі, на паўноч ны ўсход ад вёскі 3

фраг мен ты пар ку
фраг мен ты вод най сістэ мы
гас па дар чыя па бу до вы – рэшткі бро ва ра,
скле па, стайні, тока

Дзяр жынскі раён
Брацкiя могiлкi 1920 год,

1941–1944 гады
г. Дзяр жынск, вул. 1-я Ленiнская 3

Брац кая магiла 1944 год в. Васiлеўшчы на 3
Фраг мен ты сядзібна-пар ка ва га ком плек су 
«Ка пыліншчы на»: 

ка нец XIX – па ча так
ХХ ста годд зя

в. Во лма 3

фраг мен ты пар ку
сад
вод ная сістэ ма
Ком плекс бы лой сядзібы: па ча так XIX ста год-

дзя
в. Во лма 2

сядзібны дом
ад на па вяр хо вы дом з ман сар дай
флігель-кух ня
жылы бу ды нак
руіны капліцы
гаспадарчая па бу до ва
склеп
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Даб ры не ва 3
Брац кая магiла 1944 год в. Ка вяр ля ны 3
Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку V ста годд зе да н.э. –

XIII ста годд зе н.э.
в. На ва са ды, 0,4–0,5 км на поўдзень
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Слаўка

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2

XI–XIII стагоддзi в. На ва са ды, 0,7 км на поўнач ад
вёскі, спра ва ад дарогi на в. Крыш та -
фо ва, 0,7 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Кер наж

3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Машніца, 0,35 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Брац кая магiла 1944 год г.п. Не га рэ лае, вул. Ленiнская 3

Ка пыльскі раён
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
IX ста годд зе н.э.

г. Ка пыль, вул. Пар ты зан ская, на ле -
вым бе ра зе р. Мажа

3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi г. Ка пыль, 0,4 км на паўднё вы за хад
ад га радзішча, по бач з могілкамі

3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi г. Ка пыль, 150–200 м на ўсход ад га -
радзішча, уро чыш ча Дубы

3

Брац кая магiла 1944 год в. Ар ге лаўшчы на 3
Кур ган ны могільнік Х–ХІІ стагоддзi в. Ас тра вок, 0,6 км на поўнач ад

вёскі, зле ва ад да рогі Ка пыль–Гро за -
ва

3

Фраг мен ты бы лой сядзібы: ка нец ХVІІІ – ка нец
XIX ста годд зя

в. Бабоўня 3

фраг мен ты пар ку
вод ная сістэ ма
бро вар
Брац кая магiла 1944 год в. Бабоўня 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Вя ле шы на, 0,5 км на поўдзень ад

вёскі, у лесе
3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Вя ле шы на-1 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Вя ле шы на-2, 0,3 км на паўднё вы

за хад ад вёскі, спра ва ад да рогі Шыш -
чы цы–Бабоўня

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Вялiкая Раёўка 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Гар на стае ва, 0,9 км на поўнач ад

вёскi, спра ва ад да рогі Ка пыль–Гро -
заў

3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Гро заў, 0,3 км на паўднё вы за хад
ад вёскi, на пра вым бе ра зе р. Ужан ка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Да ра гавіца, 0,3 км на паўднё вы за -
хад ад за ход няй ус к раіны вёскі, на
ле вым бе ра зе р. Выня

3

Сядзіба Э.Вайніловіча: дру гая па ло ва
ХVІІІ ста годд зя

в. Ду нае ва 3

уяз ная алея
свіран
рэшткі па са дак пар ку, саду
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Ду саеўшчы на, 1 км на паўноч ны

за хад ад вёскі, уро чыш ча Клін
3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Ду саеўшчы на, 2,5 км на поўнач ад
вёскі, уро чыш ча Змяінец

3

Фраг мен ты сядзібна-пар ка ва га ком плек -
су: 

дру гая па ло ва
XIX ста годд зя

в. Ка ко ры чы 2

парк
сад
вод ная сістэ ма
гас па дар чыя па бу до вы
бра ма
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Ка лод зез нае, 1 км на ўсход ад

вёскі, 0,4 км спра ва ад да рогі ў г. Ка -
пыль і в. Сця пу ры

3

Брац кая магiла 1941 год в. Кам са моль ская 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Кісялі, 150 м на паўднё вы за хад ад

вёскi, спра ва ад да рогі ў в. Сунаі
3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Мажа, 0,5 км на паўноч ны ўсход ад 
вёскi,  спра ва ад да рогі  Ка -
пыль–Цімкавічы

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

в. Мыслі, 1 км на ўсход ад паўноч най
ус к раіны вёскi, на пра вым бе ра зе
р. Выня

3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Руд нае, 2,2 км на за хад ад вёскі, у
лесе, спра ва ад да рогі ў в. Савічы

3

Брац кая магіла 1944 год в. Се ме жа ва 3
Фраг мен ты бы лой сядзібы «Ато на ва»: ся рэдзіна XIX ста -

годд зя
в. Сіня чо ва 3

фраг мен ты пар ку
фраг мен ты алеі
рэшткі гас па дар чых па бу доў
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Ста ры ца 3
Рэшткі сядзібна-пар ка ва га ком плек су
«Пу ка ва»: 

ся рэдзіна XIX ста -
годд зя

в. Сунаі 3

сад
сядзібны дом
пар ка вы павільён
бу дынкі гас па дар ча га два ра
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

в. Сця пу ры, 1,5 км на за хад ад вёскі,
на ле вым бе ра зе ру чая Чай ка, уро -
чыш ча Кас цё лак

3

Брац кая магiла пагранiчнiкаў 1923, 1930,
1939 гады

в. Цiмкавiчы 3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Цiмкавiчы 3
Фраг мен ты ком плек су бы лой сядзібы
«Ма кра ны»: 

дру гая па ло ва
ХVІІІ ста годд зя

в. Чыр во ная Дуб ра ва 3

руіны ма лоч на га за во да
руіны капліцы
руіны цар квы
ва да ём
рэшткі алеі і па са дак пар ку
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Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Юраўшчы на, 0,1 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, на бе ра зе ру чая Ужан -
ка

3

Клецкі раён
Бу дынкі бы лых ка зар маў па ча так ХХ ста годд зя г. Клецк, вул. Ка зар мен ная, 4–8 3
Бу ды нак бы ло га шпіталя 1909 год г. Клецк, вул. Школь ная, 23–25 3
Магіла чыр во на ар мей цаў 1917, 1967 гады г. Клецк, га радскія могілкі 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1968 год в. Арда 3
Брац кая магіла пар ты зан 1956 год в. Ас т роўчыцы 3
Брац кая магіла са вецкіх воінаў 1944, 1975 гады в. Ба ба евічы 3
Фраг мен ты сядзібна-пар ка ва га ком плек су 
«Га лын ка»: 

дру гая па ло ва
ХVІІІ ста годд зя 

в. Га лын ка 3

руіны капліцы
фраг мен ты пар ку 1811 год
руіны бы лых збу да ван няў
рэшткі га лу бятні
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Гар бу ноўшчы на, 3,5 км на паўднё -
вы за хад ад вёскі, 2,5 км на поўнач ад
г. Клец ка, спра ва ад чы гункі Ба ра -
навічы–Асіповічы

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII стагоддзi в. Ка пла навічы, 0,1 км на за хад ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Лань, на
вяс ко вых могілках

3

Фраг мен ты бы ло га фаль вар ка
Вайніловічаў: 

дру гая па ло ва
XIX – па ча так
ХХ ста годд зя

в. Кун цаўшчы на 2

сядзібны дом
дом ака но ма
гас па дар чыя па бу до вы
бу ды нак бро ва ра
Былы сядзібна-пар ка вы ком плекс: ка нец ХVІІІ –

па ча так ХІХ ста годд зя
в. Ле ця шын 3

фраг мен ты пар ку
сады
свіран
Бу ды нак бы лой паш то вай стан цыі пер шая па ло ва

XIX ста годд зя
в. Сіняўка 3

Брац кая магiла 1944 год в. Сiняўка 3
Сядзіба 1909 год в. Страл ка ва 3
Фраг мен ты ком плек су бы лой сядзібы: апош няя чвэрць

ХVІІІ – па ча так
ХХ ста годд зя

в. Туча 3

сядзібны дом
ва даё мы
фраг мен ты пар ку
рэшткі гас па дар чых па бу доў і спіртза во да
Фраг мен ты ком плек су бы лой сядзібы: дру гая па ло ва

XIX ста годд зя
в. Цяс ноўка 3

рэшткі сядзібна га дома
рэшткі афіцыны
рэшткі гас па дар чай па бу до вы
Фраг мен ты па ла ца ва-пар ка ва га ан самб ля
«Радзівілімон ты»: 

1780–1783 гады в. Чыр во ная Зор ка 2

руіны па ла ца
парк
Рэшткі вет ра но га млы на ка нец XIX – па ча так

ХХ ста годд зя
в. Шыйкі 3

Бу дынкі бы лой сядзібы: пер шая па ло ва
XIX ста годд зя

в. Янавічы 3

сядзібны дом
свіран
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Крупскi раён
Брац кая магiла 1942 год г. Крупкi, на могiлках 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Крупкi, на могiлках 3
Бюст В.В.Ка ва лён ка 1984 год г. Крупкі 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Асінаўка, 3 км на паўноч ны за хад

ад вёскi
3

Брац кая магiла 1944 год г.п. Бобр 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Вы дры ца, 1 км на паўднё вы за хад

ад вёскі, уро чыш ча Ляхаўка
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Вялікае Го рад на, 0,1 км на за хад ад 
вёскi, уро чыш ча За мак

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Дубы, 1 км на поўдзень ад ус ход ня -
га бе ра га воз. Ся ля ва

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Дудзінка, 1 км на ўсход ад вёскі,
уро чыш ча Рас ця роб

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Кіявец, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Бобр

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
IX ста годд зе н.э.

