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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЭЗІДЭН ТА РЭС ПУБЛ ІКІ БЕ ЛА РУСЬ
30 ліпеня 2007 г. № 367

1/8795
(01.08.2007)

Аб за цвярд жэнні пе раліку ма тэ ры яль ных гісто рыка-куль тур ных каш тоўна сцей, ук лю ча ных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, землі, занятыя якімі, вызваляюцца ад
абкладання платай за зямлю

1. Зацвердзіць прыкладзены пералік матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, землі, занятыя якімі, з 1 студзеня 2007 г. вызваляюцца ад абкладання платай за зямлю.
2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь прыняць меры па рэалізацыі гэтага Указа.
3. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
ЗАЦВЕРДЖАНА
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
Назва каштоўнасці

Гіста рыч ны цэнтр г. Брэ ста (пе ралік
аб’ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь асобным шыфрам)

Брэсцкая крэпасць, мемары яльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой»

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

БРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ
г. Брэст
вул. Савецкая, 29, 31, 90, 95, 100, без катэХІХ – пачатак
101, 102, 103, 104, 106
ХХ стагоддзя
горыі
вул. 17 Верасня, 29, 31, 33, 35, 37
»
вул. Савецкіх пагранічнікаў, 21, 23,
»
25, 27, 29
вул. К.Маркса, 11, 53, 55, 57, 66
»
вул. Леніна, 25, 39, 86
»
вул. Камуністычная, 24
»
вул. Леванеўскага, 9, 11, 12, 13
»
вул. Чкалава, 3, 5
»
вул. Міцкевіча, 26
»
заходняя ўскраіна горада
1836–1842,
1
1911–1914 гады,
1971 год
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Гарадзішча старажытнага Бярэсця
Чыгуначны вакзал з будынкам прычыгуначнага паштамта і будынкам адміністрацыі Брэсцкага аддзялення Беларускай чыгункі
Будынак
Будынак
Будынак
Брацкая магіла
Бюст С.І.Грыцаўца
Будынак радыёстанцыі
Будынак банка
Будынак
Будынак пажарнага дэпо
Будынак
Мемарыяльны комплекс «Урочышча Гай»
Гарадзішча перыяду ранняга феадалізму
Ста ян ка пе рыя ду неаліту, брон за ва га
веку, ранняга жалезнага веку
Гарадзішча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Вежа ўязной брамы былой сядзібы
Магіла савецкіх лётчыкаў
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Селішча-1 перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Бескурганны могільнік перыяду ранняга
жалезнага веку
Стаянка перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага веку
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

XI–XIV стагоддзі

Брэсцкая крэпасць, Валынскае ўмацаванне
у паўночна-заходняй частцы горада

3

вул. Камсамольская, 40
пр. Машэрава, 32

3
3

вул. Пушкінская, 10

2

1886, 1956 гады

ХІХ стагоддзе
сярэдзіна ХІХ стагоддзя
ХІХ стагоддзе
Баранавіцкі раён
1941–1944 гады
1949 год
1930-я гады

г. Баранавічы, вул. Загарадная
г. Баранавічы, вул. Камсамольская
г. Баранавічы, вул. Камсамольская,
65
г. Баранавічы, вул. Савецкая, 27
1927–1929 гады
г. Баранавічы, вул. Тэльмана, 15
1930-я гады
г. Баранавічы, вул. Тэльмана, 21
1930-я гады
пачатак ХХ стагоддзя г. Баранавічы, вул. Фралянкова, 11
г. Баранавічы, урочышча Гай
1971–1972 гады
XI–XIII стагоддзі г.п. Гарадзішча, 0,8 км на захад ад
гарадскога пасёлка, на правым беразе
р. Сервеч
5-е тысячагоддзе да в. Добры Бор, 2,5 км на паўднёвы
н.э. – 1-е тысячагод- ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок
дзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. До б ры Бор, 2 км на паўноч ны
н.э. – 1-е тысячагод- ўсход ад вёскі, урочышча Моргач
дзе н.э.
XI–XIII стагоддзі в. Люш не ва, 1,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, на ўзлеску
XI–XIII стагоддзі в. Моўчадзь, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі, злева ад дарогі на г. Слонім
1-е тысячагоддзе да в. Пурневічы, 0,8 км на паўднёвы зан.э. – 1-е тысячагод- хад ад вёскі, урочышча Замак
дзе н.э.
пас. Першамайскі
1944 год
ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Пурневічы, 1 км на поўдзень ад
вёскі, справа ад дарогі на в. Душкаўцы, на левым беразе р. Сваротва
в. Старая Мыш, 0,1 км на поўдзень ад
ХVІ стагоддзе
вёскі, на правым беразе р. Мышанкі
XI–XIII стагоддзі в. Стрэлава, 1 км на захад ад вёскі, з
усходняга боку могілак
в. Уцёс
1944 год
Брэсцкі раён
пас. Астрамечава
1944 год
в. Вістычы
ХVIII стагоддзе
в. Гершоны
1944 год
ХІ–ХІІІ стагоддзі хутар Гуркі, 0,2 км злева ад дарогі
Відомля–Высокае, на поўдзень ад хутара
г.п. Дамачава
1944 год
в. Друж ба (Скорбічы), 0,2 км на
ІХ–Х стагоддзі
поўнач ад вёскі, уздоўж правага берага р. Лясная
в. Дружба (Скорбічы), на поўнач ад
ІХ–Х стагоддзі
селішча-1, за безыменным ручаём
в. Дружба (Скорбічы), на паўднёвай
ІV–І стагоддзі
ускраіне вёскі
да н.э.
8–1-е тысячагоддзі в. Заказанка
да н.э.
3–2-е тысячагоддзi в. Збунін, 2 км на поўнач ад вёскі, на
правым беразе р. Заходні Буг
да н.э.

2
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3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Брацкая магіла
Брацкая магіла
Магіла ахвяр фашызму
Магіла ахвяр фашызму
Магіла ахвяр фашызму
Прыдарожная капліца
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Магіла ахвяр фашызму
Стаянка-1 перыяду неаліту

1941–1944 гады
1944 год
1942 год
1942–1944 гады
1942 год
1934 год
XI–XII стагоддзі

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Збунін
в. Знаменка
в. Камароўка
в. Лышчыцы
в. Ляплёўка
в. Малая Ракавіца
в. Малыя Зводы, 2,5 км на паўночны
ўсход ад вёскі, урочышча Ворахава
в. Медна
1944 год
в. Міхалін
1942 год
5–3-е тысячагоддзi в. Прыбарава, 3 км на поўдзень ад
вёскі, урочышча Гарынец
да н.э.
Стаянка-2 перыяду неаліту, бронзавага 5–2-е тысячагоддзi да в. Пры ба ра ва, 3 км на поўнач ад
веку
вёскі, уро чыш чы Крынічка, Падн.э.
заміжны і Плошча
Магіла ахвяр фашызму
в. Прыбарава
1942 год
Стаянка перыяду мезаліту, неаліту, брон- 8–2-е тысячагоддзi в. Пры лукі, 2 км на поўдзень ад
завага веку
вёскі, на правым беразе р. Заходні
да н.э.
Буг
Брацкая магіла
в. Прылукі
1941 год
Брацкая магіла
в. Рагозна
1944 год
Магіла ахвяр фашызму
в. Радванічы Малыя
1942 год
Былая сядзіба Нямцэвічаў:
в. Скокі
1770-я гады
сядзібны дом
фрагменты парку
Мемарыяльная калона
в. Скокі
XVIII стагоддзе
Брацкая магіла
в. Скокі
1944 год
Брацкая магіла
в. Страдзеч
1944 год
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку 5–2-е тысячагоддзi в. Страдзеч, 1 км на поўнач ад вёскі,
урочышча Субоцін
да н.э.
Магіла ахвяр фашызму
в. Тамашоўка
1941 год
Брацкая магіла пагранічнікаў
в. Тамашоўка
1941 год
Бескурганны могільнік перыяду ранняга
в. Уладычыца, 1 км на паўночны заIV–VII стагоддзі
жалезнага веку
хад ад вёскі, урочышча Камянюха
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечв. Франопаль, 0,5 км на паўднёвы заVIII–X стагоддзі
ча
хад ад вёскі, урочышча Акоп
Брацкая магіла
в. Чарнаўчыцы
1944 год
Магіла ахвяр фашызму
в. Чарнаўчыцы
1941 год
Брацкая магіла
в. Чэрні
1944 год
Брацкая магіла
в. Чэрск
1944 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Шчытнікі Малыя, 1 км на паўночХІ–ХІІ стагоддзі
рэднявечча
ны захад ад вёскі, урочышча Кірганы
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Шэбрын, 0,4 км на паўночны ўсход
VІІІ–X стагоддзі
рэднявечча
ад вёскі, на правым беразе р. Мухавец
Бярозаўскі раён
Рэшткі былога кляштара картэзіянцаў:
г. Бяроза
1648–1689 гады
брама
агароджа з вежамі
будынак шпіталя
Брацкая магіла
г. Бяроза, Камсамольскі сквер
1941, 1944 гады
Бярозаўская ДРЭС
г. Белаазёрск
1958–1967 гады
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, ран ня га 9–5-е тысячагоддзi да в. Зарэчча, 0,3 км на захад ад вёскі,
неаліту
каля могілак
н.э.
Стаянка Горбаў-1 перыяду неаліту і брон- 5–2-е тысячагоддзi да в. Здзітава, на паўднёвым беразе воз.
завага веку
Чорнае
н.э.
Стаянка Горбаў-2 перыяду неаліту
5–3-е тысячагоддзi да в. Здзітава, 1 км на поўнач ад вёскі,
на левым беразе р. Дарагабуж
н.э.
Мемарыяльны комплекс «Здзітаўская абав. Здзітава
1975 год
рона»
Курган Славы
в. Зубачы
1967 год

Катэгорыя каштоўнасці
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Стаянка-1 перыяду неаліту
Стаянка-2 перыяду неаліту
Фраг мен ты бы ло га сядзібна-пар ка ва га
комплексу
Вайсковыя могілкі
Брацкая магіла
Былая сядзіба
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга
сярэднявечча

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Новыя Пескі
в. Осаўцы
в. Падкраічы
в. Першамайская
в. Спорава, на паўночным беразе воз.
Спораўскае
в. Спорава, 2,5–3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на паўночна-заходнім
беразе воз. Спораўскае
другая палова ХVІІІ – в. Старыя Пескі
першая палова
ХІХ стагоддзя
в. Шылін
1941–1944 гады
Ганцавіцкі раён
г. Ганцавічы, Кастрычніцкая плош1941–1944 гады
ча
в. Агарэвічы
другая палова
ХІХ стагоддзя,
1911 год
в. Агарэвічы, па дарозе ў в. Шашкі
XI–XII стагоддзі
в. Дзяніскавічы, 4 км ад вёскі, справа
XI–XII стагоддзі
ад дарогі на в. Нач
в. Дзяніскавічы, 5 км ад вёскі, справа
X–XIII стагоддзі
ад дарогі на в. Вялікія Круговічы, ва
ўрочышчы Смалярня
в. Малыя Круговічы, 1 км на захад ад
XI–XII стагоддзі
вёскі, урочышча Боркі
в. Малыя Круговічы, 0,5 км на захад
XI–XII стагоддзі
ад вёскі, урочышча Боркі
в. Малыя Круговічы, урочышча МаXI–XII стагоддзі
шукоўшчына, за калгасным садам
XII–XIII стагоддзі в. Малькавічы
в. Яся нец, 0,5 км на поўдзень ад
XI–XII стагоддзі
вёскі, злева ад дарогі на в. Вялікія
Круговічы
в. Ясянец, 31-ы лясны квартал
XI–XII стагоддзі

3
3
3
3
3

в. Ясянец, 2 км на поўдзень ад вёскі,
27–31-ы лясныя кварталы

3

1941–1944 гады
1944 год
1941–1944 гады
1941–1944 гады
3-е тысячагоддзе
да н.э.
4–3-е тысячагоддзi
да н.э.

XI–XII стагоддзі

Драгічынскі раён
г. Драгічын, на заходняй ускраіне го1944 год
рада
Магіла ахвяр фашызму
г. Драгічын, у паўднёвай частцы го1942 год
рада
Брацкая магіла
г. Драгічын, вул. Леніна, сквер
1944 год
Бескурганны могільнік перыяду ранняга ІІІ–ІІ стагоддзі да н.э. чыгуначная станцыя Драгічын, на
жалезнага веку
паўноч на-за ход няй ус к раіне станцыі, на пясчаным узгорку
Гандлёвыя рады
сярэдзіна ХІХ ста- г.п. Ан то паль, у цэн тры плош чы,
прылеглай да вул. Савецкай
годдзя
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі г.п. Антопаль, урочышча Хвойнікі
Брацкая магіла
г.п. Ан то паль, вул. Чыр во ных
1939 год
танкістаў
Брацкая магіла
г.п. Ан то паль, вул. Чыр во ных
1941–1944 гады
танкістаў
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі в. Брашэвічы, 3 км на ўсход ад вёскі,
урочышча Брашаў Луг
Рэшткі былога замка Вішнявецкіх
XVII–XVIII стагоддзі в. Жабер, 3 км на ўсход ад вёскі, урочышча Замак
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку VI стагоддзе да н.э. – в. Жабер, на правым беразе р. ЯсельVIII стагоддзе н.э. да, на паўночны захад ад гарадзішча
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу:
в. Закозель
ХІХ стагоддзе
капліца-пахавальня
вінакурня
Магіла лейтэнанта І.П.Губанкова

Катэгорыя каштоўнасці

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

фрагменты парку
Стаянка-1 перыяду неаліту
Стаянка-2 перыяду неаліту
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан
Магіла невядомага салдата
Брацкая магіла савецкіх воінаў
Магіла ахвяр фашызму
Магіла партызана
Магіла ахвяр фашызму
Магіла паўстанцаў
Комплекс былой сядзiбы:
сядзібны дом
царква
парк
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча

Датаванне каштоўнасці

3

в. Сварынь
в. Старамлыны, на правым беразе
р. Ясельда, каля моста, на могілках
в. Толкава
в. Хомск, на паўноч най ус к раіне
вёскі
в. Хомск, на паўноч най ус к раіне
вёскі
в. Хомск, у цэнтры вёскі
в. Ялач, на паўночнай ускраіне вёскі,
каля дарогі на г. Драгічын

3
3

1941–1944 гады
XI–XIII стагоддзі
1943 год
1941 год

Магіла ахвяр фашызму (1500 чалавек)

1941 год

Магіла С.Ф.Чубук
Магіла А.Д.Дзмітрука
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла
Магіла ахвяр фашызму
Магіла Ф.Я.Рацюка
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла
Рэшткі замка
Курганны могільнік перыяду бронзавага
веку
Брацкая магіла
Магіла ахвяр фашызму
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла
Брацкая магіла партызан
Брацкая магіла партызан (2 чалавекі)
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга
сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Магіла ахвяр фашызму

Катэгорыя каштоўнасці

в. Какорыца, 2 км на поўнач ад вёскі,
на паўднёвым беразе воз. Спораўскае
в. Какорыца, на поўдзень ад вытоку
р. Ясельда за воз. Спораўскае
в. Корсунь
в. Ласінцы
в. Малінаўка
в. Масткі
в. Мневеж
в. Но вая Папіна, на цэн траль най
вуліцы
в. Новая Папіна, у цэнтры вёскі
1863–1864 гады
пачатак ХІХ стагод- в. Пярковічы
дзя
3-е тысячагоддзе да
н.э.
4-е тысячагоддзе да
н.э.
1941–1944 гады
1944 год
1943 год
1942 год
1942 год
1942 год

Брацкая магіла партызан
Магіла ахвяр фашызму (1300 чалавек)

Магіла ахвяр фашызму (193 мірныя жыхары)
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

Месцазнаходжанне каштоўнасці

1943 год
XI–XIII стагоддзі

Жабінкаўскі раён
г. Жабінка, вул. Міру
1942 год
г. Жабінка, вул. Міру
1942 год
г. Жабінка, вул. Міру
1942 год
г. Жабінка, вул. Кірава
1941–1944 гады
в. Азяты
1944 год
в. Арэпічы
1944 год
в. Бусні
1942 год
в. Жыцін
1942 год
в. Крыўляны, на правым беразе безыXVII стагоддзе
меннай рэчкі
2-е тысячагоддзе да в. Мышчыцы, 0,4 км на поўдзень ад
вёскі, урочышча Кружкі
н.э.
в. Палявая Рэчыца
1944 год
в. Пятровічы
1943 год
в. Ракітніца
1942 год
в. Сакі
1944 год
в. Старое Сяло
1943 год
в. Старое Сяло
1942 год
XI–XIII стагоддзі в. Старое Сяло, 3,5 км на поўдзень ад
вёскі, урочышча Руслаўка, 82-і лясны квартал
XI–XIII стагоддзі в. Старое Сяло, 5 км на поўдзень ад
вёскі, урочышча Волкаў Брод
XI–XIII стагоддзі в. Старое Сяло, 8 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Смалярня
в. Сцяброва
1942 год
в. Сцяпанкі
1942 год
VII–VI стагоддзі да в. Філіпавічы, 1 км на ўсход ад вёскі,
0,5 км на паўночны захад ад санатон.э.
рыя «Буг», урочышча Кут
в. Чыжэўшчына
1943 год

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Магіла І.Д.Філіпука
Стаянка-1 перыяду неаліту і бронзавага
веку
Стаянка-2 перыяду мезаліту, неаліту
Стаянка-3 перыяду неаліту
Стаянка-4 перыяду неаліту і ранняга жалезнага веку
Стаянка-5 перыяду неаліту і бронзавага
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка-6 перыяду неаліту

Датаванне каштоўнасці

1944 год
Іванаўскі раён
4–2-е тысячагоддзi
да н.э.
8–5-е тысячагоддзi
да н.э.
5–3-е тысячагоддзi
да н.э.
4–1-е тысячагоддзi
да н.э.
5–2-е тысячагоддзi
да н.э.
X–XIII стагоддзі
5–3-е тысячагоддзi
да н.э.