в. Клішана, 1 км на поўдзень ад вёскі, 
на вос тра ве воз. Ся ля ва, уро чыш ча
Вы спян ская Гара

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Ля нок, 0,2 км на поўнач ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Пліса, у цэн тры вёскi, на пра вым
бе ра зе р. Плiса

3

Брац кая магiла 1944 год в. Смародзiнка 3
Брац кая магiла 1941, 1944 гады г.п. Халапенiчы 3

Ла гойскі раён
Фраг мен ты бы лой сядзібы Тыш кевічаў: XIX ста годд зе г. Ла гойск 3
бу ды нак бы лой па лат ня най фаб рыкі
бу ды нак бы лой стайні
бу ды нак бы лой вар тоўні
бу ды нак бы лой лядоўні
тэ ры то рыя бы ло га кас цё ла – фамільнай
крып ты
Ла гой скае га радзішча V ста годд зе да н. э –

V стагоддзе н.э.
г. Ла гойск, ва ўро чыш чы Зам ка вая
Гара, 1 км на паўноч ны за хад ад го ра -
да, на ўзвыш шы

2

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

г. Ла гойск, на паўднё ва-ўсход няй ус -
к раіне го ра да, уро чыш ча Піме на ва
Гара 

3

Брацкiя могiлкi 1944 год г. Ла гойск, вул. Цiмчука 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Амнішава, 0,7 км на поўдзень ад

вёскi, за ру ча ём, каля су час ных
могiлак

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Аўгус то ва, 0,7 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Бя ла ру чы, у цэн тры вёскi, уро -
чыш ча Гарадзiшча 

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2 

X–XIII стагоддзi в. Васількоўка, 1 км на за хад ад
вёскі, у лесе, 1,5 км на за хад ад вёскi

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Васількоўка, 2 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча За мак (Тар -
так)

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Вей на, 1,3 км на паўднё вы ўсход ад 
вёскі, каля су час ных могiлак

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Но вае Га радзішча, 0,5 км на
поўдзень ад вёскі, уро чыш ча За мак

3

Кур ган ная гру па – в. Гасцілавічы, 3 км на поўнач ад
вёскі, у лесе, уро чыш ча Тур’я

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Гле баўшчы на, 0,4 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча За мак

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Даль кавічы, 0,7 км на поўнач ад
вёскі, у лесе

3
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Ста ян ка пе рыя ду неаліту ся рэдзіна 4-га ты ся -
ча годд зя да н.э.

в. За цэн не, па бе ра гах р. Цна, на
поўнач ад мос та, каля аўта мабільнай
да рогі Плеш чаніцы–Зембін 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Ка ме на, 0,3 км на паўноч ны за хад
ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Ка мен ка

3

Ся рэд не вя ко вае селішча-1, ся рэд не вя ко -
вае селішча-2 

– в. Ка ме на, по бач з га радзішчам, каля 
пад нож жа мыса, 0,1 км ад бу дын ка
сель са ве та, каля да рогі да селішча-1

3

Брац кая магiла 1944 год в. Косiна 3
Ка мень-сле давік пе рыя ду брон за ва га веку – в. Кра мя нец, 0,6 км на поўнач ад

вёскі
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Ку зевічы, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча За мак

3

Кур ган – в. Ку зевічы, 1 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, у полі

3

Га радзішча-1, га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Малы Казінец, 1 км на ўсход ад
вёскі, у лесе, 0,4 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, у лесе

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Малы Казінец, 0,4 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Фраг мен ты пар ку «Ма лыя Бе ся ды»: дру гая па ло ва 
XIX ста годд зя

в. Ма лыя Бе ся ды 3
фраг мен ты пар ку
ва да ём 
алея лістоўніцы
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Ма ча ны, 1,5 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Зам чыш ча, у лесе

3

Га радзішча – в. Мок радзь, 3 км на поўдзень ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ніўкі, на ўсход ад тра сы Ла -
гойск–Плеш чаніцы, 100 м ад па ва ро -
ту на в. Ку зевічы, у лесе

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Панізоўе, 1,5 км на паўднё вы за хад 
ад вёскі, уро чыш ча За мак, на ле вым
бе ра зе р. Гай на

3

Па мят нае мес ца – радзiма Змiтрака Бядулi 1886 год в. Па сад зец 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi г.п. Плеш чаніцы, 3 км на поўдзень ад 

па сёл ка, на пра вым бе ра зе р. Цi -
мошанка

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Прудзішча, 2 км на поўдзень ад
вёскі, уздоўж да рогі на в. Дзяніскі,
уро чыш ча Рудзь коўшчы на 

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Раць кавічы, 2 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Змееў Лес,
спра ва ад да рогі ў в. Руд ня

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Свідна, 0,5 км на ўсход ад вёскi, на
пра вым бе ра зе р. Гай на

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Селішча, 0,3 км на ўсход ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку – в. Сілічы, 0,8 км на поўнач ад вёскі,

каля шашы Мінск–Плеш чаніцы
3

Га радзішча-1 і га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Ка мен ская Сла ба да, 1,5 км на за -
хад ад вёскі, на ўзгор ку ў лесе, 3 км на
за хад ад вёскі, на ўзгор ку ў лесе

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Сла гавішча, 5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, уро чыш чаТ рэль
(Равы), у лесе

3

Кур ган – в. Сла гавішча, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Та тарскія
могілкі

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Су хая Гара, 1,3 км на ўсход ад
вёскі,  50 м зле ва ад да рогі  ў
в. Прудзішча

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны
могільнік-2 

– в. Ся рэд няе, 1,5 км ад вёскі, па ба ках
да рогі на в. Селішча, у лесе, 300 м на
ўсход ад могільніка-1, у лесе

3
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Га радзішча-1 і га радзішча-2 пе рыя ду ран -
ня га жа лез на га веку

V ста годд зе да н.э. – 
V ста годд зе н.э.

в. Та расіно, 0,3 км на паўднё вы за хад 
ад вёскі, на вы сокім уз гор ку, 0,2 км
на за хад ад вёскі, на вы сокім мысе, у
лесе

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ха ру жан цы, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, у лесе

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Чыр во ны Бор, 0,5–0,7 км на за хад
ад вёскi

3

Любанскi раён
Ме ма ры яль ны ком плекс савецкiм
актывiстам, воiнам, пар ты за нам i пад -
польш чы кам, брацкiя могiлкi

1921, 1944 гады г. Лю бань, вул. Пер ша май ская, у
скве ры

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. – 
I ста годд зе н.э.

в. Об чын, 3,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Куль та вы ка мень з свідравінамі – в. Пе ра ток, 300 м на поўнач ад вёскі,
спра ва ад шашы Дубнікі–Таль

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. – 
I ста годд зе н.э.

в. За ель нае, 1,5 км на паўднё вы за хад 
ад вёскі, у полі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
I ста годд зе н.э.

в. За смуж жа, 2,9 км на поўдзень ад
вёскі, спра ва ад да рогі ў в. Ту рок,
уро чыш ча Пе ра ро сты

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Кры валь, 1,5 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Шведскiя
могілкі

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Ляхаўка, 1,8 км на паўднё вы за хад
ад паўднё вай ус к раіны вёскі, паміж
дву ма су час нымі могілкамі

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Не ва лаж, 2 км на паўноч ны за хад
ад цэн тра вёскі, уро чыш ча Шведскiя
могілкі

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Ра кавішчы, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, зле ва ад да рогі ў
в. Смоль га ва

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Ра чэнь, на паўноч на-ўсход няй ус -
к раіне вёскі, на могілках

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Смоль га ва, 0,3 км на поўнач ад ус -
ход няй ус к раіны вёскі, зле ва ад да -
рогі ў в. Крупкі, уро чыш ча Шведскія 
могілкі

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Смоль га ва, 0,4 км на поўнач ад за -
ход няй ус к раіны вёскі, у лесе, по бач з 
жы вё ла га доўчай фер май

3

Ме ма ры яль ны ком плекс «Вос траў Зыс -
лаў»

1941–1944 гады в. Ста ра сек 3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Ту рок, 0,5 км на поўдзень ад вёскі,
зле ва ад ляс ной да рогі ў в. Пес ча нец

3

Ма лад зе чанскі раён
Кор пус бы ло га кляш та ра трыніта рыяў 1762 год г. Ма лад зеч на, вул. Зам ка вая, 21 2
Га радзішча XV–XIX стагоддзi г. Ма лад зеч на, на паўноч на-ўсход -

няй ус к раіне го ра да
3

Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Ма лад зеч на, вул. Драз довіча, у
скве ры 

3

Троіцкі кас цёл з бра май і ага род жай 1701–1704 гады в. Беніца, 0,1 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі

2

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Вась каўцы, на паўноч на-ўсход няй
ус к раіне вёскі 

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Вя зын ка, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, на ле вым бе ра зе ка на -
ла Вілей ска-Мінскай вод най сістэ мы

3

Га радзішча XIV–XVII стагоддзi в. Га ра док, у паўноч най ча ст цы
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Бя рэзіна

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV–VII стагоддзi в. Дуб ра ва, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
на ўзгор ку вы шы нёй 35 м

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Дуб ра ва 3
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Гарадзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе да
н.э. – 1-е ты ся ча год-

дзе н.э.

в. Крас нае, 0,5 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, каля чы гу нач на га пе ра ез да

3

Брацкiя могiлкi 1944 год в. Крас нае 3
Ка мен ны крыж пе рыя ду по зня га ся рэд ня -
веч ча

– в. Па ла ча ны, 1,5 км на поўнач ад
вёскі, спра ва ад да рогі на в. Зо рань ка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

1-е ты ся ча годд зе н.э. в. Па ра доўшчы на, 1,5 км на паўноч -
ны ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік VIII–XIII стагоддзi в. Пе ка ры, 0,5 км на за хад ад вёскі,
каля да рогі ў в. Лу жа ны, уро чыш ча
Кап цы

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку – ран ня га ся рэд ня веч ча

V–XIII стагоддзi г.п. Ра даш ковічы, на ўскраіне па сёл -
ка, на вул. За слаўскай, на пра вым бе -
ра зе р. Гуй ка

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Радашковiчы, вул. Са вец кая 3
Помнiк экiпажу М.Ф.Гас тэ лы 1941 год 50-ы км шашы Мiнск–Вiльнюс, каля

г.п. Радашковiчы
3

Кур ган ны могільнік VIII–XIII стагоддзi в. Уд ран ка, 100 м на паўднё вы за хад
ад вёскі, аба пал да рогі на г.п. Ра даш -
ковічы

3

Мінскі раён
Брац кая магiла 1944 год в. Аб чак 3
Брац кая магiла 1944 год в. Азяр цо 3
Брац кая магiла 1944 год в. Ано паль 3
Брац кая магiла 1941 год в. Астрашыцкi га ра док 3
Брац кая магiла 1919, 1944 гады в. Бальшавiк 3
Брац кая магiла 1944 год в. Га та ва 3
Гіста рыч ны цэнтр г. За слаўе: бу дынкі і збу -
да ванні, планіро вач ная струк ту ра і ланд -
шафт на тэ ры то рыі, аб ме жа ва най пе ра кры -
жа ван нем вул. Бя ло ва з ка на лам Вілей -
ска-Мінскай вод най сістэ мы, уздоўж пра ва -
га боку гэ та га ка на ла, ле ва га бе ра га
р. Княгінька, уздоўж чы гу нач най да рогі да 
мос та на аўта мабільнай да ро зе За -
слаўе–Ракаў, па пра мой да за бу до вы на бе -
ра зе р. Чарніца, па пра вым бе ра зе ракі,
уздоўж пра ва га боку ка на ла Вілей -
ска-Мінскай вод най сістэ мы да вул. Бя ло ва

X–XVIII стагоддзi г. За слаўе 2

Бу ды нак ка нец XIX ста годд зя г. За слаўе, вул. Вак заль ная, 5 3
Будынак ка нец XIX ста годд зя г. За слаўе, вул. Вак заль ная, 7 3
Бу ды нак 1933 год г. За слаўе, вул. Вялікая, 25 3
Фраг мен ты бу дын ка ка нец XIX ста годд зя г. За слаўе, вул. Паш то вая, 11 3
Бу ды нак ка нец XIX ста годд зя г. За слаўе, вул. Ра бо чая, 18 3
Бу ды нак 1912–1914 гады г. За слаўе, вул. Са вец кая, 34 3
Бу ды нак 1911–1914 гады г. За слаўе, вул. Са вец кая, 36 3
Бу ды нак 1927 год г. За слаўе, вул. Са вец кая, 45 3
Га радзішча Вал X–XVIII стагоддзi г. За слаўе, на паўноч най ус к раіне го -

ра да
3

Га радзішча За мэ чак дру гая па ло ва X–
XI ста годд зе

г. За слаўе, вул. Мінская 3

Кур ган ны могільнік дру гая па ло ва X – па -
ча так XIІ ста годд зя

г. За слаўе, 0,9 км на паўноч ны ўсход
ад га радзішча Вал

3

Кур ган ны могільнік дру гая па ло ва X–
XI ста годд зе

г. За слаўе, 1,6 км на паўднё вы ўсход
ад га радзішча За мэ чак

3

Кур ган ны могільнік ка нец X–XI ста годд зе г. За слаўе, 0,25 км на паўноч ны за хад 
ад га радзішча За мэ чак 

3

Кур ган ны могільнік X – пер шая па ло ва 
XI ста годд зя

г. За слаўе, паўднё вая ча ст ка го ра да 3

Кур ган ны могільнік ка нец X–XI ста годд зе г. За слаўе, 1,8 км на паўднё вы за хад
ад цэн тра го ра да

3

Кур ган ны могільнік ка нец X – пер шая па -
ло ва XІI ста годд зя

г. За слаўе, 0,4–0,5 км на паўноч ны за -
хад ад га радзішча Вал, на ле вым бе ра -
зе Вілей ска-Мінскай вод най сістэ мы

3
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Кур ган ны могільнік X–XI стагоддзi г. За слаўе, 1,5 км на паўднё вы за хад
ад га радзішча За мэ чак

3

Кур ган ны могільнік X–XI стагоддзi г. За слаўе, 1 км ад га радзішча За мэ -
чак

3

Кур ган ны могільнік дру гая па ло ва
X–XI ста годд зе

г. За слаўе, 2 км на поўдзень ад га -
радзішча За мэ чак

3

Брац кая магiла 1941 год г. За слаўе, вул. Вялікая 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Байдакi 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Васілеўшчы на, 0,4 км на за хад ад

вёскі
3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Вялікая Бор здынь, 0,4 км на за хад
ад вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VII ста годд зе да н.э. – 
VIII ста годд зе н.э.

в. Бан ца раўшчы на, на ле вым бе ра зе
р. Свіслач

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Буды, 0,1 км на поўнач ад вёскі 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

в. Два рыш ча, 0,2 км на за хад ад вёскі 3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Дзе даўка, 1 км на поўнач ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Дуб ро ва, 0,3 км на паўднё вы ўсход

ад вёскі
3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

I–IV стагоддзi в. Зба ровічы, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Га радзішча X–XI, XVII–
XIX стагоддзi

в. Га радзішча, на пра вым бе ра зе
р. Мен ка

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Гра бён ка, 0,2 км на поўдзень ад
вёскі

3

Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Кай ка ва, 1,3 км на за хад ад вёскі 3
Фраг мен ты бы лой сядзібы «Ігнацічы»: ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
в. Калініна 3

сядзібны дом
флігель
бра ма
кар ма цэх
свіран
сілас ная вежа
фраг мен ты пар ку
Брац кая магiла 1944 год в. Ка ра лёў Стан 3
Фрагменты бы лой сядзібы С.Пру шын ска -
га:

апош няя чвэрць
ХVІІІ ста годд зя

в. Ка ралішчавічы 3

тэ ры то рыя бы ло га пар ку
тэ ры то рыя па рад на га два ра
бу ды нак свірна
Мес ца згу бы ах вяр палітыч ных рэп рэсій 1930–1940-я гады уро чыш ча Ку ра па ты 1
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

IV ста годд зе да н.э. –
IV ста годд зе н.э.