Івацэвіцкі раён
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга XI–XIII стагоддзі
сярэднявечча
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга XI–XIII стагоддзі
сярэднявечча
Стаянка перыяду мезаліту
10–6-е тысячагоддзi
да н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- XI–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкія могілкі

XI–XIII стагоддзі
1941–1944 гады

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

9–5-е тысячагоддзi
да н.э.

Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Косаўскі палацава-паркавы ансамбль:

1943 год
IX–XIII стагоддзі

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Шчэглікі

3

в. Моталь, 2,5 км на поўнач ад вёскі,
на правым беразе р. Ясельда
в. Моталь, 3 км на поўнач ад вёскі,
паміж воз. Джызінне і р. Ясельда
в. Моталь, 4 км на паўночны захад ад
вёскі, востраў на вадасховішчы
в. Моталь, 3,5 км на паўночны захад
ад вёскі (востраў на вадасховішчы)
в. Моталь, 2 км на поўнач ад вёскі,
пойма р. Ясельда
в. Рагадашч, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе р. Піна
в. Тышкавічы, 2,5 км на паўночны
захад ад вёскі, на першай надпойменнай тэрасе

3

г. Івацэвічы, вул. Савецкая, у скверы
в. Альшаніца, на ўсходняй ускраіне
вёскі, справа ад дарогі на в. Белавічы
в. Аль шаніца, 0,7 км на ўсход ад
вёскі, каля дарогі на в. Бялавічы
в. Бабровічы, на паўночна-ўсходнім
беразе воз. Бабровіцкае
в. Бялавічы, на могілках

3
3

в. Бялавічы, 2 км на захад ад вёскі,
урочышча Хвойня
в. Бялавічы, 0,3 км на паўночны захад ад Ільінскай царквы, за ручаём
Фядоска
в. Ве рашкі, 13 км на поўдзень ад
вёскі, урочышча Гута-Міхалін
в. Дабрынёва, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Грыўда
в. Жытлін, у скверы
в. Корачын, каля вёскі, урочышча
Боркі
г. Косава, урочышча Мерачоўшчына

3

г. Косава, вул.3-га Лютага, у скверы
в. Святая Воля, 1 км ад вёскі, справа
ад дарогі на в. Доўгае
в. Сенькавічы, на могілках

3
3

г.п. Целяханы, вул. Леніна, у скверы
в. Яглевічы

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
1

ХІХ стагоддзе
рэшткі былога палаца Пуслоўскіх
музей-сядзіба Т.Касцюшкі
фрагменты парку
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкія могілкі
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Селішча «Кусiчы» пе рыя ду жа лез на га
веку
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Фрагменты палацава-паркавага ансамбля:
палац

ХVIII стагоддзе
1942–1944 гады
XI–XIII стагоддзі
XI–XIII стагоддзі
1941–1944 гады

1941–1944 гады
Камянецкі раён
г. Ка мя нец, у скве ры па
1941–1944 гады
вул. Піўненкі
в. Агароднікі, на ўскраіне вёскі, на
IV–II стагоддзі
левым беразе р. Пульва
да н.э.
в. Агароднікі
1944 год
в. Войская, 1,8 км на паўднёвы захад
XI–XII стагоддзі
ад вёскі, 0,4 км ад хутара Прыходы
в. Ваўковічы
1944 год
г. Высокае
1678–1680 гады,
1816 год

3

3
3
3
3
3
3
2
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

два флігелі
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Рэшткі былой сядзібы:
палац
парк
гаспадарчыя пабудовы
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Стаянка-1 перыяду мезаліту

Месцазнаходжанне каштоўнасці

1944 год
X–XIII стагоддзі

г. Высокае
в. Вялікі Лес, 2,5 км на за хад ад
вёскі, урочышча Чарнецкая Хваінка
чыгуначная станцыя Вярба, 0,8 км на
паўднёвы ўсход ад станцыі
в. Вярховічы
в. Грымяча

3
3

в. Доўбізна
в. Камянюкі
в. Ко лад на, на ма рэн най уз вы шанасці
в. Коладна, 0,2 км ад в. Шумакі, на
схіле марэннай узвышанасці
в. Кусцічы, 2,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі, злева ад дарогі Брэст–Высокае
в. Лісоўчыцы, 1,6 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі, каля хутара Кушнерука
в. Лісоўчыцы, 1 км ад вёскі, урочышча Пяцічна Гара
в. Лю башкі, 0,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 0,2 км ад дарогі на
в. Ганцавічы
в. Плянта, 1,5 км на поўдзень ад вёскі
в. Радасць, 0,5 км на паўночны ўсход
ад вёскі, на левым беразе р. Лясная
в. Ратайчыцы, 0,25 км на паўночны
ўсход ад вёскі, на ле вым бе ра зе
р. П’яўка
в. Ратайчыцы, 0,8 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі
в. Свішчо ва, 0,1 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Трасцяніца
в. Трасцяніца, 0,7 км на поўнач ад
вёскі
в. Трас цяніца, 2 км на поўнач ад
вёскі
в. Трасцяніца, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі
в. Хацінава, 0,8 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Хлевішча
в. Чэмеры-1, 1,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Лавы
в. Шастакова

3
3
3

XI–XIII стагоддзі
1944 год
сярэдзіна ХІХ стагоддзя

перыяду ранняга ся-

1944 год
1941 год
9–5-е тысячагоддзi
да н.э.
9–5-е тысячагоддзi
да н.э.
X–XII стагоддзі

перыяду ранняга ся-

XI стагоддзе

перыяду ранняга ся-

XI стагоддзе

перыяду ранняга ся-

XI–XIII стагоддзі

Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча

XI–XIII стагоддзі
VIII–X стагоддзі

Бескурганны могільнік перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Бескурганны могільнік перыяду ранняга
жалезнага веку
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Па мят ны зна к на ме с цы сядзібы
Р.Л.Траўгута

XI–XII стагоддзі

Стаянка-2 перыяду мезаліту
Курганны могільнік
рэднявечча
Курганны могільнік
рэднявечча
Курганны могільнік
рэднявечча
Курганны могільнік
рэднявечча

Гістарычны цэнтр г. Кобрына (пералік
аб’ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь асобным шыфрам)

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

XI–XIII стагоддзі

XI–XIII стагоддзі
1941–1944 гады
XI–XIII стагоддзі
IV–II стагоддзі
да н.э.
XI–XIII стагоддзі
XI–XIII стагоддзі
1944 год
XI–XIII стагоддзі
ХІХ–ХХ стагоддзі

3
3
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Кобрынскі раён
ХІХ–ХХ стагоддзі пл. Свабоды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, без катэ14, 15, 16
горыі
вул. Інтэрнацыянальная, 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. Першамайская, 1, 3, 4, 5, 6
»
вул. Суворава, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1,
»
13
пл. Замкавая, 3, 5, 14, 15
»
вул. 17-га Верасня, 1, 9
»
вул. Чыгуначная, 2, 3, 4, 6, 8
»
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Парк імя А.В.Суворава
Забудова вул. Беларускай
Забудова вул. Кастрычніцкай
Забудова вул. Кірава
Забудова вул. Матросава
Забудова вул. Першамайскай

Будынак былой сінагогі

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

1768 год
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
канец ХІХ стагоддзя
канец ХІХ – першая
палова ХХ стагоддзя
канец ХІХ – першая
палова ХХ стагоддзя

г. Кобрын, паўднёвая ўскраіна горада
г. Кобрын, вул. Беларуская, 1, 2, 9

2
3

г. Кобрын, вул. Кастрычніцкая, 1, 5,
7
г. Кобрын, вул. Кірава, 2, 3, 5
г. Кобрын, вул. Матросава, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 10, 13, 14, 20
г. Кобрын, вул. Першамайская, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 41, 45, 63,
65, 91
г. Кобрын, вул. Першамайская, 40

3

другая палова
ХІХ стагоддзя
Забудова вул. Савецкай
канец ХІХ – першая г. Кобрын, вул. Савецкая, 2, 3, 4, 5, 6,
палова ХХ стагоддзя 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 32,
42, 63, 87, 88, 91, 94, 96, 98, 100, 102,
103, 131
Будынак
г. Кобрын, вул. Савецкая, 65
1821 год
Забудова вул. Чыгуначнай
канец ХІХ – першая г. Кобрын, вул. Чыгуначная, 10, 16
палова ХХ стагоддзя
Забудова вул. Чырвонаармейскай
канец ХІХ стагоддзя г. Кобрын, вул. Чырвонаармейская,
1, 2
Брацкая магіла
в. Астромічы
1944 год
Ветраны млын
пачатак ХХ стагоддзя в. Балоты
Ка мен ь з вы явамі і над пісамі ( Бав. Бародзічы
1886 год
родзічы-1)
Надмагільны камень з выявамі і надпісамі пачатак ХХ стагоддзя в. Бародзічы
(Бародзічы-2)
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі
в. Бярона
1803 год
Камень з выявамі і надпісамі
в. Дзямідаўшчына
1405 год
Каменны могільнік
XIV–XVI стагоддзі в. Закросніца, 1 км на поўдзень ад
вёскі, урочышча Замошша
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі в. Залессе, 3,3 км на паўночны ўсход
ад вёскі, у лесе
Брацкая магіла
в. Запруды
1944 год
Брацкая магіла
в. Засімы
1941 год
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга XI–XIII стагоддзі в. Засімы, 0,4 км на ўсход ад вёскі,
сярэднявечча
урочышча Малодча, у лесе
Грунтавы могільнік перыяду позняга ся- XIV–XVI стагоддзі в. Засімы, на ўсходняй ускраіне вёскі
рэднявечча з каменнымі стэламі
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга XI–XIII стагоддзі в. Засімы, 0,5 км на захад ад вёскі,
сярэднявечча
урочышча Шараеў Лес
Брацкая магіла
в. Казішча
1943 год
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі
в. Каменка
1848 год
(Каменка-1)
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі
в. Каменка
1848 год
(Каменка-2)
Грунтавы могільнік перыяду позняга ся- XIV–XVI стагоддзі в. Кісялёўцы, у цэнтры вёскі
рэднявечча з каменнымі стэламі
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- XI–XIII стагоддзі в. Кісялёўцы, 2,5 км на поўдзень ад
рэднявечча
вёскі, урочышча Ямішча
Надмагільны камень
в. Паўлава
1637 год
Каменная ложа
в. Пескі
XVIII стагоддзе
Брацкая магіла
в. Пескі
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Стрыгава
1944 год
Брацкая магіла
в. Турная
1944 год
Брацкая магіла
в. Тэўлі
1944 год
Лунінецкі раён
Брацкая магіла
г. Лунінец, вул. Савецкая, у скверы
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Бастынь
1944 год

3
3
3

2
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Кажан-Гарадок, 2 км на паўднёвы
веку
VIII стагоддзе н.э. захад ад вёскі, урочышча Князевы
Горы
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Кажан-Гарадок, 0,8 км на ўсход ад
веку
вёскі, справа ад дарогі на в. Лахва
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча-3 перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Кажан-Гарадок, на ўсходняй усквеку
раіне вёскі, уро чыш ча Гар ба ро ва
V стагоддзе н.э.
Гара
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. – в. Кажан-Гарадок, 2,3 км на паўднёVIII стагоддзе н.э. вы захад ад вёскі, урочышча Князевы
Горы
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. – в. Лахва, 2 км на поўдзень ад вёскі, у
VIII стагоддзе н.э. лесе, урочышча Рыбуня
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі в. Лахва, справа ад вул. Новай
Будынак былой лазні
пас. Палескі
1880-я гады
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі в. Сінкевічы, 2 км на ўсход ад вёскі,
0,4 км на поўдзень ад старой дарогі,
урочышча Патоўскі Востраў
Ляхавіцкі раён
Брацкая магіла
г. Ляхавічы, пл. Перамогі
1941–1944 гады
Комплекс былой сядзібы Рэйтанаў:
ХІХ–ХХ стагоддзі в. Грушаўка
сядзібны дом
капліца
два флігелі
вінакурня
дзве стайні
аранжарэя
дом упраўляючага
кладоўка
гумно
аўчарня
майстэрня
лядоўня
фрагменты парку
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Гулічы, 1 км на паўночны ўсход ад
рэднявечча
вёскі, каля хутара Міхалькі, у лесе
Брацкая магіла
в. Завінне
1944 год
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Куршынавічы, 0,4 км на паўднёвы
рэднявечча
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Ра манаўшчына
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Навасёлкі, 2 км на захад ад вёскі,
рэднявечча
па баках дарогі на в. Залужжа
Комплекс былой сядзібы:
в. Нача
1810–1815 гады
палац
флігель
гаспадарчыя пабудовы
стайня
фрагменты парку
Брацкая магіла
в. Падлессе
1941–1944 гады
Маларыцкі раён
Брацкая магіла
г. Маларыта, вул. Савецкая, у скве1944 год
ры
Магiла ахвяр фашызму
г. Маларыта, на могілках
1941–1944 гады
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Антонава, 3 км на паўночны захад
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
ад вёскі, урочышча Панскае
Брацкая магіла
в. Антонава
1942 год
Стаянка-1 перыяду мезаліту
9–5-е тысячагоддзi да в. Арэхава, на поўнач ад вёскі, на бера зе воз. Арэ хаўскае, 0,5 км на
н.э.
поўнач ад дома лесніка
Стаянка-2 перыяду палеаліту і мезаліту
10–5-е тысячагоддзi в. Арэхава, 2 км на паўночны ўсход
ад вёскі, на схіле ўзгорка
да н.э.