в. Ла бенш чы на, 0,4 км на за хад ад
вёскі

3

Фар тыфіка цый ныя збу да ванні, аб’ядна -
ныя ў гісто ры ка-куль тур ны ком плекс
«Лі нія Сталіна»

1932–1939 гады раён в. Ла ша ны 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

VI ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Міха навічы, 1 км на поўнач ад
вёскі, на бе ра зе р. Свіслач

3

Брац кая магiла 1944 год в. Мiханавiчы 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Нялідавічы, 0,65 км на ўсход ад

вёскі
3

Брац кая магiла 1944 год в. Падгор’е 3
Па ла ца ва-пар ка вы ком плекс: в. Пры лукі 2
па лац дру гая па ло ва

XVIII ста годд зя 
гас па дар чыя па бу до вы 1851, 1872 гады 
парк XIX ста годд зе
Брац кая магiла 1944 год в. Ра там ка 3
Брацкiя магiлы 1917, 1944 гады в. Самахвалавiчы 3
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Сядзібна-пар ка вы ком плекс: дру гая па ло ва
XVIII ста годд зя

в. Сём ка ва 2
сядзібны дом
флігелі
гас па дар чыя па бу до вы
парк
Брац кая магiла 1944 год в. Сеннiца 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2

X–XII стагоддзi в. Ска рынічы, 0,3 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі

3

Брац кая магiла 1944 год в. Сла ба да 3
Брац кая магiла 1944 год в. Ста рое Сяло 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Сту кацічы, 500 м на паўноч ны за -

хад ад вёскі
3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Тра скаўшчы на 3
Кур ган ны могільнік X–XII стагоддзi в. Цімошкі, 2 км на паўднё вы за хад

ад вёскі
3

Брацкая магiла 1944 год в. Шчомыслiца 3
Брац кая магiла 1944 год в. Юзу фа ва 3

Мяд зельскі раён
Брац кая магiла са вецкіх воінаў і пар ты зан 1941–1944 гады г. Мяд зел, вул. 1 Мая 3
Га радзішча X–XIII,

XVI–XVIII стагоддзi
г. Мяд зел 3

Селішча пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча VI–VIII стагоддзi г. Мяд зел, 100 м на ўсход ад га -
радзішча

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Алешкі, 0,5 км на паўднё вы за хад
ад вёскі, пра вы бе раг р. Стра ча

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста год д зе н.э.

в. Ас т раўляны, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі

3

Брац кая магiла рускіх сал дат 1916 год в. Бру сы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Белаўшчы на, на бе ра зе ру чая 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Га лу бэнькі, уро чыш ча Га радзішча 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Га радзішча, 0,26 км на паўноч ны
за хад ад вёскі

3

Селішча VI ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Га радзішча, на паўноч ны за хад ад
га радзішча

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Дзягілі, у вёс цы 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Дзянісава, уро чыш ча Ра ма на ва
Гара

3

Кур ган ны могільнік ка нец 1-га ты ся ча -
годд зя н.э.

в. За на рач, на паўднё вай ус к раіне
могілак

3

Кур ган ны могільнік VI–XII стагоддзi в. Засвір, 1 км на поўдзень ад вёскі, у
лесе, уро чыш ча Кап цы

3

Селішча дру гая па ло ва 1-га –
па ча так 2-га ты ся ча -

годд зя н.э.

в. Засвір, 1,5 км на за хад ад вёскі,
каля воз. Свір 

3

Брац кая магiла са вецкіх воінаў і пар ты зан 1943–1944 гады г.п. Крывiчы, вул. 17 Ве рас ня 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку

I–IV, VI–VIII,
X–XI стагоддзi

в. Міка сецк, уро чыш ча Чор ная Гара 3

Селішча VI–XI стагоддзi в. Міка сецк, ва кол га радзішча 3
Помнiк пар ты за нам Вiлейшчыны 1941–1944 гады в. Мiкольцы 3
Кур ган ны могільнік VI–XI стагоддзi в. Нагаўкі, уро чыш ча Ва ла тоўкі 3
Кур ган ны могільнік XI–XII стагоддзi в. Наўры, 1 км на поўдзень ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік VI–XI стагоддзi в. Ня ве ры, 0,5 км на поўдзень ад

вёскі, на пра вым бе ра зе р. Сэр вач
3

Кур ган ны могільнік VI–VIII стагоддзi в. Па лес се, 0,2 км на ўсход ад вёскі,
на бе ра зе р. Сэр вач 

3

Га радзішча X–XV стагоддзi в. Пе ра градзь, на вос тра ве воз. Мяд -
зель, уро чыш ча За мак

3

Селішча VI–VIII стагоддзi в. Пе ра градзь, на вос тра ве воз. Мяд -
зель, уро чыш ча За мак

3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VII ста годд зе да н.э. – 
VII ста годд зе н.э.

в. Пе ра градзь, на вос тра ве Га ра док 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
IX ста годд зе н.э.

г.п. Свір, у цэн тры па сёл ка 3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

г.п. Свір, на паўднё ва-за ход няй ус к -
раіне па сёл ка, на бе ра зе воз. Свір,
уро чыш ча Га ра док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Сла ба да, уро чыш ча Ве ся лу ха 3

Кур ган ны могільнік VI–XI стагоддзi в. Сла ба да, уро чыш ча Ста ры на 3
Кур ган ны могільнік VI–XII стагоддзi в. Ста рынкі, уро чыш ча Ва ла тоўкі 3
Брац кая магiла рускіх сал дат 1916 год в. Вуз ла 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Це лякі, уро чыш ча Га радзішча 3

Брац кая магiла рускіх сал дат 1916 год в. Ча рэм шы цы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Шы кавічы, уро чыш ча Га рад зец 3

Бы лая сядзіба К.Сулістроўска га: дру гая па ло ва ХVІІІ
ста годд зя

в. Шэ ме та ва 3
фраг мен ты пар ку
уяз ная алея
сістэ ма са жа лак
кас цёл, званіца, пля банія
гас па дар чы двор
руіны спіртза во да

Нясвіжскі раён
За бу до ва вул. Ленінскай ка нец ХІХ ста годд зя г. Нясвіж, вул. Ленінская, 11, 13, 22 3
Га рад ская ра ту ша з ганд лё вымі ра дамі ХVI–XVIII стагоддзi г. Нясвіж, вул. Са вец кая, 1а, 1б, 3,

вул. Бе ла ру ская, 2
1

Бу ды нак ХVIII ста годд зе г. Нясвіж, вул. Са вец кая, 2 3
Га рад ская Слуц кая бра ма ХVI–XVIII стагоддзi г. Нясвіж, вул. Слуц кая 1
Былы па сё лак лясніцтва (тры бу дынкі) па ча так ХХ ста годд зя г. Нясвіж, вул. Сы ра комлі, 29 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя г. Нясвіж, вул. Ча пае ва, 3 3
Былы кляш тар бер нардзінцаў XVI–XVII стагоддзi г. Нясвіж, вул. Гейсіка, 1 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Аношкі, 0,8 км на паўноч ны ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Га радзішча

3

Сядзіба (уяз ная бра ма, стайні, свіран) ка нец ХІХ –па ча так
ХХ ста годд зя

в. Вялікая Ліпа 3

Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Га рад зея, вул. Ша сэй ная 3
Былы сядзібны дом ся рэдзіна ХІХ ста -

годд зя
в. Гор ны Сноў 3

Фраг мен ты сядзібна-пар ка ва га ком плек су 
«За вуш ша»: 

дру гая па ло ва ХVІІІ – 
па ча так ХХ ста годд зя

в. За вуш ша 3

парк
руіны капліцы
лядоўня
свіран
млын
Га радзішча IV–V,

XI–XIII стагоддзi
в. Ка ча новічы, 1,4 км на паўноч ны
ўсход ад цэн тра вёскі, уро чыш ча Га -
радзішча

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Ма цы лёўшчы на, 0,6 км на за хад ад 
вёскі, по бач з могілкамі і да ро гай у
в. Грыц кавічы

3

Фраг мен ты бы лой сядзібы «На ру цавічы»: пер шая па ло ва 
XIX ста годд зя

в. Аношкі 3
парк
стай ня
Былы па ла ца ва-пар ка вы ан самбль: 1827 год в. Сноў 2
па лац
парк
Брацкiя могiлкi 1941–1944 гады в. Сноў 3
Брацкiя могiлкi 1918–1920 гады в. Сноў 3
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Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Ча навічы, на паўднё ва-за ход няй
ус к раіне вёскі, зле ва ад да рогі ў
в. Кіркаўшчы на, на ста рых могілках

3

Пу хавіцкі раён
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

па ча так 1-га ты ся ча -
годд зя н.э.