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3

3
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3
3
3
3
2
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Стаянка-3 перыяду неаліту
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла
Магіла ахвяр фашызму
Магіла ахвяр фашызму, курган Памяці
Брацкая магіла
Магіла В.В.Абрамук
Магіла савецкіх партызан і ахвяр фашызму
Брацкая магіла партызан
Магіла ахвяр фашызму
Магіла мірных жыхароў
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Стаянка-1 перыяду неаліту
Стаянка-2 перыяду мезаліту і неаліту
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Магiла партызан i ахвяр вайны
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла партызан і мірных жыхароў
Брацкая магіла
Магіла партызана
Магіла партызана
Брацкая магіла
Брацкая магіла паўстанцаў
Брацкая магіла воінаў, партызан і мірных
жыхароў
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Магiла ахвяр фашызму
Магiла ахвяр фашызму
Гіста рыч ны цэнтр г. Пінска (пе ралік
аб’ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія
не прадстаўлены ў Дзяржаўным спісе гісторы ка-куль тур ных каш тоўна сцей Рэспублікі Беларусь асобным шыфрам)

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

3-е тысячагоддзе
да н.э.
1944 год
1944 год
1942 год
1942–1943 гады
1942 год
1941–1944 гады
1941 год

в. Арэхава, на паўднёвым беразе воз.
Арэхаўскае
в. Багуслаўка
в. Боркі
в. Боркі
в. Брадзяцін
в. Вялікарыта
в. Вялікарыта
в. Гвозніца

3

1942 год
1942 год
1942 год
1941–1944 гады
1942 год
3-е тысячагоддзе
да н.э.

в. Забалацце
в. Лешніца
в. Лешніца
в. Лукава
в. Лукава
в. Лукава, 0,5 км на ўсход ад вёскі, на
паўднёвым беразе воз. Лукаўскае, на
поўдзень ад могілак
в. Лукава, 3 км ад вёскі, на паўночна-заходнім беразе воз. Лукаўскае
в. Ляхаўцы
в. Макраны
в. Макраны
в. Малінаўка
в. Масевічы

3
3
3
3
3
3

урочышча Мелавая Гара, на шашы
Маларыта – Уладава
в. Мельнікі, 4,6 км ад чыгу-начнай
станцыі Мельнікі, у лесе
в. Мельнікі, 1 км ад вёскі
в. Олтуш
в. Радзеж
в. Радзеж

3

в. Старое Забалацце
в. Струга, 8 км на захад ад вёскі, урочышча Крэст
в. Чарняны
в. Язвiн

3
3

9–5-е тысячагоддзе
да н.э.
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1943 год
1941–1944 гады
1941 год
1943 год
1943 год
1941–1944 гады
1939 год
1941–1944 гады
1942 год
IX–X стагоддзі
1941–1944 гады
1942 год
Пінскі раён
XVI–XX стагоддзі

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3

без катэгорыі
г. Пінск, вул. Горкага, 47, 57, 63
»
вул. Дняпроўскай флатыліі, 35, 37
»
вул. Завальная, 32, 39
»
вул. Заслонава, 17
»
вул. Камсамольская, 2, 5, 6, 8
»
пл. Кастрычніка, 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. Першамайская, 6, 8, 19, 21, 24,
»
25, 26
вул. Савецкая, 9, 20
»
вул. В.Харужай, 4, 12
»
Квартал забудовы ў межах вуліц Перша- канец ХІХ – пачатак г. Пінск
2
майская–Горкага–Бялова і Дома культуры
ХХ стагоддзя
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Бу ды нак бы ло га сіне ма то гра фа «Сіне1902 год
ма-Казіно»
Помнік У.І.Леніну
1970 год
Будынак былога калегіума езуітаў
1631–1675 гады
Будынак
1925–1928 гады
Будынак былога палаца Бутрымовіча
1784–1790 гады
Будынак
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Мемарыяльны комплекс «Помнік парты1993–2002 гады
занам»
Будынак
другая палова ХІХ –
пачатак
ХХ стагоддзя
Будынак, у якім жыў народны пісьменнік
1900 год
Беларусі Якуб Колас
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку III стагоддзе да н.э. –
II стагоддзе н.э.
Стаянка-1 перыяду неаліту
Стаянка, селішча
Стаянка, селішча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку, ранняга сярэднявечча
Паселішча перыяду мезаліту, неаліту
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку
Стаянка, селішча
Стаянка-2, селішча
Стаянка і селішча перыяду неаліту, ранняга жалезнага веку
Стаянка і селішча перыяду неаліту, бронзавага веку, ранняга жалезнага веку
Стаянка, селішча
Стаянка-1 перыяду неаліту

Будынак былога першага дваранскага вучылішча
Помнік паўстанцам Кастуся Каліноўскага
Магіла ахвяр фашызму
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

Месцазнаходжанне каштоўнасці

г. Пінск, ву л. Кар жа,
(вул. В.Харужай)
г. Пінск, пл. Леніна
г. Пінск, пл. Леніна, 22
г. Пінск, вул. Леніна, 2
г. Пінск, вул. Леніна, 44
г. Пінск, вул. Леніна, 49

19/ 10

3
2
2
3
2
3

г. Пінск, вул. Першамайская

3

г. Пінск, вул. Суворава, 43

2

г. Пінск, вул. Чуклая, 63

3

в. Астравічы, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на поўдзень ад дарогі на
в. Сушыцк
4–3-е тысячагоддзi в. Ботава, 2 км на поўдзень ад вёскі,
на востраве воз. Пагосцкае
да н.э.
5–3-е тысячагоддзi в. Востраў, 1 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі, на пясчаным узгорку левага беда н.э.
рага р. Стыр
3–2-е тысячагоддзi в. Востраў, 0,5 км на ўсход ад дарогі
на в. Ласіцк
да н.э.
в. Вылазы, 0,5 км на паўночны захад
X–XIII стагоддзі
ад вёскі, 50 м на поўнач ад дарогі на
в. Сошна
в. Гарадзішча, на заходняй ускраіне
1-е тысячагоддзе
да н.э. – XIII стагод- вёскі, на ўсходнім бе ра зе воз. Гарадзішчанскае
дзе н.э.
6–3-е тысячагоддзi в. Заазер’е, 0,2 км на поўнач ад вёскі,
паміж воз. Га радзішчан скае і
да н.э.
р. Ясельда
5–2-е тысячагоддзi в. Камень, 2 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі, каля гары Шаламіцкага, урода н.э.
чышча Ратне
3–2-е тысячагоддзi в. Ка мень, на за ход няй ус к раіне
вёскі, па берагах пратокі Вісліца і
да н.э.
воз. Пагосцкае каля р. Бобрык
5–3-е тысячагоддзi в. Ку ра да ва, 1 км на поўдзень ад
вёскі, на левым беразе р. Прыпяць
да н.э.,
1-е тысячагоддзе н.э.
3-е тысячагоддзе да в. Ласіцк, 2 км на захад ад вёскі, у сян.э., V стагоддзе да рэдняй частцы пясчанага ўзгорка на
н.э. – V стагоддзе н.э. левым беразе р. Стыр
5–3-е тысячагоддзi в. Лемяшэвічы, 2 км на поўдзень ад
вёскі, па баках ад дарогі на в. Марода н.э.,
1-е тысячагоддзе н.э. завічы
4–1-е тысячагоддзi в. Лемяшэвічы, 3 км на поўнач ад
вёскі, на пясчаным узгорку, сярод
да н.э.
пой мен ных ба лот пра ва бя рэж жа
р. Прыпяць
4–1-е тысячагоддзi в. Церабень, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскі, на беразе р. Прыпяць
да н.э.
4–3-е тысячагоддзi в. Чухава, 2 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі, на паўночна-заходнім беразе
да н.э.
воз. Пагосцкае
Пружанскі раён
г. Пружаны, вул. Камсамольская, 1
1836 год
ХIХ стагоддзе
1944 год
XI–XII стагоддзі

Катэгорыя каштоўнасці

в. Асошнікі
в. Байкі
в. Байкі, 3 км на паўднёвы захад ад
вёскі, урочышча Супруніха

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
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Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Брацкая магіла
Брацкая магіла савецкіх воінаў
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла савецкіх воінаў
Магіла ахвяр фашызму
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла чырвонаармейцаў
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Магіла паўстанцаў Кастуся Каліноўскага
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду сярэднявечча

1941–1944 гады
1944 год
1941–1944 гады
XI–XIII стагоддзі

в. Бакуны
в. Блізная
в. Брады
в. Бярэзніца, 1,1 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Пель
в. Варанілавічы
в. Вялікае Сяло
в. Гарадзечна
в. Кавалі
в. Казлы
в. Кацёлкі, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскі
в. Краснае
в. Крыніца
в. Купічы
в. Кутнявічы, у цэнтры вёскі
в. Ласосін
в. Лыскава
в. Лыс ка ва, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, урочышча Гарадзішча
в. Магілёўцы, 2 км на захад ад вёскі,
на заходняй ускраіне в. Асошнікі, на
старых могілках
в. Малочкі
в. Мокрае, на ўсходняй ускраіне ад
вёскі, насупраць школы
в. Паддубна
в. Папялёва
в. Парасляны, у цэнтры вёскі
в. Паўлава
в. Роўбіцк
в. Руднікі, у заходняй частцы вёскі
г.п. Ружаны
г.п. Ружаны, пл. 17-га Верасня, у
скверы
г.п. Ружаны, вул. Я.Коласа, 6

3
3
3
3

в. Сілічы
в. Слабудка
в. Слабудка
в. Смаляніца
в. Стараволя, у скверы
в. Сухопаль
г.п. Шарашова, вул. Леніна
в. Шчарчова
в. Шэйпічы

3
3
3
3
3
3
3
3
3

г. Столін, пл. Леніна
в. Альшаны
в. Ат вер жы чы, на вяс ко вых
могілках
в. Атвержычы, 1 км на поўнач ад
могілак, на калгасным двары
в. Белавуша
в. Белавуша, 2,5 км на ўсход ад вёскі,
на правым беразе р. Гарынь
в. Беражное, 2 км ад вёскі, урочышча
Дуброўка, злева ад дарогі на г. Столін
в. Бор-Дубянецкі, 5 км на паўднёвы
захад ад вёскі, на пясчаным узвышшы, каля балота

3
3
3

1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1944 год
1942 год
XI–XIIІ стагоддзі
1942 год
1920 год
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1863–1864 гады
1941–1944 гады
XV–XVI стагоддзі

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча

XI стагоддзе

Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан
Брацкая магіла

1944 год
1941–1944 гады

Капліца на месцы бітвы 1812 года
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла савецкіх воінаў
Брацкая магіла

1912 год
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941 год
1941–1944 гады

Будынак былой сінагогі

другая палова
ХІХ стагоддзя
1942 год
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1944 год
1941–1944 гады
1941–1944 гады
1941–1944 гады
Столінскі раён
1941–1944 гады
1941 год
XI–XII стагоддзі

Магіла ахвяр фашызму
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла савецкіх воінаў

Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку II стагоддзе да н.э. –
II стагоддзе н.э.
Брацкая магіла савецкіх воінаў
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечX–XI стагоддзі
ча
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- XI–XIII стагоддзі
рэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VII стагоддзе н.э.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Селішча перыяду ранняга жалезнага веку III стагоддзе да н.э. –
II стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявеч- XI–XIII стагоддзі
ча

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Ве лямічы, 0,5 км на паўноч ны
ўсход ад могільніка-2
в. Гарадная, 2 км на паўночны ўсход
ад вёскі, урочышча Замкавішча, на
мысападобным канцы пясчанай грады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Гарадзец, на паўднёвы ўсход ад
1-е тысячагоддзе
веку – ранняга сярэднявечча
да н.э. – XIII стагод- вёскі, урочышча Бесава Гара
дзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявеч- XII–XIV стагоддзі г. Давыд-Гарадок, у цэнтры горада,
ча
на правым беразе р. Гарынь
Брацкая магіла
в. Давыд-Гарадок, вул. Школьная
1941–1944 гады
Курганны могільнік перыяду ранняга жа- V стагоддзе да н.э. в. Дубай, на паўднёвай ускраіне вёскі
лезнага веку
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявеч- IX–XIII стагоддзі в. Нечатава, 0,7 км ад вёскі, на лузе,
ча
на пясчаным узвышшы
Брацкая магіла
в. Плотніца
1941–1944 гады
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі в. Рубель, на старых могілках
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку II стагоддзе да н.э. – в. Рубель, па баках дарогі на г. Давыд-Гарадок, на невысокім узвышII стагоддзе н.э.
шы
Бескурганны могільнік перыяду ранняга II стагоддзе да н.э. – в. Ра мель, на ўсход няй ус к раіне
жалезнага веку
вёскі, за могілкамі
II стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
р. п. Рэчыца
1944 год
Брацкая магіла савецкіх воінаў
в. Струга
1944 год
Бескурганны могільнік-1 перыяду рання- II стагоддзе да н.э. – I в. Турское, у вёсцы
га жалезнага веку
стагоддзе н.э.
Бескурганны могільнік-2 перыяду рання- II стагоддзе да н.э. – I в . Т у р с к о е , 1, 5 к м н а з а х а д а д
га жалезнага веку
могільніка-1, урочышча Пугачэнец
стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечв. Туры, 2,5 км на паўночны захад ад
X–XIII стагоддзі
ча
вёскі, урочышчы Барок і Замчышча
Брацкая магіла
в. Фядоры
1944 год
Бескурганны могільнік перыяду ранняга
в. Ха томель, 0,2 км на паўднё-вы
VI–X стагоддзі
жалезнага веку
ўсход ад гарадзішча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Хатомель, 2,5 км на паўднё-вы заVI–Х стагоддзі
веку, ранняга сярэднявечча
хад ад вёскі, на пясчаным узвышшы
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку,
в. Хатомель, 2,5–3 км ад вёскі, прыVI–X стагоддзі
ранняга сярэднявечча
мы кае да га радзішча з паўдн ёва-ўсходняга і заходняга бакоў
ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
г. Віцебск
Будынкі былых казарм 41-й артылерый- канец ХІХ – пачатак вул. Будзённага, 1, 5, 7
скай брыгады
ХХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ – пачатак вул. Гараўца, 10
ХХ стагоддзя
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. Гогаля, 2
Забудова пр. Гогаля
канец ХІХ – пачатак пр. Гогаля, 7, 11
ХХ стагоддзя
Дом камунальнага тыпу
вул. Горкага, 36/25
1927–1929 гады
Будынак
вул. Горкага, 57
1938 год
Будынак
канец ХІХ – пачатак вул. Грыбаедава, 17
ХХ стагоддзя
Будынкі
канец ХІХ – пачатак вул. Грыбаедава, 21, 27
ХХ стагоддзя
Будынак былога страхавога таварыства
вул. Грыбаедава, 23
1841 год
Будынак
вул. Грыбаедава, 25
1818 год
Будынак (Дом спецыялістаў)
вул. Даватара, 14/9
1932–1935 гады
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. Даватара, 18
Забудова вул. Дзімітрава
канец ХІХ – пачатак вул. Дзімітрава, 4, 6, 9, 21/6, 23/3,
28, 30, 32
ХХ стагоддзя
Будынак (тып гарадскога асабняка)
канец ХІХ – пачатак вул. Дзімітрава, 30а
ХХ стагоддзя
Бюст П.М.Машэрава
на скры жа ванні вуліц Зам ка вай і
1980 год
Пушкіна

Катэгорыя каштоўнасці

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
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3
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Будынак

канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Будынак былой яўрэйскай школы (хедэр) канец ХІХ стагоддзя
Забудова вул. Калініна
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Забудова вул. Камсамольскай
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Забудова вул. Кастрычніцкай
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Архітэктурны ансамбль вул. Кірава з вак- сярэдзіна ХХ стагодзалам і прывакзальнай плошчай
дзя, 1954 год
Забудова вул. Крылова
ХІХ стагоддзе
Забудова вул. Я.Купалы
ХІХ–ХХ стагоддзі
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Будынкі былых казарм Ленкаранскага канец ХІХ стагоддзя
палка
Будынкі
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Забудова вул. Леніна
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Помнік У.І.Леніну
1956 год

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

вул. Зяньковай, 4

3

вул. Ільінскага, 25а

3

вул. Калініна, 1
вул. Калініна, 20/13

3
3

вул. Камсамольская, 13/6, 28, 30,
32/16
вул. Кастрычніцкая, 5, 9, 12, 13

3

вул. Кірава, 1–17, чыгуначны вакзал

3

вул.
вул.
вул.
вул.
вул.