в. Ба ла чан ка, 1,5–1,7 км на паўднё -
вы за хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Ба ла чан ка, уро чыш ча Дубы

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Бель кавічы, 0,2 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, 100 м ад да рогі на
в. На ва пол ле, каля могілак

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Блонь 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Блужскі Бор, 1,6 км на поўдзень ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Свіслач

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Вар шаўка 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Га рэ лец 3
Фраг мен ты бы лой сядзібы Ельскіх: дру гая па ло ва 

ХVІІІ ста годд зя
в. Дудзічы 3

тэ ры то рыя два ра
вод ная сістэ ма
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Дудзічы, 0,2 км на ўсход ад вёскі,
на пра вым бе ра зе р. Свіслач, уро -
чыш ча Ко бань

3

Брац кая магiла 1920, 1944 гады в. Ду ко ра, уро чыш ча Пуш ча 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Ду ко ра 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ка ва левічы, 1,3 км на паўноч ны
за хад ад вёскі, уро чыш ча Га радзішча
(Маяк), 0,7 км ад ле ва га бе ра га ва дас -
ховішча Ка ва лёўка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Ма це евічы, 2,3 км на поўдзень ад
вёскі, на пра вым бе ра зе р. Таль, на
ўскраіне лесу, уро чыш ча Га радзішча

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

III–V стагоддзi в. Міжрэч ча, на паўноч на-за ход няй
ус к раіне вёскі, на ле вым бе ра зе р. Во -
лма, 0,1 км ад яе ўпад зен ня ў
р. Свіслач

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Мiжрэчча 3
Брац кая магiла 1944 год в. На ва пол ле 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Наваселкi 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Паддуб’е, 2,9 км на поўнач ад
вёскі, у полі, мяс цо вая на зва – Га ра -
док

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Пад кос се 3
Брац кая магiла 1944 год в. Пя рэ жыр 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Руд зенск 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Свет лы Бор, 0,6 км на ўсход ад
вёскі, на ле вым бе ра зе р. Свіслач, у
мес цы яе ўпад зен ня ў р. Во лма

3

parБрацкая магiла 1941 год в. Старынкi 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Це ра бу ты, 1,1 км на поўдзень ад

вёскі, на пра вым бе ра зе р. Свіслач,
уро чыш ча Кур ган не 

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Вуз ля ны 3

Салігорскі раён
Помнік У.І.Леніну 1979 год г. Салігорск, пл. Леніна 2
Помнiк бра там Цу бам 1941–1944 гады в. Вялiкi Лес 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Пру сы, на паўноч на-за ход няй ус к -

раіне вёскі, на могілках
3

Магiла Д.Т.Гу ляе ва 1943 год г.п. Старобiн, вул. Пагранiчная 3
Брац кая магiла 1943 год в. Чыр во ная Сла ба да 3

Слуцкі раён
Ком плекс паш то вай стан цыі ся рэдзіна XIX ста -

годд зя
г. Слуцк, вул. Леніна 153а, 155, 157,
159

2

Га радзішча IX–XIII стагоддзi г. Слуцк, у цэн тры го ра да, на пра вым
бе ра зе р. Случ, паміж вуліцамі
Піянер ская, Вілен ская і Леніна

3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Ам говічы, 0,4–0,5 км на за хад ад
вёскі, на ле вым бе ра зе ру чая Ніжняя
Вя сей ка

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Ам говічы 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Ба ра вая, 1 км на за хад ад вёскі,
спра ва ад да рогі ў в. Голь чы цы, уро -
чыш ча Га ра док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в.  Вялікая Пад зер, 0,85 км на
паўноч ны ўсход ад вёскі, на ле вым бе -
ра зе р. Вя сей ка

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Вялікая Сліва, 4 км на паўноч ны
ўсход ад цэн тра вёскі, ва ўро чыш чы
Цар ковішча, спра ва ад да рогі ў в. Ма -
лая Сліва

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Голь чы цы, 4 км на поўнач ад вёскі,
спра ва ад да рогі ў в. Аполіны

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Горкі, 2,3 км на поўнач ад ус ход -
няй ус к раіны вёскі, зле ва (50 м) ад да -
рогі да шашы Слуцк–Міка шэвічы

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Грэск, у цэн тры вёскі, на пра вым
бе ра зе р. Сав ва, по бач з не вялікай са -
жал кай, уро чыш ча За мак

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. За градд зе, 1 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, спра ва ад да рогі ў в. Мя рэ -
шы на

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. За градд зе, 1,1 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі

3

Рэшткі фраг мен таў бы лой сядзібы Да -
манскіх: 

дру гая па ло ва
ХVІІІ–XIX ста годд зе

в. За лядд зе 3

парк
рэшткі млы на
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста-годд зе н.э.

в. За мос це, 3 км на поўнач ад вёскі,
на пра вым бе ра зе р. Жа лязніца

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Івань, 1,1 км на паўднё вы за хад ад
вёскі, уро чыш ча За мак

3

Брац кая магiла 1941 год в. Ку чын 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Леніна, на паўноч най ус к раіне
вёскі, зле ва ад да рогі да чы гункі, на
ле вым бе ра зе р. Мо рач, уро чыш ча
За мак

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Голь чы цы, 3,5 км на ўсход ад вёскі 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Падліпцы, 2,8 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі, спра ва ад чы гункі Ба -
ра навічы–Асіповічы

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Па кра ша ва 3
Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Паўлаўка, 0,2 км на паўноч ны

ўсход ад вёскі, у полі 
3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Ра бак, 2 км на паўноч ны за хад ад
вёскі

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Ры жы ца, 150 м на паўднё вы за хад
ад вёскі, спра ва ад да рогі да шашы
Ста рыя да рогі–Слуцк

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Со рагі, 1 км на поўнач ад вёскі,
0,7 км на паўднё вы за хад ад в. Ва ло -
ша ва

3

Кур ган ны могільнік IX–XIII стагоддзi в. Со рагі, 0,9 км на поўнач ад вёскі,
0,7 км ад дру гой кур ган най гру пы

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Селiшча 3

Сма лявіцкі раён
Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Смалявiчы, вул. Сацыялiстычная 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Смалявiчы, вул. Сацыялiстычная 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Смалявiчы, вул. 40 год Пе ра могі 3
Ком плекс бы лой сядзібы «Алесіна»: па ча так ХХ ста годд зя в. Алесіна 3
дом з гас па дар чай пры бу до вай
бро вар
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Брац кая магiла 1943–1944 гады в. Во лма 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Драч ка ва 3
Брац кая магiла 1944 год в. Калiта 3
Кур ган ны могільнік ІХ–ХІІ стагоддзi в. Карпілаўка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VIII ста годд зе н.э.

в. Ка мен ка, 1,8 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, на ле вым бе ра зе р. Ка -
мен ка, уро чыш ча За мак

3

Кур ган ны могільнік IX–XII стагоддзi в. Та дуліна, 0,6 км на паўднё вы за -
хад ад вёскі

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Масцiшча 3
Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2 пе рыя ду ран ня га ся рэд ня веч ча

IX–XII, XI–XIII
стагоддзi

в. Пеліка, 5 км на поўнач ад вёскі,
аба пал да рогі на в. Тру бя нок, пе рад
вы ез дам на шашу М-1, уро чыш ча
Доўгі Ба рок

3

Брац кая магiла 1941, 1944 гады в. Пекалiн 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Плiса 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

IV ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Пры ле пы, у вёс цы 3

Брац кая магiла 1944 год в. Студ зен ка 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

IV ста годд зе да н.э. –
IX ста годд зе н.э.

в. Туры, 1,3 км на паўноч ны ўсход ад
вёскі, у лесе, уро чыш ча Фран цуз скае
Ума ца ван не

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

трэ цяя чвэрць 1-га
ты ся ча годд зя н.э.