3
3
3
3
3

Крылова, 3, 8, 10
Я.Купалы, 2, 5, 7, 9, 17
Кутузава, 3
Кутузава, 5
Леніна, 12, 14, 16

3

вул. Леніна, 22/16

3

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

3

жылы раён Лучоса, на могілках на
вул. Сенненскай
Будынак
вул. Маякоўскага, 3а
ХІХ стагоддзе
Забудова вул. Пакроўскай
канец ХІХ – пачатак вул. Пакроўская, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12
ХХ стагоддзя
Будынак (тып гарадскога асабняка)
канец ХІХ стагоддзя вул. імя газеты «Правда», 5а
Будынак
канец ХІХ – пачатак вул. імя газеты «Правда», 14/5
ХХ стагоддзя
Будынак (частка архітэктурнага ансамбля
вул. Путна, 5
ХІХ стагоддзе
былой царквы Пакрава)
Будынак (тып гарадскога асабняка)
канец ХІХ стагоддзя вул. Пушкіна, 2
Будынак
канец ХІХ стагоддзя вул. Пушкіна, 4
Забудова вул. Рэвалюцыйнай
канец ХІХ – пачатак вул. Рэвалюцыйная, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 22
ХХ стагоддзя
Помнік героям Айчыннай вайны 1812 года
вул. Савецкая
1912 год
Забудова вул. Савецкай Арміі
канец XIX – пачатак вул. Савецкай Арміі, 4, 6, 8, 10, 14,
16, 18, 20
XX ста-годдзя
Вайсковыя могілкі
вул. Савецкая, на Успенскай горцы
1944 год
Забудова вул. Савецкай
ХІХ–ХХ стагоддзі вул. Савецкая, 15, 17, 19
Забудова Смаленскай плошчы
канец ХІХ – пачатак Смаленская плошча, 2, 3, 4, 8, 10, 12
ХХ стагоддзя
Былыя гандлёвыя рады
вул. Суворава, 2
канец ХVIII стагоддзя
Забудова вул. Суворава
ХІХ–ХХ стагоддзі вул. Суворава, 4, 6, 8, 9, 10/2
Забудова вул. Суворава
ХІХ–ХХ стагоддзі вул. Суворава, 5, 7, 11, 17/21, 18/10,
21, 33, 37, 39/7
Гарадскі асабняк
сярэдзіна ХІХ ста- вул. Суворава, 20/13
годдзя
Будынак
вул. Суворава, 12
1799 год
Будынкі былых даходных дамоў
канец ХІХ стагоддзя вул. Суворава, 27/9, 29
Дамы камунальнага тыпу
пачатак ХХ стагоддзя вул. Суворава, 34/23, 38
Будынак
канец ХІХ – пачатак вул. Сярэдненабярэжная, 7
ХХ стагоддзя
Забудова вул. Талстога
ХІХ–ХХ стагоддзі вул. Талстога, 1, 3, 4, 5, 7,
Будынак былога Маскоўскага міжнародвул. Талстога, 2
1856 год
нага банка
Забудова вул. Урыцкага
ХІХ–ХХ стагоддзі вул. Урыцкага, 5, 7, 9, 11а, 23/12

3

Брацкая магіла

1941–1944 гады

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Будынак былой першай гарадской элек1897 год
трастанцыі
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Комплекс будынкаў былога завода
1877 год
Лісоўскага (дом канторы, вытворчыя карпусы)
Будынак
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Забудова вул. Энгельса
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Аршанскі раён
Будынак чыгуначнага вакзала
1912 год,
1930–1950 гады
Помнік К.С.Заслонаву
1955 год
Жылы корпус былога трынітарскага кляш1714–1717 гады
тара
Брацкая магіла
1941, 1944 гады
Комплекс былога езуіцкага калегіума
ХVІІ стагоддзе
Мемарыяльны комплекс «Кацюша»
1941 год

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

вул. Фрунзе, 13

3

вул. Фрунзе, 17
вул. Фрунзе, 19
вул. Фрунзе, 41б

3
3
3

вул. Чырвонага партызана, 2/1

3

вул. Чырвонага партызана, 3
вул. Энгельса, 3/2, 5/11, 8, 10

3
3

г. Орша

3

г. Орша, перон чыгуначнага вакзала
г. Орша, вул. Камсамольская, 21

3
3

г. Орша, вул. Камсамольская, парк
г. Орша, вул. Леніна, 6а
г. Орша, вул. Магілёўская, каля моста праз р. Днепр
Будынак былой жаночай гімназіі
пачатак ХХ стагоддзя г. Орша, вул. Міру, 6
Магіла Заслонава і Коржаня
г. Орша, на пероне чыгуначнага вак1942 год
зала
Магіла Ге роя Са вец ка га Саю за
г.п. Арэхаўск
1944 год
Ю.В.Смірнова
Будынак «Белдрэс»
г.п. Арэхаўск
1927 год
Помнік дальняй авіяцыі – самалёт ТУ-16 пачатак 1950-х гадоў пас. Балбасава
Брацкая магіла
в. Высокае
1941–1944 гады
Будынак былой паштовай станцыі
канец ХІХ – пачатак пас. Грышаны
ХХ стагоддзя
Брацкая магіла
в. Зубава
1941 год
Гарадзішча
ХІ–XVII стагоддзі г.п. Ко пысь, на ле вым бе ра зе
р. Днепр, урочышча Пятроўскі Вал
Былая сядзіба: сядзібны дом парк
в. Межава
1901 год
Бешанковіцкі раён
Брацкая магіла
г.п. Бешанковічы, вул. Інтэрнацыя1941–1944 гады
нальная
Стаянка «Асавец-4»
5-е тысячагоддзе да в. Асавец, 1,8 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, ва ўрочышчы Брускавішча
н.э.
Брацкая магіла
в. Астроўна
1944 год
Парк
в. Бачэйкава
1769 год
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Бортнікі-1, каля дарогі ў в. ЗарэчXII стагоддзе
ча
Брацкая магіла
в. Галыні
1943–1944 гады
Парк «Саломінка»
пачатак ХХ стагоддзя в. Дабрыгоры
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Давыдкавічы, на паўночнай ускX–XII стагоддзі
рэднявечча
раіне вёскі
Брацкая магіла
в. Дуброва
1944 год
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Жарнасекава, 0,8 км на паўночны
рэднявечча
захад ад вёскі
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Зарэчча, 0,1 км на захад ад вёскі
XII стагоддзе
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Зарэчча, 0,1 км на паўднёвы захад
XII стагоддзе
рэднявечча
ад вёскі
Гарадзішча жалезнага веку
V стагоддзе да н.э. – в. Застарынне, 1 км на ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Клешчыно
1944 год
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Прыгожае, 0,5 км на паўночны
XIII стагоддзе
ўсход ад вёскі
Гарадзішча жалезнага веку
VIII стагоддзе да н.э. – в. Рубеж, 0,4 км на ўсход ад вёскі
IV стагоддзе н.э.

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Вайсковыя могілкі
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

1944 год
X–XIII стагоддзі

в. Саннікі
в. Узрэчча, 0,25 км на захад ад вёскі

3
3

Гарадзішча перыяду жалезнага веку
Гарадзішча перыяду жалезнага веку

Калодзежны шацёр
Брацкая магіла
Гарадзішча
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Курганны могільнік

Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Замчышча
Гарадзішча

Гарадзішча
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Замчышча
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Гарадзішча

Гарадзішча

Курганны могільнік

в. Узрэчча
г.п. Ула
в. Ульянаўка, 2,5 км на паўднё-вы захад ад вёскі
в. Фролкавічы
1944 год
в. Фролкавічы, 2,5 км на паўночны
XII стагоддзе
захад ад моста праз р. Ула
V стагоддзе да н.э. – в. Чар на гос це, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Янаўшчына, 0,5 км на поўнач ад
вёскі
V стагоддзе н.э.
Браслаўскі раён
г. Браслаў
ХІХ стагоддзе
г. Браслаў, вул. Савецкая
1944 год
ІХ – ХV стагоддзі г. Браслаў, у цэнтры горада, на перашыйку паміж азёрамі Дрывяты і Навята, на Замкавай гары (14 м)
в. Ахрэмаўцы, 0,5 км на поўдзень ад
VIII–X стагоддзі
вёскі, у лесе, справа ад шашы Браслаў–Шаркоўшчына
в. Ахрэмаўцы
1944 год
VIII–XІ стагоддзі в. Бог іна, на суп раць вёскі, на
п а ў н о ч н а - ў с хо д н і м б е р а з е в о з .
Богінскае, спра ва ад да рогі Вусце–Плетарова
г.п. Відзы, на могілках
1944 год
г.п. Відзы, у цэнтры пасёлка
1944 год
в. Вусце, 1 км на поўдзень ад вёскі, у
VII–XІ cтагоддзі
лесе, злева ад дарогі на в. Казяны
VIII–XІ cтагоддзі в. Далёкія, 1 км на паўночны захад ад
вёскі, у пералеску і на полі, каля дарогі ў в. Даўгаборы
г.п. Друя, у цэнтры пасёлка, у скве1941–1944 гады
ры
ХІ–ХVIIІ стагоддзі в. Дрысвяты, на востраве воз. Дрысвяты, на высокім (да 8 м) пагорку
VII стагоддзе да н.э. – в. Зазоны (Замак). На высокім круглым пагорку, на паўночна-ўсходняй
IV стагоддзе н.э.
ускраіне вёскі, злева ад дарогі Браслаў – Даўгаўпілс
VI стагоддзе да н.э. – в. Замошша, на заходняй ускраіне
вёскі, паміж азёрамі Шылава і ЗаIII стагоддзе н.э.
мошскае
IVстагоддзе да н.э. – в. Замошша, 1 км на паўднёвы захад
ад вёскі, у лесе
III стагоддзе н.э.
в. Зарэчча
1944 год
ХVI–XVII стагоддзі в. Іказнь, на востраве воз. Іказнь, на
штучным пагорку, які ўзнімаецца
над пляцоўкай вострава на 5 м
в. Казяны, у скверы
1941–1944 гады
в. Коўшынкі, 0,5 км на поўнач ад
–
вёскі, каля дарогі
V стагоддзе да н.э. – в. Лукшы, 0,8 км на захад ад вёскі.
III стагоддзе н.э.
Пляцоўка памерам 36 ´ 17 м узвышаецца на 5–6 м над наваколлем
в. Майшулі, 0,3 км на ўсход ад вёскі,
–
ва ўрочышчы Рацкі Бор. Пляцоўка
памерам 50 ´ 27 м умацавана трыма
валамі і ровам
в. Майшулі, 0,5 км на поўдзень ад гаVI–XI стагоддзі
радзішча
1941–1944 гады
1944 год
X–XIII стагоддзі

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Гарадзішча
Курганны могільнік
Гарадзішча
Гарадзішча
Гарадзішча-1, гарадзішча-2

Гарадзішча
Курганны могільнік
Гарадзішча

Брацкая магіла (9 воінаў Чырвонай Арміі)
Брацкая магіла (4 воіны Савецкай Арміі)
Будынак
Мемарыяльны комплекс ахвярам фашызму, воінам-вызваліцелям і землякам
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Магіла ахвяр фашызму
Былы манастырскі шпіталь
Парк
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Чыгуначны вакзал
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Фрагменты былой сядзібы:
сядзібны дом
рэшткі капліцы
гаспадарчыя пабудовы
стайні
фрагменты парку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Гарадзішча
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Курганны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Маскавічы, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі, на беразе воз. Дзерба
VIII–XI стагоддзі в. Опса, 3 км на поўдзень ад вёскі,
злева ад дарогі ў г.п. Відзы, у лесе
в. Пус тош ка, на за ходнім бе ра зе
–
р. Струста, каля дарогі Плюсы–Браслаў
VII cтагоддзе да н.э. – в. Рацюнкі, на паўднёвай ускраіне
ХІІІ стагоддзе н.э. вёскі, на ўзвышшы 10 м
VII cтагоддзе да н.э. – в. Слабодка, 0,8 км на паўднёвы захад ад вёскі, на вы сокім уз гор ку
ІV стагоддзе н.э.
паўвострава Рог, паміж азёрамі Няшчарда і Поцех, 0,5 км на паўночны захад ад гарадзішча-1
VII стагоддзе да н.э. – в. Укля, 1 км на поўнач ад вёскі, на
беразе воз. Укля, ва ўрочышчы ТарыІV стагоддзе н.э.
лава
ХІ – ХІІ стагоддзі в. Укля, 2 км на паўночны ўсход ад
вёскі, ва ўро чыш чы Валатоўкі, на
ўскраіне лесу
VII стагоддзе да н.э. – в. Шавуры, 0,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, на высокім пагорку
ІV стагоддзе н.э.
Верхнядзвінскі раён
г. Верхнядзвінск, у гарадскім скверы
1939 год
г. Верхнядзвінск, у гарадскім скверы
1944 год
пачатак ХХ стагоддзя г. Верхнядзвінск, вул. Савецкая, 43
г. Верхнядзвінск, на развілцы шасей1977 год
ных да рог Верх нядзвінск–Ас вея,
Даўгаўпілс–Полацк
в. Абрамава, 2 км на паўднёвы ўсход
–
ад вёскі
в. Абрамава, 0,6 км на захад ад вёскі,
XII стагоддзе
0,5 км на поўнач ад гарадзішча
в. Абухава
1943 год
г.п. Асвея
1759 год
другая палова ХІХ г.п. Асвея
стагоддзя
г.п. Асвея, у гарадскім парку
1941–1944 гады
IV–III стагоддзі да в. Барсукі, 2,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі
н.э.
в. Бігосава
1924 – 1926 гады
в. Боркавічы
1941–1944 гады
в. Валынцы
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі в. Вознава, 0,4 км на паўночны захад
ад вёскі
другая палова ХІХ в. Вопытная
стагоддзя

3

в. Вопытная
в. Галубава
в. Дзянісенкі, 0,5 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі
в. Дзёрнавічы
1944 год
VI стагоддзе да н.э. – в. Дубровы, 1 км на поўдзень ад вёскі
II стагоддзе н.э.
в. Жоўніна
1941–1944 гады
в. Зашчырына, 0,2 км на ўсход ад
XI–XII стагоддзі
вёскі
VII–XII стагоддзі в. Ігналіна, 1,5 км на паўночны захад
ад вёскі

3
3
3

XI–XII стагоддзі

1944 год
1941–1944 гады
X–XII стагоддзі

3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Гарадзішча
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Курганны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

V стагоддзе да н.э. –
XII стагоддзе
IX–XIII стагоддзі
IX–XII стагоддзі
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі

в. Княжыцы, 0,4 км на захад ад вёскі

3

в. Лешня, 2–3 км на ўсход ад вёскі
в. Лісна, 1,5 км на поўдзень ад вёскі
в. Луначарскае
в. Лю бас на, 1,6 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
Гарадзішча
V стагоддзе да н.э. – в. Маскалёнкі, 2,5 км на паўночны
ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Першамайская
1941–1944 гады
Гарадзішча
в. Пескаватка, 1,5 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзі
вёскі
Брацкая магіла
в. Прудзінкі
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Росіца
1941–1944 гады
Фрагменты парку
в. Сар’я
ХІХ стагоддзе
Брацкая магіла
в. Сар’я
1941–1944 гады
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Сукалі, 0,5 км на поўнач ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Урагава, 1 км на поўнач ад вёскі
веку
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча
V стагоддзе да н.э. – в. Царкоўна, 0,5 км на ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча
V стагоддзе да н.э. – в. Цясты, 0,5 км на ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча
V стагоддзе да н.э. – пас. Чапаеўскі, на паўднё вай ускраіне пасёлка
V стагоддзе н.э.
Віцебскі раён
Брацкая магіла
в. Альгова
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Арлова
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Асінаўка
1944 год
Брацкая магіла
в. Бабінічы
1941–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Бальшухі
1941–1944 гады
Комплекс былой паштовай станцыі:
в. Бараўляны
1843 год
станцыйны дом
флігель для ямшчыкоў
карэтная
стайні
Курганны могільнік
в. Бараўляны, 0,5 км на поўнач ад
IX–XIII стагоддзі
вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Баронікі, на паўночна-ўсходняй
веку
ускраіне вёскі
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Вароны, 0,5 км на паўднёвы захад
–
ад вёскі
Брацкая магіла
в. Вароны
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Ваяводкі
1944 год
Вайсковыя могілкі
в. Войтава
1944 год
Брацкая магіла
в. Вымна
1944 год
Вайсковыя могілкі
в. Вялікая Любшчына
1944 год
Брацкая магіла
в. Гараднянскі Мох
1944 год
Курган
в. Дземяхі, 1,5 км на ўсход ад вёскі
X–XIII стагоддзі
Брацкая магіла
в. Дружная
1941–1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Дрыколле, 2 км на паўднёвы захад
веку
ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Задзвінне
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Зайцава, каля вёскі, на левым бевеку
разе р. Каспля
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Заронава
1944 год
Музей-сядзіба мастака І.Я.Рэпіна:
в. Здраўнева
1892–1895 гады
сядзібны дом
дом аканома
склеп

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

тэрыторыя ў межах агароджы (8,8 га)
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага II стагоддзе да н.э. – в. Канькі, 0,5 км на паўднёвы ўсход
веку
ад вёскі
III стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Котава
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Кузьмянцы
1944 год
Селішча-1, селішча-2, селішча-3 перыяду
в. Кузьмянцы, 1,5 км на паўночны
–
сярэднявечча
захад ад вёскі, 0,4 км на поўнач ад
урочышча Царкавішча, каля вусця
р. Сухадроўка
Магіла Ге роя Са вец ка га Саю за
в. Курына
1942 год
М.Ф.Сільніцкага
Курганны могільнік
в. Ле бар то ва, 0,5 км на паўднё вы
–
ўсход ад вёскі
Вайсковыя могілкі
в. Ласвіда
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Лужасна, каля вёскі, 0,5 км на
веку
паўднё вы ўсход ад скры жа ван ня
V стагоддзе н.э.
ш а ш ы і д а р о г і , я к ая в яд з е д а
тэхнікума
Селішча
1-e тысячагоддзе н.э. в. Лу жас на, пры мы кае да гарадзішча з паўночнага боку
Курганны могільнік
VI–XIII стагоддзі в. Лятохі, каля вёскі, у лесе ўздоўж
дарогі
Вайсковыя могілкі
в. Міхайлава
1943–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VII стагоддзе да н.э. – в. Мяклава, 2,5 км на паўднёвы ўсход
веку
ад вёскі
IV стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Мяклава, на тэрыторыі селішча
Брацкая магіла
в. Навасёлкі
1944 год
Брацкая магіла
в. Ноўка
1944 год
Гарадзішча, курганны могільнік
в. Раніна, 4 км на ўсход ад вёскі,
–
1,8 км на ўсход ад вёскі
Брацкая магіла
в. Рудакі
1944 год
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Са кольнікі, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі
Курганны могільнік
в. Саўчонкі, каля дарогі, на захад ад
–
вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Старое Сяло, 2,5 км на поўдзень ад
III–IV стагоддзі
веку
вёскі
Брацкая магіла
в. Старое Сяло
1944 год
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Старое Сяло, на тэрыторыі вёскі, 1
IX–X,
могільнік-2, курганны могільнік-3
км на ўсход ад вёскі, 1,8 км на ўсход
IX–XIII,
IX–XIII стагоддзі ад вёскі
Брацкая магіла
в. Скрыдлева
1944 год
Брацкая магіла
в. Сумы
1944 год
Замчышча
IX–XVII стагоддзі г.п. Сураж, на мысе пры зліцці рэк
Заходняя Дзвіна і Каспля
Брацкая магіла
в. Сушчова
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Хатоля, на паўднёва-ўсходняй ус–
краіне вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Шапуры, у вёсцы, на правым беравеку
зе р. Лучоса
V стагоддзе н.э.
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку 1-e тысячагоддзе н.э. в. Шапуры, з заходняга боку гары, на
якой знаходзіцца гарадзішча
Брацкая магіла
в. Шаркі
1941–1944 гады
Брацкая магіла
г.п. Янавічы
1941–1944 гады
Гарадоцкі раён
Вайсковыя могілкі
г. Гарадок, пл. Леніна
1944 год
Брацкая магіла
в. Альхавец
1941–1944 гады
Гарадзішча
VI стагоддзе да н.э. в. Бібіна, 1,5 км на поўнач ад вёскі
Гарадзішча
VII–VIII стагоддзі в. Бярозна, 1 км на захад ад вёскі
Курганны могільнік
в. Бярозна, 1 км на паўднёвы захад ад
XI–XII стагоддзі
вёскі
Гарадзішча, селішча
VI – VIII стагоддзі в. Бяскатава, на паўднёвай ускраіне
вёскі, побач з гарадзішчам

Катэгорыя каштоўнасці
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3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Курганны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Бяскатава, 0,3 км на ўсход ад гарадзішча
Брацкая магіла
в. Бяскатава
1941–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Верамеева
1943–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Віраўля
1941–1944 гады
Гарадзішча
в. Вы шадкі, 0,25 км на паўднё вы
III–IV стагоддзі
ўсход ад вёскі
Курганны могільнік
в. Вы шадкі, на паўднё вым бе ра зе
X–XI стагоддзі
воз. Вышадскае
Вайсковыя могілкі
в. Вялікія Стайкі
1943–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Гуркі
1943 год
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Дзеравушка, 1,5 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі
Каменныя крыжы
XIV–XVII стагоддзі в. Дубраўкі, 2 км на захад ад вёскі, на
могілках
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Дубраўкі, 2 км на захад ад вёскі
Вайсковыя могілкі
в. Дубраўкі
1943 год
Брацкая магіла
в. Евіна
1941–1944 гады
Вайсковыя могілкі
г.п. Езя рыш ча, вул. Ленінская, у
1943 год
скверы
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Зайкава, 2 км на захад ад вёскі, ва
ўрочышчы Дубкі
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Зарэчча, 0,5 км на захад ад вёскі
Вайсковыя могілкі
в. Кабішча
1941–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Кавалі
1943–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Казінова, 1 км на захад ад вёскі
веку
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Канчані
1941–1944 гады
Гарадзішча
в. Кісялі, 1 км на захад ад вёскі, на
VIII–X стагоддзі
левым беразе р. Обаль
Вайсковыя могілкі
в. Ключ
1941–1944 гады
Будынак былой паштовай станцыі
першая палова ХІХ в. Кузьміно
стагоддзя
Гарадзішча
в. Кулі, 3 км на ўсход ад вёскі
VI–VIII стагоддзі
Брацкая магіла
в. Малашанкі
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Марозава
1941–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Маскаляняты
1941–1944 гады
Стаянка-1, стаянка-2
3 – 2-e тысяча-годдзі в. Мяжа, 0,4 км на паўночны ўсход ад
вёскі, 0,3 км на поўдзень ад вёскі, на
да н.э.
паўднёва-ўсходнім беразе воз. Мяжа
Стаянка-3
9–8-e тысячагоддзі да в. Мяжа, 0,5 км на паўночны ўсход ад
вёскі
н.э.
Вайсковыя могілкі
в. Мехавое
1943 год
Магіла Героя Савецкага Саюза А.Е.Казлова
в. Мяжа
1971 год
Вайсковыя могілкі
в. Новы Болецк
1941–1944 гады
Гарадзішча Новы Болецк
IV стагоддзе да н.э. – в. Новы Болецк, на ўсходняй ускраіне вёскі
V стагоддзе н.э.
Вайсковыя могілкі
в. Новыя Вайханы
1943 год
Вайсковыя могілкі
в. Пруднікі
1943 – 1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Прудок
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Рудня
1941–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Селішча
1943 – 1944 гады
Гарадзішча Загорцы
V–IV стагоддзі да в. Сцяпа навічы, 3 км на за хад ад
н.э. – I–II стагоддзі вёскі
н.э.
Курганны могільнік-2
в. Хабаты, 3 км на паўночны ўсход ад
X–XI стагоддзі
вёскі
Брацкая магіла
в. Халамер’е
1943 – 1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Хвошна
1943 год
Глыбоцкі раён
Брацкая магіла
г. Глыбокае, вул. Леніна, парк Пера1944 год
могі
VIII–IX стагоддзі

Катэгорыя каштоўнасці
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Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Курганны могільнік

X–XIII стагоддзі

в. Азёркі, каля вёскі, на паўднёвым
беразе воз. Мнюта
в. Бабруйшчына, пры ўездзе ў вёску
в. Баяры, 2 км на захад ад вёскі
в. Вольш чы на, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі
в. Вуглы, 0,8 км на ўсход ад вёскі

3

в. Галубічы, на паўночна-заходняй
ускраіне вёскі
в. Гатоўкі, 0,3 км ад вёскі, на левым
беразе р. Маргва
в. Доўгае, 0,4 км на захад ад вёскі
в. Забор’е, 0,8 км на паўночны захад
ад вёскі, 1 км на паўночны захад ад
вёскі
в. Залессе

3

Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Залессе, каля ўезду ў вёску з боку
рэднявечча
в. Дубкі
Гарадзішча
V стагоддзе да н.э. – в. Запруддзе, 1 км на паўночны захад
ад вёскі, на высокім пагорку
V стагоддзе н.э.
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. – в. Запруддзе, з усходу каля асновы
гарадзішча
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Зарубіна, 0,9 км на поўнач ад вёскі
веку
V стагоддзе н.э.
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Зарубіна, на паўночнай ускраіне
–
могільнік-2
вёскі, 0,4 км на поўнач ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Латыголь, 0,25 км на поўдзень ад
–
веку
вёскі
Курганны могільнік
в. Мамаі, 1,2 км ад вёскі на пагорку
–
Курган
в. Маргі, пры ўездзе ў вёску за ручаём
–

3

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча ранняга жалезнага веку
Брацкая магіла

в. Мосар, 1,5 км на паўднёвы захад ад
вёскі
в. Нарушова, 0,8 км на ўсход ад вёскі

3

в. Падгаі, 0,5 км на ўсход ад вёскі
г.п. Падсвілле, вул. Са вец кая, у
скверы
Курганны могільнік-1, курганны могільв. Перавоз, 1,5 км на ўсход ад вёскі,
–
нік-2, курганны могільнік-3
ва ўро чыш чы Ка мен нае, 2 км на
ўсход ад вёскі, у лесе, ва ўрочышчы
Пчальнік, насупраць могільніка-2
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Перавоз, пры ўездзе ў вёску, на
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
ўскраіне лесу
Каменны крыж
XIV–XVII стагоддзі в. Пліса
Курган
в. Пліса, насупраць канторы
–
Паселішча
в. Пліса, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад
–
вёскі
Помнік на магіле І.Ц.Буйніцкага
в. Празарокі
–
Брацкая магіла
в. Празарокі
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Псуя, на могілках
–
веку
Курганны могільнік
в. Рудніца, 1 км на захад ад вёскі
–
Гарадзішча
в. Свіла-1, 1 км на паўночны захад ад
IX стагоддзе
вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Свіла-1, 1 км на паўночны захад ад
рэднявечча
вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Скрабянец, на ўсходняй ускраіне
рэднявечча
вёскі
Курган
в. Узрэчча, на паўночнай ускраіне
–
вёскі

3
3

–
–
–

Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
XIV стагоддзе
Курганны могільнік перыяду ранняга сяXI–XII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могільнік
–
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы X стагоддзе, IX–XIII
могільнік-2
стагоддзі
Сядзібны дом, парк

сярэдзіна ХІХ стагоддзя
X–XIII стагоддзі

IX–XIV стагоддзі
X–XIII стагоддзі
–
1941–1944 гады

3
3
3
3

3
3
3
3
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3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча

VIII–XIII стагоддзі

в. Чарневічы, 1,5 км на захад ад вёскі

3

IX–XIV стагоддзі

в. Шо, 0,9 км на ўсход ад вёскі, у лесе

3

–

в. Шчаўкуны, 0,5 км на паўночны
ўсход ад вёскі
в. Шыпы, 2 км на ўсход ад вёскі

3

Гарадзішча

–
Докшыцкі раён
г. Докшыцы, пл. Палявога, у скверы
1941–1944 гады
в. Асецішчы, 0,3 км на захад ад вёскі
III–IV стагоддзі

Брацкая магіла
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
III–IV стагоддзі
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
III–IV стагоддзі
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага III–II стагоддзі да
веку
н.э. – IV–V стагоддзі
н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі
рэднявечча

3

в. Бірулі, 0,1–0,15 км на поўдзень ад
вёскі, на заходнім беразе воз. Медзазол
г.п. Бягомль, вул. Савецкая, у скверы, каля Дома культуры
в. Варганы, на паўднёвай ускраіне
вёскі, злева ад шашы на г. Глыбокае
в. Вар га ны, каля пад нож жа гарадзішча
в. Варганы, 2,5 км на поўдзень ад гарадзішча
в. Ваўча, 0,5 км на захад ад вёскі
в. Гарадзішча, 0,5 км на паўночны
ўсход ад вёскі
в. Добрунь

3

IX–XIII стагоддзі

в. Казлы, 0,3 км на ўсход ад вёскі

3

IX–XIII стагоддзі

в. Ліпск, 3 км на ўсход ад вёскі

3

IX–XIII стагоддзі

в. Маргавіца, 0,4 км на поўнач ад
вёскі
в. Несцераўшчына, 1,5 км на паўночны за хад ад вёскі, ва ўро чыш чы
Буцілаўскі Лес, 1,1 км на паўночны
захад ад вёскі
в. Новая Вілейка, 1 км на поўдзень ад
вёскі
в. Нябы шы на, 0,5 км на за хад ад
вёскі
в. Параф’янава
в. Парэчча, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскі
в. Старое Запонне, на ўсходняй ускраіне вёскі
в. Старое Запонне, 3 км на паўночны
захад ад вёскі
в. Ша ла шы, 0,3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Шклянцы, у вёсцы на агародах, 1
км на поўдзень ад вёскі

3

1941–1944 гады

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Селішча жалезнага веку

III–IV стагоддзі

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
могільнік-2
Брацкая магіла
Брацкая магіла

3
3

в. Асінавік, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі
в. Беразіно, 1 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
в. Беразіно, 3,5 км на паўночны захад ад вёскі
в. Бірулі, 2 км на поўдзень ад вёскі

Брацкая магіла

Курганны могільнік-3 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Мемарыяльны комплекс «Праклён фашызму»
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2

3

VI – VIII стагоддзі
VIII–IX стагоддзі
XI–XVI стагоддзі
II–III стагоддзі
1983 год

IX–XIII стагоддзі

IX–XIII стагоддзі
IX–XIII стагоддзі
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі
III–IV стагоддзі
IX–XIII стагоддзі
IX–XIII стагоддзі
IX–XIII стагоддзі

Дубровенскі раён
г. Дуброўна, вул. Садовая, у скверы
1941–1944 гады
в. Арловічы
1941–1944 гады

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку – сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку

1941–1944 гады
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э.
1941–1944 гады
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э.
–
V стагоддзе да н.э. –
XIII ста-годдзе н.э.
V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э.
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э.