в. Іскра, 0,3 км на поўнач ад вёскі 3

Фраг мен ты бы лой сядзібы: па ча так ХХ ста годд зя в. Шы пя ны 3
жылы дом
стай ня
ма лоч ня
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Юр’ева 3

Старадарожскi раён
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

I–IV стагоддзi в. Аса вец, 1,2 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Га радзішча

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Буд зенічы, 4,5 км на за хад ад
вёскі, уро чыш ча Кур га ны

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Драж на, на паўднё вай ус к раіне
вёскі, на су час ных могілках, зле ва ад
да рогі ў в. Па да рэс се

3

Кур ган ны могільнік-1, кур ган ны могіль -
нік-2, кур ган ны могільнік-3 

X–XIII стагоддзi в. Лагі, 0,4 км на за хад ад вёскі,
0,5 км на паўднё вы ўсход ад вёскі,
0,2 км на паўднё вы ўсход ад вёскі

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ляўкі, на за ход няй ус к раіне вёскі,
зле ва ад да рогі, на могілках

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Но выя Ісаевічы, 1,6 км на ўсход ад
вёскі, уро чыш ча Га радніца

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Па се ка, 2,8 км на за хад ад вёскі,
уро чыш ча Кур ган не

3

Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Па се ка 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Пас тавічы, на бе ра зе р. Арыж ня,

2 км на паўднё вы за хад ад вёскі
3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Пру сы, 1,2 км на за хад ад паўноч -
най ус к раіны вёскі, уро чыш ча Кур га -
ны

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ра бак, 0,8 км на паўноч ны за хад ад 
вёскі, спра ва ад да рогі ў в. Со рагі

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ра бак, 0,6 км на ўсход ад вёскі 3
Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Сiнячова 3

Стаўбцоўскі раён
Брац кая магiла 1944 год г. Стоўбцы, пл. Бессмяротнасцi 3
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

І ста годд зе в. Васілеўшчы на, 0,2 км на поўдзень
ад вёскі, уро чыш ча Га ра док

3

Руіны бы лой сядзібы: пер шая па ло ва
XIX ста годд зя

в. Вялікі Двор 3
парк
ва да ём
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сядзібны дом
руіны свірна
ка ме ра для су шэн ня льну
гас па дар чыя па бу до вы
Былы кальвінскі збор 1590 год, па ча так

XVII ста годд зя
в. Дзе раўная 2

Ста ян ка пе рыя ду неаліту 3-e ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Кругліца, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Нё ман, у лесе, уро чыш ча Лы сая
Гара

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Кругліца, 2,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, у лесе, аба пал да рогі ў
в. За ям нае

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Кругліца, 0,4 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, каля да рогі ў в. Жукаў
Ба рок, у лесе

3

Ста ян ка пе рыя ду ка мен на га веку 3-e ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Міка лаеўшчы на, на паўднё вай ус -
к раіне вёскі, на пра вым бе ра зе р. Нё -
ман

3

Ста янкі пе рыя ду ка мен на га і брон за ва га
вякоў

3–2-е ты ся ча годдзі да 
н.э.

в. Ру са ковічы, 0,3–1,5 км на за хад,
на поўнач і на ўсход ад вёскі 

3

Паселішчы пе рыя ду ка мен на га веку 3-e ты ся ча годд зе да
н.э.

в. Све ры на ва, на поўдзень, ус ход і
паўднё вы за хад ад вёскі, на пра вым
бе ра зе р. Нё ман

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Сула, 1 км на паўноч ны за хад ад
вёскі, у лесе, на ле вым бе ра зе р. Сула

3

Рэшткі бы лой сядзібы: ка нец ХVІІІ – па ча -
так ХХ ста годд зя

в. Сула 3
фраг мен ты пар ку
ва да ём
капліца
гас па дар чыя па бу до вы
афіцына
лядоўня

Узд зенскі раён
Кур ган ны могільнік XI–XIII стагоддзi в. Валяр’яны, 0,4 км на поўнач ад

вёскі
3

Рэшткі бы лой сядзібы «Над нё ман» (у ме -
жах ад во ду зя мель най пля цоўкі)

1830-я гады в. Над нё ман 2

Фраг мен ты бы лой сядзібы «Кухцічы»: ка нец ХVІІІ – па ча -
так ХХ ста годд зя

пас. Пер ша майск 2
кальвінскі збор
парк
афіцына
гас па дар чыя па бу до вы
стай ня
млын
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
V ста годд зе н.э.

в. Це п лень, на паўноч най ускраiне
вёскi

3

Кур ган ны могільнік XI–XIII стагоддзi в. Таўка чэвічы, 3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Фраг мен ты сядзібна-пар ка ва га ком плек су: пер шая па ло ва
XIX ста годд зя

в. Таўка чэвічы 3
парк
са жалкі
свіран
стай ня

Чэр веньскі раён
Брац кая магiла 1941–1944 гады г. Чэр вень, вул. Ка ша во га,  на

могiлках
3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Дыя, 1,5 км на поўнач ад вёскі, на
ўскраіне лесу, аба пал да рогі ў в. Но -
выя Зя лёнкі

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ду бо вы Лог, пе рад уез дам у вёс ку,
0,25 км зле ва ад да рогі, уро чыш ча
Калядкi

3
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Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

V ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Га радзішча, на ўсход няй ус к раіне
вёскі, на вы сокім пра вым бе ра зе
р. Уса

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Га ра док, 0,8 км на паўднё вы ўсход
ад вёскі, уро чыш ча Га ра док, 0,6 км
спра ва ад да рогі з в. Рэчкі ў в. Га ра док

3

Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Гра бён ка, 0,2 км на паўноч ны за -
хад ад вёскі, уро чыш ча Ако пы

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. За мас точ ча, 1,1 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, каля да рогі ў в. Ва ла -
ду та, уро чыш ча Ску ра тоўшчы на

3

Брац кая магiла 1919,
1941–1944 гады

в. Зя нон пол ле 3

Брацкiя магiлы 1941–1944 гады в. Ка лод зе жы 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Клiнок 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Клінок, 4,3 км на паўднё вы за хад

ад вёскі, у лесе, паміж да ро гамі ў
вёскі Сла ба да і Хо чын

3

Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Красіна, 0,4 км на паўноч ны за хад
ад вёскі 

3

Брацкiя магiлы 1920, 1944 гады в. Нежаўка 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ра ваніцкая Сла ба да, 0,9 км на

ўсход ад вёскі, па ба ках да рогі ў
в.  Бы шан ка,  на пра вым бе ра зе
р. Уша

3

Брацкiя могiлкi 1942–1944 гады в. Ра ванічская Сла ба да 3
Бы лая сядзіба: дру гая па ло ва

XIX ста годд зя
в. Ра ванічы 2

па лац
два флігелі
парк
Брац кая магiла 1941–1944 гады в. Ра ванічы 3
Брац кая магiла 1941–1944 гады г.п. Смiлавiчы, вул. Са вец кая 3
Кур ган ны могільнік X–XIII стагоддзi в. Ста ры Пруд, 1,5 км на паўднё вы

ўсход ад вёскі, спра ва ад шашы
Мінск–Магілёў, уро чыш ча Ба ту -
раўшчы на 

3

Мес ца бы лой сядзібы С.Ма нюшкі: па ча так XIX ста год-
дзя

в. Убель 3

фраг мент уяз ной алеі
рэ гу ляр ны парк
тэ ры то рыя бы лой сядзібы ўздоўж р. Во -
лма
Га радзішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га
веку 

VI ста годд зе да н.э. –
VII ста годд зе н.э.

в. Уборкі, 0,7 км на поўдзень ад
вёскі, уро чыш ча Га ра док (Ако пы), на 
пра вым бе ра зе р. Уша

3

г. Мінск
Гіста рыч ны цэнтр г. Мінска (пе ралік
аб’ектаў без ка тэ го рыі каш тоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
гісто ры ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэс -
публікі Бе ла русь асоб ным шыф рам) 

ХІ–ХХ ста годдзі вул. Ба гда новіча, 3, 7, 9, 9а, 11, 17а,
19, 21 

без ка тэ -
го рыі

вул. Віцеб ская, 10, 11 »
вул. Гер цэ на, 10, 12, 2а, 2, 4, 6, 8 »
вул. Га радскі Вал, 12, корп. 2 »
вул. Зам ка вая, 25, 27, 27а, 29, 31 »
вул. Ракаўская, 12, 12а, 14а, 15, 16,
16а, 17, 18, 19, 19а, 20/15, 23, 25, 30, 32

»

вул. Інтэр на цыя наль ная, 4, 5, 6, 8,
9/17, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 16, 21/3, 
23, 25, 27, 31, 31а, 33б

»

вул. Рэ ва лю цый ная, 4, 6, 6а, 6б, 6в,
8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 22,
24а, 24б, 24, 26, 26а, 28, 32

»

вул. Ка му наль ная на бя рэж ная, 4, 6, 8 »
вул. Кам са моль ская, 5, 5а, 6, 7, 9/16, 
11/7, 12, 13а, 15, 15а, 18, 20а

»

зав. Му зыч ны, 1б-2/к, 1в-2/к, 3 »
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вул. Шпа лер ная, 6а »
вул. Вы зва лен ня, 11, 13, 3, 5, 7, 8, 9 »
вул. Ста равілен ская, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 »
вул. Ста ра жоўская, 3, 5 »

Кур ган ны могільнік Х–ХІ ста годдзі на за хад ад паўднё ва га кан ца
вул. Сце бя нё ва, у ле са па сад цы каля
МКАД у раё не раз вязкі са Слуц кай
ша шой

3

Тэ ры то рыя бы ло га капішча Х – па ча так ХХ ста -
годд зя

тэ ры то рыя, аб ме жа ва ная пой май
р. Свіслач, вуліцамі Уль я наўская і
Ло дач ная

3

Тэ ры то рыя бы лых брацкіх могілак ах вяр
Пер шай сус вет най вай ны 

1914–1918 гады былы Ста ра жоўскі ры нак і раён
паміж су час нымі Ста равіленскім
трак там і вул. Чар вя ко ва

3

Ком плекс бу дын каў чы гу нач най
бальніцы: 

1912–1914 гады вул. Аўта до раўская, 3, 3а 3

галоўны кор пус
да па мож ныя кар пу сы
ва да цяж ная вежа
Бу ды нак 1930-я гады вул. Баб руй ская, 3 3
Мес ца, дзе стаяў дом, у якім на радзіўся
М.Ба гда новіч

1879–1880 гады вул. М.Ба гда новіча, 23а 3

Бу ды нак 1936 год вул. М.Ба гда новіча, 23 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Ва ла дар ска га, 3 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Ва ла дар ска га, 4 3
Бу ды нак ХІХ ста годд зе вул. Ва ла дар ска га, 7 3
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Ва ла дар ска га, 9 3

Бу дынкі ХІХ ста годд зе вул. Ва ла дар ска га, 10, 12 2
Бу ды нак 1920-я, 1940-я гады вул. Ва ла дар ска га, 15 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста год-

дзя,
1950-я гады

вул. Ва ла дар ска га, 17 3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Ва ла дар ска га, 19 3
Бу ды нак пер шая па ло ва

ХХ ста годд зя
зав. Даб ра мыс ленскі, 3 3

Бу ды нак ка нец ХIX ста годд зя вул. Зам ка вая, 28 3
Бу ды нак Бе ла ру ска га та ва ры ст ва друж бы
і куль тур най су вязі з за меж нымі краінамі

1956 год вул. За ха ра ва, 28 3

Кур ган ны могільнік Х–ХІ ста годдзі на скры жа ванні пр. Га зе ты «Звяз да»
і вул. Любімава каля дома № 22
корп. 2

3

Бу ды нак кіна тэ ат ра «Пе ра мо га» 1929, 1947 гады вул. Інтэр на цыя наль ная, 20 3
Бу ды нак 1956 год вул. Інтэр на цыя наль ная, 26 3
Бу дынкі 1954–1955 гады вул. Кам са моль ская, 8/18 (вул. Рэ -

ва лю цый ная), 14
3

Бу ды нак 1952 год вул. Ка муністыч ная, 14 3
Бу ды нак 1952 год вул. Ка муністыч ная, 16 3
Бу ды нак 1951 год вул. Ка муністыч ная, 18 3
Бу ды нак бы ло га дражд жа во га за во да 1891 год вул. Ка ст рычніцкая, 14 3
Бу ды нак бы ло га віна кур на га за во да 1893 год вул. Ка ст рычніцкая, 15 3
Бу ды нак бы ло га ме та ла ап ра цоўчага за во да 1907 год вул. Ка ст рычніцкая, 16 3
Бу ды нак бы ло га гар бар на га за во да 1895 год вул. Ка ст рычніцкая, 19 3
За бу до ва вул. Кірава 1940–1950-я гады вул. Кірава, 3, 4, 6/22 (вул. Свярд ло -

ва), 51/9 (вул. Янкі Ку па лы)
3

Бу ды нак 1947–1952 гады вул. Кірава, 1, вул. Баб руй ская, 13,
вул. Ленінград ская, 7

2

Бу ды нак 1947–1952 гады вул. Кірава, 2, вул. Баб руй ская, 15,
вул. Уль я наўская, 34

Бу ды нак бы ло га ўпраўлен ня Ліба ва-Ро -
мен скай чы гункі

1911 год вул. Кірава, 11/26 (вул. Ва ла дар ска -
га)

3

Бу ды нак бы лой гасцініцы «Свіслач» 1938 год вул. Кірава, 13 2
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Бу ды нак 1929 год вул. Кірава, 19/35 (вул. Кам са моль -
ская)

3

Бу ды нак па ча так ХХ ста год-
дзя,

1950-я гады

вул. Кірава, 23 3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя,
1950-я гады

вул. Кірава, 29/17 (вул. Леніна) 3

Бу ды нак 1930-я гады вул. Кірава, 33 3
Ком плекс бу дын каў бы ло га кляш та ра бер -
нардзінцаў: 

XVII–ХІХ ста годдзі 2

кас цёл дру гая па ло ва
XVII ста годд зя

вул. Кірылы і Мя фодзія, 4

жылы кор пус 1650-я гады вул. Кірылы і Мя фодзія, 6
флігель 1817 год вул. Кірылы і Мя фодзія, 8
ганд лё выя рады 1810–1817 гады вул. Гер цэ на, 1
ага род жа 1810–1817 гады вул. Гер цэ на
Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так

ХХ ста годд зя
вул. Кіся лё ва, 28 3

Ком плекс бу дын каў піва вар на га за во да
«Аліва рыя»

1864 год вул. Кіся лё ва, 30 2

Асноўны кор пус (з тэх на лагічным аб ста -
ля ван нем і існую чымі тэх на лагічнымі
пры бу до вамі) хле ба за во да

ка нец ХІХ ста годд зя вул. Кра поткіна, 33 3

Бу ды нак 1951–1953 гады вул. Куй бы ша ва, 10 3
Ан самбль бу дын каў і  буль вар па
вул. Леніна ў квар та ле пр. Не за леж -
насці – вул. Інтэр на цыя наль ная

1950–1956 гады вул. Леніна, 2, 3, 4, 5, 6, 8 2

Бу ды нак 1947–1954 гады вул. Леніна, 9 3
Бу ды нак 1930-я, 1950-я гады вул. Леніна, 15 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Леніна, 15а 3
Бу ды нак 1950-я гады вул. Леніна, 16/33 (вул. К.Мар кса) 3
Бу ды нак 1930-я гады вул. Ленінград ская, 3 3
Бу ды нак 1937 год вул. Ленінград ская, 5 3
За бу до ва вул. К.Мар кса пер шая па ло ва

ХХ ста годд зя,
1940–1950-я гады

вул. К.Мар кса, 6/22 (вул. Ва ла дар -
ска га), 8/21 (вул. Ва ла дар ска га),
23/34 (вул. Кам са моль ская), 27,
28/18 (вул. Леніна),  35/11
(вул. Леніна), 36/16 (вул. Эн гель са),
39/14 (вул. Эн гель са),  45/15
(вул. Я.Ку па лы)

3

Бу ды нак па ча так ХХ ста год-
дзя,

1950-я гады

вул. К.Мар кса, 4 3

Бу ды нак па ча так ХХ ста год-
дзя,

1950-я гады

вул. К.Мар кса, 9 3

Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. К.Мар кса, 11 3
Бу ды нак дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя
вул. К.Мар кса, 12а 3

Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. К.Мар кса, 15 3
Бу ды нак бы ло га Мінска га та ва ры ст ва ама -
та раў пры го жых мас тац тваў

па ча так ХХ ста годд зя вул. К.Мар кса, 17 3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. К.Мар кса, 19 3
Бу ды нак дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя,
1950-я гады

вул. К.Мар кса, 20 3

Бу ды нак 1930-я, 1950-я гады вул. К.Мар кса, 21 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста год-

дзя,
1950-я гады

вул. К.Мар кса, 25/29 (вул. Кам са -
моль ская)

3

Бу ды нак дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя,

1950-я гады

вул. К.Мар кса, 26 3

Бу ды нак бы лой жа но чай Марыінскай
гімназіі

1879 год вул. К.Мар кса, 29 3
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Бу ды нак ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. К.Мар кса, 30/13 (вул. Леніна) 3

Бу ды нак 1940-я, 1950-я гады вул. К.Мар кса, 34 3
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. К.Мар кса, 34а 3
Бу ды нак 1932 год вул. Мас коўская, 8/1 3
Брац кая магіла са вецкіх ва ен на па-лон -
ных, пар ты зан і мірных жы ха роў