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

р.п. Асінторф, у парку
в. Баева
в. Баброва, у цэнтры вёскі

3
3
3

в. Баброва
в. Буда
в. Вежкі, 0,5 км на поўнач ад вёскі

3
3
3

в. Глебава, на агародах
в. Дняпроўка, 1 км на захад ад вёскі

3
3

в. Ірвяніца, 0,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
в. Калінаўка
в. Карабанавічы, на мысе правага берага р. Дубровенка, каля могілак,
1 км на поўдзень ад гарадзішча-1
в. Каўровая, 0,1 км на поўдзень ад
вёскі
в. Ляды, на паўноч най ус к раіне
вёскі, ва ўрочышчы Гарадзец
в. Паценькі
в. Пятрыкі
в. Расасна
в. Рыленкі
в. Сва та шы цы, на паўднё вай ус краіне вёскі
в. Цеалін
в. Чыжоўка, 0,3 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 0,3 км на ўсход ад паселішча-1
в. Чырвоная Слабада
в. Чырына, 1,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Шухаўцы

3

г. Лепель
г. Лепель, на могілках
г. Лепель, пл. Прывакзальная
г. Лепель, пл. Свабоды, у скверы
в. Азерцы, 0,2 км на ўсход ад вёскі

3
3
3
3
3

в. Ассё, на ўсходняй ускраіне вёскі
в. Баброва
в. Валатоўкі, 3 км на поўдзень ад
вёскі
в. Верабкі, 0,1 км на ўсход ад вёскі

3
3
3

в. Ворань, 3 км на захад ад вёскі

3

в. Ворань, 1,5 км на ўсход ад вёскі,
1,7 км на ўсход ад вёскі
в. Ворань, 1 км на ўсход ад вёскі

3

в. Ворань, 0,5 км на ўсход ад селішча,
ва ўрочышчы Аўсянікі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Гарадзінец, 0,3 км на паўночны
веку
ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
XII–XIII стагоддзі в . Г л ы бо ч ы ц а , в а ў р о ч ы ш ч ы
Княгінкі
Рэшткі касцёла
в. Губіна
1714 год

3

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Мемарыяльны комплекс «Рыленкі»
1943 – 1944 гады
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Па селіш ча-1 пе рыя д у ме з аліту, па- IX–V стагоддзі да н.э.
селішча-2 перыяду неаліту
Брацкая магіла
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Лепельскі раён
Будынак Лепельскай ГЭС
1954 год
Брацкая магіла
1918–1919 гады
Брацкая магіла
1944 год
Магілы воінаў Савецкай Арміі і партызан
1944 год
Гарадзішча
III–IV,
VI–VIII,
X–XIII стагоддзі
Курганны могільнік
–
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Курганны могільнік
–
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
I–III стагоддзі
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага IV–I стагоддзі да н.э.
веку
Паселішча-1, паселішча-2 перыяду позня–
га неаліту
Селішча
VI–VIII,
IX–XI стагоддзі
Курганны могільнік
XI–XII стагоддзі

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

3
3
3
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Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Гарадзішча днепрадзвінскай культуры
Курган
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча
Курганны могільнік-2
Курган
Гарадзішча
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 перыяду сярэднявечча
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Стаянка
Гарадзішча перыяду сярэднявечча

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Дрымаўшчына, 2 км на ўсход ад
вёскі, 0,1–0,15 км на ўс ход а д
могільніка-1
в. Загліннікі, 0,5 км на захад ад вёскі
III–IV стагоддзі
в. Загліннікі, 1,5 км ад вёскі
XI–XIII стагоддзі в. Занькі, 0,7 км на паўночны захад
ад вёскі, у лесе, ва ўрочышчах Барок і
Чорная Гразь
в. Звязда, на паўднёва-заходняй ускXI–XII стагоддзі
раіне вёскі, у лесе
IV–I стагоддзі да н.э. в. Звязда, 1,5 км на паўночны захад
ад вёскі
в. Звязда, 0,7 км на поўнач ад вёскі
–
в. Звязда, 0,5 км на поўнач ад вёскі
–
в. Камень, у цэнтры вёскі
V–XIII стагоддзі
в. Крайцы
1944 год
IX–XIII стагоддзі в. Красналучка, 0,5 км на поўнач і
паўночны захад ад вёскі
в. Ку ля шы, на пяс ча най дзю не
–
паміж вёскай і воз. Святое
в. Несіна, на паўднё вай ус к раіне
XI стагоддзе
вёскі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі
в. Новыя Валосавічы, 0,5 км на захад
–
ад вёскі, у вёсцы на беразе сажалкі
в. Окана, каля вёскі, на мысе, утвора–
ным берагам воз. Окана і р. Оканіца
в. Свядзіца, 0,2 км на паўноч ны
–
ўсход ад возера, у лесе, ва ўрочышчы
Гогаль
IX–XIII стагоддзі в. Слабодка, у наваколлі вёскі, у лесе

3

в. Слабодка, 0,2 км ад могільніка-1,
0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі
в. Стараселле, 2 км ад заходняй ускраіны вёскі
в. Стары Лепель, насупраць вёскі, на
востраве
XIV–XVI стагоддзі в. Стары Лепель, насупраць вёскі, на
востраве
в. Ста рыя Ва ло савічы, 0,5 км на
–
ўсход ад вёскі
в. Суша
XVI стагоддзе
канец ХІХ стагоддзя в. Таранковічы
Лёзненскі раён
г.п. Лёзна, вул. Леніна
1943 год
г.п. Лёзна, на паўночнай ускраіне па1941–1944 гады
сёлка
в. Бабінавічы
1941–1944 гады
чыгуначная станцыя Выдрэя, насуп1941–1944 гады
раць будынка чыгуначнай станцыі
в. Высачаны
1944 год
в. Выхадцы, 1 км на захад ад вёскі
1943–1944 гады
в. Веляшковічы
1941–1944 гады
в. Вялікае Сяло
1941–1944 гады
в. Горбава 1-е
1944 год
в. Замшына
1941–1944 гады
в. Крынкі, на тэрыторыі племзавода
1943–1944 гады
«Крынкі»
в. Малыя Міснікі
1943–1944 гады
в. Надзёжына
1941–1944 гады
в. Пагосцішча, каля школы
1943–1944 гады
в. Пронскае
1943 год

3

IX–XIII стагоддзі

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік-2, курганны могіль–
нік-3
Гарадзішча перыяду культуры штрыхава- V–III стагоддзі да н.э.
най керамікі
Гарадзішча
III–IV стагоддзі

3

Селішча, замчышча

3

Курганны могільнік
Рэшткі земляных умацаванняў
Будынак былога спіртзавода
Вайсковыя могілкі
Вайсковыя могілкі
Вайсковыя могілкі
Брацкая магіла
Брацкія магілы
Брацкія магілы
Брацкія магілы
Вайсковыя могілкі
Вайсковыя могілкі
Брацкія магілы
Вайсковыя могілкі
Брацкія магілы
Вайсковыя могілкі
Брацкія магілы
Вайсковыя могілкі

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Брацкая магіла
Вайсковыя могілкі
Вайсковыя могілкі
Брацкія магілы
Вайсковыя могілкі
Брацкія магілы
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла

Датаванне каштоўнасці

1944 год
1944 год
1941–1944 гады
1944 год
1944 год
1944 год
1944 год
1943–1944 гады
1941–1944 гады
Міёрскі раён
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Пастаўскі раён
Брацкая магіла
1944 год
Паселішча перыяду позняга неаліту і ран- канец 3-га – пачатак
няга бронзавага веку
2-га тысячагоддзя да
н.э.
Гарадзішча
XV–XVIII стагоддзі
Брацкія магілы
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1812 год
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в.
в.
в.
в.
в.
в.
в.
в.
в.

Смародзіна
Стар, у цэнтры вёскі
Стасева
Хоцемля
Чарнышы
Чарніцы
Шніткі
Шэркіна
Якубаўшчына

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3
3

г. Міёры, пл. Паўшых барацьбітоў
г. Дзісна, вул. Леніна
в. Лявонпаль
в. Масеўцы
в. Новы Пагост

3
3
3
3
3

г. Паставы, пл. Леніна, у скверы
г. Паставы, на паўднёвай ускраіне горада

3
3

г. Паставы
г. Паставы, вул. Чырвонаармейская
в. Асінагарадок, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі
в. Асінагарадок
в. Вайш ку ны, 2 км на паўноч-ны
ўсход ад вёскі
Брацкая магіла
г.п. Варапаева, вул. Ленінская
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Галбея, 0,5 км на поўдзень ад вёскі,
веку
на правым беразе р. Галбея
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Галбея, 1 км на ўсход ад вёскі
Гарадзішча
VII стагоддзе да н.э. – в. Дзяўгуны, у цэнтры вёскі
IV стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Камаі
1941–1944 гады
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Лынтупы, 2,5 км на паўночны захад ад вёскі
Брацкая магіла
в. Лынтупы, вул. Маркава
1941–1944 гады
Гарадзішча
мяжа 1-га тысяча- в. Сарокі, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі
годдзя н.э.
Полацкі раён
Брац кая магіла (122 воіны Са вец кай
г. Полацк
1941–1944 гады
Арміі)
Забудова вул. Войкава
канец ХІХ – пачатак г. Полацк, вул. Войкава, 1, 6, 8
ХХ стагоддзя
Брацкая магіла
г. Полацк, вул. Гагарына, Чырвоныя
1944 гады
могілкі
Магіла Героя Савецкага Саюза З.М.Туснаг. Полацк, вул. Гагарына
1980 год
лобавай-Марчанка
Брацкая магіла
г. Полацк, вул. Дзяржынскага, Фа1941–1944 гады
тынаўскія могілкі
Будынак
г. Полацк, вул. Замкавая, 12
1783–1785 гады
Забудова вул. Леніна
канец ХІХ – пачатак г. Полацк, вул. Леніна, 6, 9, 26, 48
ХХ стагоддзя
Будынак
першая палова ХІХ г. Полацк, вул. Леніна, 30
стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя г. Полацк, вул. Леніна, 35
Брацкая магіла
г. Полацк, пл. Свабоды
1943–1944 гады
Забудова пр. К.Маркса
канец ХІХ – пачатак г. Полацк, пр. К.Маркса, 22, 29
ХХ стагоддзя

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
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Забудова вул. Еўфрасінні Полацкай

Забудова вул. Сакка і Ванцэцці
Помнік Ф.Скарыне
Помнік В.М.Азіну
Забудова вул. Ф.Скарыны
Гарадзішча

Селішча
Верхні замак
Ніжні замак з валам Івана Грознага

Месцазнаходжанне каштоўнасці

другая палова ХVІІІ
стагоддзя, канец
ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
1974 год
1979 год
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
VIII стагоддзе

г. Полацк, вул. Еўфрасінні Полацкай, 1, 1а, 3, 5

3

г. Полацк, вул. Сакка і Ванцэцці, 4

3

г. Полацк, пл. Ф.Скарыны
г. Полацк, вул. Ф.Скарыны
г. Полацк, вул. Ф.Скарыны, 5, 6

2
2
3

г. Полацк, на правым беразе р. Палата, ніжэй Чыр во на га мос та, з
поўначы абмежавана 2-м зав. Фрунзе

3

VIII стагоддзе

г. Полацк, на правым беразе р. Палата, вышэй Чырвонага моста
г. Полацк, на правым беразе р. Заходняя Дзвіна, пры ўпадзенні ў р. Палата
г. Полацк, прымыкае да Верхняга
замка з усходняга боку
г. Полацк
г. Полацк, зав. Юбілейны

3

в. Азіна
в. Арлея, 1 км на паўночны ўсход ад
вёскі
в. Бабынічы
в. Баравуха 1-я
в. Бельчыца, 1 км на поўдзень ад
вёскі
в. Булаўкі
1941–1944 гады
в. Бяздзедавічы, 0,6 км на поўнач ад
X–XII стагоддзі
вёскі
г.п. Ветрына, вул. Леніна
1943 – 1944 гады
в. Варонічы
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі в. Воранава, 1 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Гаравыя, 1 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, сярод балота
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Гараны, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Гараны
1941–1944 гады
в. Глінішча, каля вёскі, на беразе
X–XII стагоддзі
р. Бельчанка
XII–XIII стагоддзі в. Гомель, 2 км на паўднёвы захад ад
вёскі
в. Гомель
1941–1944 гады
в. Грамошча
1941–1944 гады
в. Двор-Саланевічы
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. – в. Дзявічкі, 1 км на ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Домнікі
1941–1944 гады
в. Дрэтунь
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. – в. Загацце, каля вёскі, на беразе возера
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Замошша, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Заскаркі
1941–1944 гады
в. Залессе
1944 год
в. За харнічы, 2 км на паўноч ны
XI стагоддзе
ўсход ад вёскі
1-е тысячагоддзе н.э. в. Званае, 1 км на захад ад вёскі

3
3

X–XIII стагоддзі
XVI стагоддзе

Запалоцкі пасад
X стагоддзе
Тэрыторыя былога Бельчыцкага (БарыXII стагоддзе
саглебскага) манастыра
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-e тысячагоддзе н.э.
веку
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Курганны могільнік
X–XI стагоддзі
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Магіла капітана С.К.Сярова
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці
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3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Брацкая магіла
Курганны могільнік
Стаянка перыяду мезаліту
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Могільнік-2
Селішча
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Магіла лётчыка І.С.Страшынскага
Брацкая магіла
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Вайсковыя могілкі
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Брацкія магілы
Брацкія магілы
Мемарыяльны комплекс
Мемарыяльны комплекс
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Селішча-1, селішча-2
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Званае
в. Кармалысы, 1 км на поўдзень ад
вёскі
4–2-e тысячагоддзі да в. Крумплева, 0,25 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
н.э.
р. Заходняя Дзвіна
в. Кушлікі
1941–1944 гады
в. Малое Сітна
1941–1944 гады
1-е тысячагоддзе н.э. в. Мінтурова, каля вёскі, на беразе
возера
в. Нача
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. – в. Палата, 2 км на поўнач ад вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Палата
1941–1944 гады
в. Палучча, 0,2 км на ўсход ад вёскі
XI стагоддзе
XI–XIII стагоддзі в. Плусы, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі
в. Пуканаўка, 0,4 км на паўноч-ны
X–XIII стагоддзі
ўсход ад вёскі
IX–XIII стагоддзі в. Рудня, каля вёскі, на заходнім і
ўсходнім мысах берага р. Ушача
в. Рудня
1941–1944 гады
в. Сястронкі
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. – г. Смарыгі, каля вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Струнне
1944 год
в. Тросніца
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. – в. Труды, 1,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, 1,2 км на поўдзень ад вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Труды
1941–1944 гады
в. Туроўля
1941–1944 гады
в. Уладзіміраўка
–
в. Ухвішча
1941–1944 гады
в. Шпакоўшчына
1941–1944 гады
в. Экімань
1941–1944 гады
в. Экімань, 3 км на паўднёвы ўсход ад
ІX–XI стагоддзі
вёскі
в. Юравічы
1942–1943 гады
в. Янкава
1941–1944 гады
Расонскі раён
г.п. Расоны, мемарыяльны парк
1965 год
г.п. Расоны, вул. Савецкая, у мема1942, 1965 гады
рыяльным парку
III стагоддзе да н.э. – в. Амосенкі, 150 м на поўнач ад вёскі
IV стагоддзе н.э.
канец 1-га тысяча- в. Амосенкі, на выспе, побач з гарадзішчам
годдзя,
VI–VII стагоддзі
IX–XIII стагоддзі в. Амосенкі, 0,5 км на поўдзень ад гарадзішча
VII стагоддзе да н.э. – в. Грачушына, 1,5 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі, 1 км на паўночны
IV стагоддзе н.э.
ўсход ад вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Грачушына, з боку гарадзішча-1
V стагоддзе н.э.
в. Даўгабор’е, 1,5 км на паўночны
–
ўсход ад вёскі
сярэдзiна 1-га тыся- в. Даўгабор’е, 2 км на паўночны захад ад вёскі, на беразе возера
чагоддзя н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Зазер’е, 2 км на ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
IX–XIII стагоддзі в. Зазер’е, 2,4 км на ўсход ад вёскі
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі

Катэгорыя каштоўнасці
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Замчышча
XVI стагоддзе
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі
Га радзішча-1, га радзішч а-2, гарадзішча-3, гарадзішча-4, гарадзішча-5
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Гарадзішча
Курганны могільнік
Курганны могільнік перыяду жалезнага
веку – ранняга сярэднявечча
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку
Гарадзішча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага
веку і гарадзішча-2 перыяду сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік
Курган
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Па селіш ча-1, па селіш ча-2 пе рыя д у
неаліту
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Комплекс будынкаў былой паштовай станцыі:
станцыйны дом
флігель для ямшчыкоў
хлеў
частка стайні
гумно

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Карпіна, 0,5 км на ўсход ад вёскі

3

в. Клясціцы
в. Кульнева, 1, 5 км ад вёскі
в. Латышы, 1 км на захад ад вёскі

3
3
3

в. Маторына, на заходняй ускраіне
вёскі
в. Межава, на паўночна-ўсходняй усVI–XIV стагоддзі
краіне вёскі, 2 км на паўночны ўсход
ад вёскі, 1 км на поўнач ад вёскі, 2 км
ад вёскі, 3 км на поўдзень ад вёскі
IX–XIII стагоддзі в. Межава, на паўднёвым беразе воз.
Межава
V стагоддзе да н.э. – в. Межна, 2 км на ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Парэчча
1941–1944 гады
в. Перавоз, на паўднёва-ўсходнім беXII стагоддзе
разе воз. Дрыса
IX–XIII стагоддзі в. Перавоз, 2 км на паўночны захад
ад гарадзішча
в. Рудня, 2 км на паўночны захад ад
–
вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Рылі, 0,8 км на захад ад вёскі, на
беразе возера, 0,5 км на поўнач ад
V стагоддзе н.э.
вёскі
XIV–XVIII стагоддзі в. Сакалішча, на заходняй ускраіне
вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Сінск, 0,5 км на ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Старыца, 0,7 км на ўсход ад вёскі,
V стагоддзе н.э., XVII 4 км на паўночны захад ад вёскі
стагоддзе
V стагоддзе да н.э. – в. Хоцькава, 1,5 км на захад ад вёскі
V стагоддзе н.э.
IX–XIII стагоддзі в. Юхавічы, 1 км на поўнач ад вёскі
VI стагоддзе да н.э. – в. Янкавічы, 2,5 км ад вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Янкавічы, 2 км на ўсход ад вёскі
V – VI стагоддзі
IX–XIII стагоддзі в. Янкавічы, 4 км на ўсход ад вёскі
Сенненскі раён
г. Сянно, парк імя 40-годдзя ВЛКСМ
1944 год
г. Сянно, вул. К.Маркса, сквер
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі в. Адамава, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі
в. Алексінічы
1944 год
г.п. Багушэўск, сквер
1944 год
IX–XIII стагоддзі в. Вялікі Азярэцк, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі
3–2-e тысячагоддзі да в. Галоўск, 0,8 км на паўночны захад
ад вёскі, 1 км на паўночны захад ад
н.э.
вёскі
в. Запаветная
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі в. Навасёлкі, 3,5 км на поўнач ад
вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Новае Сяло, 1,2 км на поўнач ад
вёскі
V стагоддзе н.э.
канец 1840-х гадоў в. Паграбёнка

3
3

3
3

3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Курганны могільнік

1944 год
1944 год
IX–XIII стагоддзі
IX–XIII стагоддзі

Курганны могільнік

IX–XIII стагоддзі

в. Пустынкі
в. Расна
в. Слабада, 3 км на поўнач ад вёскі
в. Ход цы, на за ход няй ус к раіне
могілак
в. Ціміразева, на паўночнай ускраіне
вёскі

Талачынскі раён
г. Талачын, вул. Будаўнікоў, у парку
1941–1944 гады
канец ХІХ стагоддзя г. Талачын
в. Багрынава, абапал дарогі на в. Ва–
ранцэвічы
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Воўкавічы, 0,2 км на поўнач ад
–
могільнік-2, курганны могільнік-3
вёскі, на беразе р. Крывая, 0,3 км на
паўднёвы захад ад вёскі, абапал лясной дарогі, 0,6 км на паўднёвы захад
ад вёскі
Курганны могільнік
в. Галошава, на ўсходняй ускраіне
–
вёскі
Крыж каменны
в. Галошава
–
Курганны могільнік-1, курганны могільв. Дроз да ва, 0,4 км на поўнач ад
–
нік-2
вёскі, 1,5 км на поўнач ад вёскі, у лесе
Гарадзішча
в. Друцк, каля вёскі, на высокім уз–
горку
Курганны могільнік
в. Загараддзе, 0,3 км на ўсход ад вёскі
–
Брацкая магіла
Фрагменты парку
Курганны могільнік

Курганны могільнік

–

Курганны могільнік

–

Гарадзішча
Гарадзішча
Курганны могільнік

–
–
–

Курганны могільнік

–

Курганны могільнік
Курганны могільнік

–
–

Курганны могільнік

–

Брацкая магіла
Курганны могільнік
Курганны могільнік

1943–1944 гады
–
–

Курганны могільнік
Курганны могільнік

–
–

Курганны могільнік

–

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

в. Замошша, 0,2 км на поўдзень ад
вёскі
в. Ка на пель чы цы, на су час ных
могілках
в. Кісялі, 0,8 км на захад ад вёскі
в. Козкі, 2 км на захад ад вёскі
в. Ляўкова, на ўсход няй ус к раіне
вёскі
в. Мураўнічы, 3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Навінка, 2 км на поўнач ад вёскі
паміж вёскамі Навінка і Ельнік, у
хваёвым лесе
в. Скавышкі, на паўночнай ускраіне
вёскі
в. Славені
в. Слаўнае, 1,5 км на поўнач ад вёскі
в. Стары Талачын, 0,5 км на поўдзень
ад вёскі
в. Сурнаўка, 0,5 км на ўсход ад вёскі
в. Узноснае, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі
в. Яскаўшчына, 1,5 км на поўнач ад
вёскі

3

г.п. Ушачы, вул. Савецкая
г.п. Ушачы, 7 км ад пасёлка, паміж
вёс камі Па пе ры на, Пліна і Но вае
Сяло
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- XI–XIII стагоддзі г.п. Ушачы, 3 км на паўднёвы ўсход
рэднявечча
ад пасёлка
Брацкія могілкі
в. Антунова
1920 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Ваўчо, 0,1 км на паўночны ўсход ад
веку
вёскі
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Вялікія Дольцы, у цэнтры вёскі
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Га рад зец-3, на ле вым бе ра зе
I–XIІ стагоддзі
веку – ранняга сярэднявечча
р. Ушача

3
2

Брацкія могілкі
Мемарыяльны комплекс «Прарыў»

Ушацкі раён
1941–1944 гады
1974 год

3
3
3
3
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Працяг табл.
Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку – ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік-2, курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга
сярэднявечча
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
могільнік-3, курганны могільнік-4 перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку

1944 год
IX–XIII стагоддзі

в. Глыбачка
в. Гута, 0,3 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі
в. Дубраўка
в. Заазер’е, 0,5 км на поўнач ад вёскі

3
3

III стагоддзе да н.э. – в. Загаваліна, 1 км на захад ад вёскі
VIII стагоддзе н.э.
IX–XIII стагоддзі в. Замошша, 0,5 км на ўсход ад вёскі,
0,7 км на паўночны ўсход ад вёскі
IX–XIII стагоддзі в. Ідута, 0,6 км на поўнач ад вёскі

3

1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі

IX–XIII стагоддзі

в. Касары, 3 км на захад ад вёскі

3
3

3
3
3

в. Кляпцы, 0,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
IV стагоддзе да н.э. – в. Кублічы, 0,5 км на ўсход ад вёскі
III стагоддзе н.э.
IX–XIII стагоддзі в. Кублічы, ва ўрочышчы Валатоўкі,
у лесе
в. Кублічы
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. – в. Любжана, 0,8 км на захад ад вёскі,
на беразе возера
V стагоддзе н.э.
IX–XIII стагоддзі в. Мазуліна, на паўночна-заходняй
ускраіне вёскі
в. Малыя Дольцы
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзі в. Матырына, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі, у лесе, 0,5 км на ўсход
ад вёскі, 1,5 км на ўсход ад вёскі
в. Павулле
1941–1944 гады
XII–XIV стагоддзі в. Пуцілкавічы, 1 км на за хад ад
вёскі
IX–XIII стагоддзі в. Рыбакі, 1,15 км на паўночны ўсход
ад вёскі
в. Селішча, 0,1 км на ўсход ад вёскі
X стагоддзе

3

в. Слабодка, 0,9 км на поўдзень ад
вёскі
IX–XIII стагоддзі в. Усая, 0,5 км на паўднёвы захад ад
воз. Жэнна
V стагоддзе да н.э. – в. Усая, каля вёскі, на бе разе воз.
Усая
V стагоддзе н.э.
IV стагоддзе да н.э. – в. Чамярычына, 0,5 км на паўднёвы
захад ад вёскі
III стагоддзе н.э.
Чашніцкі раён
Брацкая магіла
г. Чашнікі, вул. Савецкая
1941–1944 гады
Рэшткі Троіцкай царквы
пачатак ХVI – ХVII в. Белая Царква
стагоддзе
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Васькаўшчына, 2 км на паўднёвы
рэднявечча
захад ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Гара, 2 км на паўночны захад ад
веку
вёскі
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга IX–XIII стагоддзі в. Гогалеўка, 3,5 км на ўсход ад вёскі
сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Закур’е, 1,5 км на поўдзень ад
рэднявечча
вёскі
Гарадзішча старажытнага горада
в. Лукомль, у вёсцы, на правым бераV–VIII стагоддзі
зе р. Лукомка
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Малая Вядрэнь, 2 км на паў-ночны
веку
ўсход ад вёскі, сярод балот
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- IX–XIII стагоддзі в. Палітаддзел, 1,5 км на паўднёвы
рэднявечча
ўсход ад вёскі
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы IX–XIII стагоддзі в. Слабодка, 1,5 км на захад ад вёскі,
могільнік-3
на беразе воз. Лукомскае, 3 км на захад ад вёскі

3

IX–XIII стагоддзі

IX–XIII стагоддзі

3
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Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Комплекс былой сядзібы:
сядзібны дом
рэшткі гаспадарчых пабудоў
парк
Комплекс былой сядзібы:
палац
капліца
гаспадарчыя пабудовы
уязная брама
парк
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Стаўбцы, 2,3 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
IX–XIII стагоддзі в. Труханавічы, 0,7 км на поўнач ад
вёскі
IX–XIII стагоддзі в. Трылесіна, на паўднёвай ускраіне
вёскі
Шаркоўшчынскі раён
г.п. Шар коўшчы н а, вул. Мая1941–1944 гады
коўскага, у скверы
в. Германавічы
1782 год
IX–XIII стагоддзі

ХVIII–ХIХ стагоддзі в. Лужкі

1941–1944 гады
1942 год
1941–1944 гады
Шумілінскі раён
–

в. Дзіўная
в. Лонскія
в. Лужкі

в. Войлавічы, 1,2 км на поўдзень ад
вёскі
Гарадзішча
в. Гарадзішча, 1 км на поўдзень ад
–
вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе н.э. в. Гародна, 0,3 км на паўднёвы ўсход
веку
ад вёскі
Брацкая магіла
в. Дабея, на могілках
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Дворышча, на паўночна-заходняй
1944 год
ускраіне вёскі
Вайсковыя могілкі
в. Жданоўка
1941–1944 гады
Курган
в. Ілава, на ўсходняй ускраіне вёскі
–
Брацкая магіла
в. Кардон
1944 год
Замчышча перыяду сярэднявечча
в. Красамай, 2 км на поўнач ад вёскі
XV стагоддзе
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзі в. Красамай, побач з замчышчам, у
лесе
Курган
в. Лес кавічы, 3 км на паўноч ны
–
ўсход ад вёскі
Брацкая магіла
в. Лявонава, у цэнтры вёскі
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Мамойкі, на паўночнай ускраіне
1944 год
вёскі
Брацкая магіла
в. Мікіціха
1944 год
Каменны крыж перыяду позняга сярэдняв. Мішневічы
–
вечча
Вайсковыя могілкі
в. Мішневічы
1944 год
Былы сядзібна-пар ка вы ком плекс
г.п. Обаль
ХIХ стагоддзе
Ю.Ю.Амбургера:
рэшткі сядзібнага дома
былы дом упраўляючага
фрагменты парку
Брацкая магіла
г.п. Обаль, на тэрыторыі школы
1944 год
Курганны могільнік
в. Парэчча, 1,5 км на паўночны ўсход
–
ад вёскі
Вайсковыя могілкі
в. Падмішнеўе, 1 км на поўдзень ад
1944 год
вёскі
Брацкая магіла
в. Роўнае, у цэнтры вёскі
1944 год
Брацкая магіла
в. Сенькава
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Сідараўшчына, 0,2 км на поўдзень
1944 год
ад вёскі
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Курган

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Сосніна, 0,7 км на паўднёвы захад
ад вёскі
Вайсковыя могілкі
в. Ставіца, 2 км на поўнач ад вёскі
1941–1944 гады
Вайсковыя могілкі
в. Тропіна, 0,6 км на поўнач ад вёскі
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Язвіна
1941–1944 гады
ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
г. Гомель
Будынак (тып гарадскога асабняка)
канец ХІХ – пачатак вул. Артылерыйская, 5
ХХ стагоддзя
Будынак
ХІХ–ХХ стагоддзі вул. Баўмана, 2/5 (вул. Білецкага)
Будынак
вул. Валатоўская, 1а
1950-я гады
Будынак (тып гарадскога асабняка)
канец ХІХ – пачатак вул. Жаркоўскага, 19а
ХХ ста-годдзя
Будынак
вул. Жаркоўскага, 28
першая чвэрць
ХХ стагоддзя
Забудова вул. Інтэрнацыянальнай
канец ХІХ – пачатак вул. Інтэрнацыянальная, 6, 10, 22,
23, 25, 26, 27, 28
ХХ стагоддзя
Былы домік ўрача
вул. Ірынінская, 11а
1903 год
Будынак (тып гарадскога асабняка)
пачатак ХХ стагоддзя вул. Ірынінская, 15
Бу ды нак бы ло га Пра аб ра жэн ска га ву- канец ХІХ – пачатак вул. Ірынінская, 18а
чылішча
ХХ стагоддзя
Будынак былога гарадскога асабняка
канец ХIХ – пачатак вул. Ірынінская, 19а
ХХ стагоддзя
Будынак
канец ХIХ – пачатак вул. Ірынінская, 21б
ХХ стагоддзя
Га радзішча ста ра жыт на га Го ме ля V стагоддзе да н.э. – гарадскі парк. Межы: з паўднёвага
(дзяцінец). Культурны пласт перыяду ран- XIII стагоддзе н.э. ўсходу правы бераг р. Сож, далей –
няга жалезнага веку і сярэднявечча
левы бераг ручая Гамеюк да пешаходнага моста; з паўночнага захаду і захаду па выемцы абарончага рова да
р. Сож
Гарадзішча старажытнага Гомеля (пасад і X–XVII стагоддзі гарадскі парк. Межы: з усходу правы
акольны горад). Участак культурна-гістабераг р. Сож ад Кіеўскага спуску да
рычнага пласта перыяду ранняга сярэднябальніцы; з поўдня па мяжы парку,
вечча – сярэднявечча
па вул. Пралетарскай да Кагальнага
рова, да пра ез ду паміж Па ла цам
спор ту і бу дын кам аб лвы кан ко ма
праз пр. Леніна за будынкам абласнога драматычнага тэатра і далей па
Кіеўскаму спуску да р. Сож
Брацкая магіла
Камсамольскі сквер
1941–1944 гады
Будынак кінатэатра імя М.І.Калініна
пачатак ХХ стагоддзя вул. Камунараў, 4
Будынак
вул. Камунараў, 5
1950–я гады
Будынак
канец ХІХ – пачатак вул. Камунараў, 7
ХХ стагоддзя
Забудова вул. Кірава
канец ХІХ – 50–я вул. Кірава, 17, 22, 23, 24 (Жаргады ХХ стагоддзя коўскага, 14), 26 (Жаркоўскага, 11)
28, 29, 31, 32 (к.1, 2), 33, 42, 49, 57
Забудова вул. Кірава
ХІХ–ХХ стагоддзі вул. Кірава, 1, 3, 9, 12
Будынак
вул. Кірава, 16
ХХ стагоддзе
Будынак
вул. Кірава, 18
ХХ стагоддзе
Будынкі
вул. Кірава 19/12, 20/14 (вул. Пер1936 год
шамайская)
Будынак (дом спецыялістаў)
вул. Кірава, 35 (на скрыжаванні з
1932 год
вул. Камсамольскай)
Будынак былога тэхнічнага вучылішча
пачатак ХХ стагоддзя вул. Кісялёва, 2
Забудова пр. Леніна
канец ХІХ – пачатак пр. Леніна, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 45, 47, 63, вуХХ стагоддзя
гал вул. Пер ша май скай, 25 і
(1940-я – 1950-я
пр. Леніна
гады)
Помнік У.І.Леніну
пл. Леніна
1958 год
Бюст П.В.Сухога
пр. Леніна
1977 год
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя пр. Леніна, 31
Будынак «Дом Камуны»
пр. Леніна, 51
1929–1931 гады
–
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Будынак
Забудова вул. Пралетарскай
Будынак
Будынак
Будынак
Брацкая магіла
Будынак чыгуначнага вакзала
Палац культуры чыгуначнікаў
Забудова вул. Пушкіна
Будынак
Будынак
Будынак
Бюст А.А.Грамыкі
Забудова вул. Савецкай
Забудова вул. Савецкай
Будынак
Будынак
Будынак
Будынак (тып гарадскога асабняка)
Брацкая магіла
Будынак
Бюст П.Я.Галавачова
Брацкая магіла
Будынак
Комплекс будынкаў
Фрагменты былога сядзібна-паркавага комплекса (былы фальварак Багуслаўскага)
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брама
Фрагменты парку
Курганны могiльнiк