1941–1944 гады Мас коўская шаша, 9-ы км 3

Адміністра цый ны бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя пр. Ма шэ ра ва, 3 3
Бу ды нак бы ло га дрожд жа ва-віна кур-на га
за во да

ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

вул. Мая коўска га, 79 3

Бу ды нак 1940–1950-я гады зав. Міхай лаўскі, 4 3
За бу до ва вул. Мяснікова ХІХ–ХХ ста годдзі вул. Мяснікова, 11а, 11б, 11в, 11г,

74, 76
3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Мяснікова, 3а 3
Бу ды нак бы лой паліклінікі 1928–1931 гады вул. Мяснікова, 26 2
Тэ ры то рыя бы ло га Ма сю коўшчын ска га
ла ге ра смерці 

1941–1944 гады на пе ра ся чэнні вул. На ра чан скай і
да рогі Мінск–За слаўе

3

Бу ды нак Галоўпаш там та 1949–1953 гады пр. Не за леж насці, 10 3
Гасцінічны ком плекс «Мінск» (кар пу сы 1 і 2) 1958, 1969 гады пр. Не за леж насці, 11 3
Бу ды нак 1952 год пр. Не за леж насці, 12 2
Бу ды нак 1950–1954 гады пр. Не за леж насці, 13 3
Бу ды нак 1947–1951 гады пр. Не за леж насці, 14 2
Бу ды нак 1947–1951 гады пр. Не за леж насці, 16/32 (вул. Кам -

са моль ская)
2

Бу ды нак 1948–1952 гады пр. Не за леж насці, 18 3
Бу ды нак 1952 год пр. Не за леж насці, 19/23 (вул. Кам -

са моль ская)
2

Бу ды нак Дзяр жаўнага універ саль на га ма -
газіна

1951 год пр. Не за леж насці, 21 2

Бу ды нак 1949–1954 гады пр. Не за леж насці, 22 (вул. Леніна, 7,
вул. Эн гель са, 10)

2

Бу ды нак 1949–1954 год пр. Не за леж насці, 23 (вул. Леніна, 5,
вул. Эн гель са, 8)

2

Бу ды нак 1956–1957 гады пр. Не за леж насці, 28 2
Бу ды нак 1957 год пр. Не за леж насці, 29/19 (вул. Янкі

Ку па лы)
2

Бу ды нак 1957 год пр. Не за леж насці, 30/17 (вул. Янкі
Ку па лы)

2

Бу ды нак Бе ла ру ска га дзяр жаўнага цыр ка 1958 год пр. Не за леж насці, 32 2
Ком плекс бу дын каў бы лой элек тра стан -
цыі

ка нец ХІХ – па ча так
ХХ ста годд зя

пр. Не за леж насці, 32б 3

Ком плекс бу дын каў 1951–1956 гады пр. Не за леж насці, 31/2, 4 (вул. Ка -
муністыч ная), 33, 35/1 (вул. Кіся лё ва)

2

Ком плекс бу дын каў 1951–1956 гады пр. Не за леж насці, 34/1 (вул. Фрун -
зе),  36, 38/22 (вул. За ха ра ва),
вул. Фрун зе, 3/1 (вул. Ру мян ца ва),
вул. За ха ра ва, 22, 24/9 (вул. Ру мян -
ца ва)

2

Бу ды нак 1939, 1947 гады пр. Не за леж насці, 37/2 (вул. Кіся лё ва) 2
Бу ды нак 1951–1956 гады пр. Не за леж насці, 39/1 (пр. Ма шэ -

ра ва)
2

Бу ды нак 1939, 1947 гады пр. Не за леж насці, 40/17 (вул. За ха -
ра ва)

2

Бу ды нак 1951–1956 гады пр. Не за леж насці, 42/2 (вул. Каз ло ва) 2
Бу ды нак 1936–1937 гады пр. Не за леж насці, 43 2
Бу дынкі 1940–1950-я гады пр. Не за леж насці, 44, 46, 47, 48/1,

48/2 (буль вар Му лявіна)
3

Ком плекс бу дын каў 1930–1960-я гады пр. Не за леж насці,  49,51,51а,
вул. Яку ба Ко ла са, 2

2

Дом дру ку 1935 год пр. Не за леж насці, 77–79 2
Бу ды нак 1939–1941 гады пр. Не за леж насці, 91 2
Бу ды нак 1939–1941 гады пр. Не за леж насці, 93 2
Бу ды нак кіна сту дыі «Бе ла русьфільм» 1960 год пр. Не за леж насці, 98 3
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Бу ды нак абут ко вай фаб рыкі 1930-я, 1950-я гады вул. Няміга, 30 3
Бу ды нак ся рэдзіна ХХ ста год-

дзя
пр. Пар ты занскі, 31 3

Ком плекс драўля най за бу до вы ХХ ста годд зе зав. Паўноч ны, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

3

Абеліск «Мінск го рад-ге рой» 1985 год пр. Пе ра мож цаў 2
Бу ды нак чы гу нач ных кас 1955 год вул. Баб руй ская, 4 2
Бу ды нак па ча так ХХ ста годд зя вул. Ра ма наўская Сла ба да, 3 3
Бу ды нак дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя
вул. Са вец кая, 2 3

Бу ды нак па ча так ХХ ста год-
дзя,

1950-я гады

вул. Са вец кая, 12 3

Былы гасціны двор ка нец ХVIІІ – па ча -
так ХХ ста годд зя

пл. Сва бо ды, 2, 4, 8 2

Пад муркі ком плек су бу дын каў ХVIII–ХІХ ста годдзі пл. Сва бо ды, 19–21 2
Бу ды нак бы лой фаб рыкі-кухні 1936 год вул. Свярд ло ва, 2 2
Бюст Я.Б.Зяль довіча 1978 год вул. Сур га на ва, 6 2
Кур ган ны могільнік Х–ХІІ ста годдзі мікра ра ён Су ха ра ва, на скры жа ванні

вуліц Янкоўска га і М.Га рэц ка га
3

Помнік воінам-інтэр на цыя налістам 1991–1996 гады Тра ец кае прад мес це, вос траў муж -
насці і жалю

2

Бу ды нак 1927 год вул. Уль я наўская, 29 3
Бу ды нак 1932 год вул. Ус ход няя, 34 3
Сядзіба Вань ковіча: ХІХ ста годд зе вул. Філімо на ва, 24 3
сядзібны дом
алея
Ком плекс вы твор чых бу дын каў 1953–1956,

1955–1961 гады
вул. Чыр во ная, 23/1 (вул. В.Ха ру -
жай), вул. Я.Ко ла са, 1/2 (вул. В.Ха -
ру жай)

3

Бу ды нак гра мад ска га туа ле та па ча так ХХ ста годд зя Цэн траль ны сквер 3
Ло шыцкі сядзібна-пар ка вы ком плекс: дру гая па ло ва ХVІІІ – 

дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

пра езд Чыжэўскіх 2

парк
сядзібны дом
флігель
домік вар таўніка
рэшткі капліцы
рэшткі млы на
ком плекс бро ва ра
Бу ды нак 1951–1953 гады вул. Чыр во ная, 3 3
Бу ды нак 1951–1953 гады вул. Чыр во ная, 5 3
Бу ды нак 1962 год вул. Эн гель са, 6 3
Бу ды нак 1940–1950-я гады вул. Эн гель са, 12 3
Бу ды нак дру гая па ло ва

ХІХ ста годд зя
вул. Эн гель са, 18 3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Эн гель са, 32а 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя вул. Эн гель са, 34 3
Тэ ры то рыя бы ло га ла ге ра смерці «Трас ця -
нец»

1941–1944 гады За водскі раён 3

Бу ды нак дру гая па ло ва
ХІХ ста годд зя

г. Мінск, вул. Архітэк та ра За бор ска -
га, 3

3

Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя г. Мінск, вул. Кам са моль ская, 22 3
Бу ды нак ка нец ХІХ ста годд зя г. Мінск, вул. Кам са моль ская, 24 3
Квар тал, які пры мы кае да Тра ец ка га прад -
мес ця: бу дынкі і збу да ванні, гіста рыч ная
планіро вач ная струк ту ра, ланд шафт і
куль тур ны пласт

ХІХ ста годд зе г. Мінск, на тэ ры то рыі, аб ме жа ва най
з паўднё ва га ўсхо ду вул. М.Ба гда -
новіча,  з  паўноч на га ўсхо ду –
вул. Архітэк та ра За бор ска га, з за ха -
ду – вул. Ста ра жоўскай

3

Бу ды нак 1953–1955 гады г. Мінск, вул. Ста равілен ская, 40 3
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