Брацкая магіла
Гарадзішча старажытнага Брагіна перыяду ранняга сярэднявечча
Бескурганны могільнік перыяду ранняга
жалезнага веку
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку і сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку і сярэднявечча

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

канец ХIХ стагоддзя
пачатак ХІХ стагоддзя
канец ХIХ – пачатак
ХХ стагоддзя
канец ХIХ – пачатак
ХХ стагоддзя
ХІХ стагоддзе
1943–1944 гады
ХІХ стагоддзе
1930 год
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
1927 год
1924–1926 гады
1924–1926 гады
1983 год
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
1930–1950-я гады

вул. Першамайская, 2
вул. Пралетарская, 5, 9, 16, 17, 19,
21, 22, 23а, 31, 47
вул. Пралетарская, 6

3
3

вул. Пралетарская, 8

3

вул. Пралетарская, 33
пл. Працы, у скверы
пл. Прывакзальная, 3
пл. Прывакзальная, 4
вул. Пушкіна, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 24

3
3
3
2
3

вул. Пушкіна, 26
зав. Пушкіна, 3
зав. Пушкіна, 5
вул. Савецкая
вул. Савецкая, 1, 4, 8, 10, 12, 17/14

3
3
3
3
3

вул. Савецкая, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14,
15, 19, 21, 36, 38, 41, 58
вул. Савецкая, 22
ХХ стагоддзе
вул. Савецкая, 24
ХХ стагоддзе
вул. Савецкая, 39
1818 год
канец ХІХ – пачатак вул. Савецкая, 50
ХХ стагоддзя
вул. Савецкая, у скверы
1941–1944 гады
пачатак ХХ стагоддзя вул. Садовая, 8
вул. Севастопальская, на тэрыторыі
1975 год
пра фесійна-тэхнічна га ву чылішча
№ 56
вул. Тралейбусная
1943 год
канец ХІХ – пачатак вул. Працоўная, 7
ХХ стагоддзя
вул. Фядзюнінскага, 17
1982 год
сярэдзіна ХIХ – ХХ пас. Прудок, вул. Будзённаўская, 17
стагоддзе
Акцябрскі раён
в. Дзербін
1944 год
в. Любань
1943–1944 гады
в. Пратасы
1944 год
в. Харомцы
ХIХ стагоддзе
в. Харомцы
ХIХ стагоддзе
в. Чорныя Брады, 0,5 км на поўдзень
Х–ХIII стагоддзі
ад вёскі, у лесе, урочышча Курганне
Брагiнскi раён
г.п. Брагін, вул. Савецкая
1941–1943 гады
ХІІ–ХІІІ стагоддзі г.п. Брагін у цэнтры пасёлка, на правым беразе р. Брагінка, пры ўпадзенні ў яе безыменнага ручая
VI–II стагоддзі да н.э. в. Асарэвічы, каля гарадзішча, на
схіле ўзвышша
в. Асарэвічы
1943 год
в. Асарэвічы, 3 км ад вёскі, урочышVII–IV стагоддзі
ча Гарадок
да н.э.
в. Галкі
1943 год
в. Гарадзішча, у цэнтры вёскі, каля
1-е тысячагоддзе
да н.э. – ХVІ стагод- моста цераз р. Брагінка
дзе н.э.
в. Гдзень, урочышча Гарадок
1-е тысячагоддзе
да н.э. – ХІІІ стагоддзе н.э.
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Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Калыбань, 4 км на паўднёвы ўсход
1-е тысячагоддзе
веку
ад вёскі, урочышча Баб’е
да н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Каманоў, 2 км на паўднёвы ўсход
1-е тысячагоддзе
веку
ад вёскі, урочышча Гарадок
да н.э.
Брацкая магіла
г.п. Камарын, вул. Леніна, у скверы
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Ка по ран ка, 5 км на паўднё вы
1-е тысячагоддзе
веку
ўсход ад вёскі, урочышча Востраў
да н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Ку ла жын, 1 км на поўдзень ад
1-е тысячагоддзе
веку
вёскі, урочышча Гарадок
да н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Макрэц, 1 км на поўдзень ад вёскі,
1-е тысячагоддзе
веку
урочышча Гарадок
да н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Мікулічы, 0,3 км на захад ад вёскі,
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
за садам
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Пасудава, 2 км на поўнач ад вёскі,
1-е тысячагоддзе
веку
урочышча Куркова
да н.э.
Брацкая магіла
в. Піркі
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Савічы, 1 км на ўсход ад вёскі, уро1-е тысячагоддзе
веку
чышча Салавіца
да н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Старая Ёлча, урочышча Гарадок,
веку
н.э. – 1-е тысячагод- за калгасным садам
дзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Хракавічы, 5 км на захад ад вёскі,
1-е тысячагоддзе
веку
урочышча Хістына
да н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Чы ка лавічы, 5 км на ўсход ад
1-е тысячагоддзе
веку
вёскі, урочышча Высокае
да н.э.
Буда-Кашалёўскі раён
Магiла ахвяр фашызму
г. Буда-Кашалёва
1941 год
Брацкая магіла
г.п. Буда-Кашалёва, вул. Леніна, у
1941–1944 гады
скверы
Брацкая магіла
г.п. Буда-Кашалёва, вул. Леніна, у
1941–1944 гады
скверы
Бюст П.Я.Галавачова
г. Буда-Кашалёва, вул. Леніна
1951 год
Курганная група перыяду сярэднявечча
в. Андрэеўка, 1,5 км на паўночны
–
ўсход ад вёскі
Брацкая магіла
в. Губічы
1943 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Дуравічы, 3 км на паўднёвы захад
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
ад вёскі, урочышча Чыстыя Лужы
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Дубраўка, 0,5 км на паўночны заХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
хад ад вёскі, каля могілак
Брацкая магіла
в. Забаб’е
1943 год
Брацкая магіла
в. Калініна
1943 год
Брацкая магіла
в. Недайка
1943 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Патапаўка, на могілках
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
в. Патапаўка
1943 год
Брацкая магіла
в. Рагінь
1943 год
Брацкая магiла
в. Рудзянец
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Слабада Люшаўская
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Струкі
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
г.п. Уваравічы, 1 км на ўсход ад паІІ–ХІІІ стагоддзі
веку і сярэднявечча
сёлка
Брацкая магіла
г.п. Уваравічы
1943 год
Магiла ахвяр фашызму
г.п. Уваравiчы
1941 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяпас. Чыр во ны Кур ган, 1,5 км на
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
паўночны захад ад пасёлка, па баках
дарогі ў в. Патапаўка
Веткаўскі раён
Брацкая магіла
г. Ветка, вул. Савецкая
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да г. Ветка, 3 км на поўнач ад горада, на
веку
н.э. – 1-е тысячагод- беразе р. Сож, урочышча Цялячае
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Бесядзь
1943 год
Брацкая магіла
в. Барталамееўка
1943 год
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Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V–VIII стагоддзі н.э. в. Вялікія Нямкі, 1 км на поўдзень ад
веку
вёскі, урочышча Царковішча, на правым беразе р. Бесядзь
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе н.э. пас. Гарадок, 1 км на паўднёвы ўсход
веку
ад пасёлка, урочышча Баяршчына
Брацкая магіла
в. Данілавічы
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Жалезнікі, на паўднёва-ўсходняй
ІІ–ХІІІ стагоддзі
веку
ускраіне вёскі, на высокім правым беразе р. Бесядзь
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Жалезнікі, на паўднёва-заходняй
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
ускраіне вёскі, каля могілак
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Навасёлкі, на паўднёвай ускраіне
веку
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, на сядзібе Касьянавых
дзе н.э.
Брац кая магіла (211 воінаў Са вец кай
в. Навасёлкі
1943 год
Арміі)
Брац кая магіла (697 воінаў Са вец кай
в. Навасёлкі
1943 год
Арміі)
Брацкая магіла
в. Неглюбка
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Новаіванаўка, 2 км на поўдзень ад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, на правым беразе р. Бесядзь
дзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе н.э. в. Новыя Грамыкі, 1 км на поўнач ад
веку
вёскі, на левым беразе р. Бесядзь,
урочышча Гарадок
Стаянка перыяду мезаліту
6–5 тысячагоддзі да в. Новыя Грамыкі, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Аўрамаў
н.э.
Бугор
Паселішча перыяду неаліту, бронза-вага і III–V стагоддзі н.э. пас. Пра ле тарскі, 0,3–0,4 км на
ранняга жалезнага веку
поўдзень ад малочнатаварнай фермы
Паселішча
3-e тысячагоддзе да пас. Пралетарскі, урочышча Курган,
1 км ад малочна-таварнай фермы
н.э.
Грунтавы могільнік перыяду бронзавага
пас. Пралетарскі, урочышча Курган,
–
веку
1 км ад малочна-таварнай фермы
Паселiшча перыяду неаліту, бронзавага першая чвэрць 1-га в. Прысно, 0,2 км на паўночны захад
веку
тысячагоддзя н.э. ад вёскі
Брацкая магіла
в. Прысно
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Прысно, на паўночнай ускраіне
веку і сярэднявечча
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, злева ад дарогі ў пас. Аднаполле, урочышча Гарадок
дзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Радуга, 1 км на паўднёвы ўсход ад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, урочышча Гарадок
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Радуга
1943 год
Паселішча перыяду неаліту, бронзавага першая чвэрць 1-га в. Рудня-Шлягіна, урочышча Чачувеку
тысячагоддзя н.э., раўка, 1,5–2 км на паўднёвы захад ад
ХIII–ХIV стагоддзі вёскі
Паселішча перыяду неаліту, ранняга жав . Р у д н я -Ш л я гі н а ,
урочышча
–
лезнага веку
Стрэліца, 1,5–1,7 км на паўднёвы захад ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Свяцілавічы, 150 м ад моста праз
веку
н.э. – 1-е тысячагод- р. Бе сядзь, уніз па цячэн ню, урочышча Гарадок
дзе н.э.
Брацкая магіла (95 салдат і 1 партызан)
в. Свяцілавічы
1941–1944 гады
Брацкая магіла (17 партызан)
в. Свяцілавічы
1918 год
Брацкая магіла
в. Сівінка
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Старое Сяло, 0,3 км на паўднёвы
веку
н.э. – 1-е тысячагод- захад ад вёскі, урочышча Гарадок
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Старое Сяло
1943 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Старыя Грамыкі, 0,3 км на паўднёХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
вы захад ад вёскі, урочышча Курганне
Брацкая магіла
в. Тарасаўка
1943 год
Комплекс былой сядзібы:
в. Хальч
ХІХ стагоддзе
палац
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гаспадарчыя пабудовы
парк
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Хальч, на паўноч най ус к раіне
веку
вёскі, на правым беразе р. Сож, уроІ стагоддзе н.э.
чышча Панскі Двор, філіял Гомельскага абласнога краязнаўчага музея
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Хальч, 0,4 км на паўночны захад
веку
ад вёскі, урочышча Зыбень
І стагоддзе н.э.,
VI–VIII стагоддзі
Паселішча
сярэдзiна – трэцяя в. Хальч, урочышча Чырвоная Гара
чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э., ХII стагоддзе
Паселішча
трэцяя чвэрць 1-га в. Хальч, урочышча Зыбень, 0,1–0,8
км на паўночны захад ад вёскі
тысячагоддзя
Брацкая магіла (363 салдаты)
в. Хальч
1943 год
Брацкая магіла (340 салдат)
в. Хальч
1943 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Хізы, 1,2 км на захад ад вёскі, уроХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
чышча Дзеднае
Паселішча
в. Хізы, 1,5 км на захад ад вёскі
ХI–ХII стагоддзі
Брацкая магіла
в. Хізы
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да пас. Чамярня, 0,4 км на поўнач ад павеку
н.э. – 1-е тысячагод- сёлка, урочышча Каменная Гара, на
могілках
дзе н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга сяпас. Чамярня, у полі, на поўдзень і
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
паўднёвы захад ад гарадзішча, справа ад да рогі Свяцілавічы–Вялікія
Нямкі
Паселішча перыяду каменнага веку
пас. Чамярня, 0,5 км на поўнач ад паХ–ХII стагоддзі
сёлка
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Шарсцін, 1 км на паўночны захад
веку
ад вёскі, урочышча Гарадзішча
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Шарсцін, 2,5 км на ў сход ад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- в. Прыс на, уро чы ш ча Ба рок ці
Хомкін Рог
дзе н.э.
Паселішча
першая палова 1-га в. Шарсцін, урочышча Барок, 0,4 км
тысячагоддзя н.э., на паўночны захад ад вёскі
ХII–ХIII стагоддзі
Паселішча
першая палова 1-га в. Шарсцін, 0,3 км на ўсход ад вёскі
тысячагоддзя н.э.
Брац кая магіла (588 воінаў Са вец кай
в. Шарсцін
1943 год
Арміі)
Брац кая магіла (388 воінаў Са вец кай
в. Шарсцін
1943 год
Арміі)
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Старое Сяло, урочышча Гарадок
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Гомельскі раён
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Аздзелін, 2 км на захад ад вёскі, на
веку
правым беразе р. Уза
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
пас. Будзілка
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Васілева, 0,2 км на паўднёвы захад
веку
ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Царква Раства Багародзіцы
в. Глыбоцкае
1881 год
Брацкая магіла
в. Глыбоцкае
1943 год
Парк, курган
в. Грабаўка
ХIХ стагоддзе
Брацкая магіла
пас. Калініна
1943 год
Сядзібны дом з паркам
в. Каранеўка
ХIХ стагоддзе
Курганны могільнік перыяду ранняга сяпас. Ільіч, 5 км на поўнач ад пасёлка,
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
урочышча Баравое, каля прафілакторыя
Брацкая магіла
в. Краснае
1943 год
Брацкая магіла
в. Маркавічы
1943 год
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Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Новыя Цярэшкавічы, 0,8 км на
веку
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
V стагоддзе н.э.
р. Церуха
Брацкая магіла
пас. Пабеда
1943 год
Брацкая магіла
в. Пакалюбічы
1943 год
Брацкая магіла
в. Пракопаўка
1943 год
Курганны могільнік перыяду бронзавага 2-е тысячагоддзе да в. Прыбар, 2,5 км на паўночны ўсход
веку
ад вёскі, урочышча Міліцкае
н.э.
Брацкая магіла
в. Пясочная Буда
1941–1944 гады
Ста ян ка пе рыя ду ме заліту, брон за ва га 6–2-е тысячагоддзі да в. Раманавічы, 0,5 км на ўсход ад
веку
вёскі, урочышча Барок
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Рудня-Марымонава, 0,5 км на завеку
хад ад вёскі, на высокім беразе старыV стагоддзе н.э.
цы Дняпра, урочышча Гарадок
Брацкая магіла
в. Рудня-Марымонава
1943 год
Брацкая магіла
в. Улукаўе
1943 год
Брацкая магіла
в. Церуха
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Чарацянка, 2 км на поўдзень ад
веку
вёскі, урочышча Мошкі
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Чонкі, 1 км на ўсход ад прафілаквеку
торыя «Гомсельмаш», у лесе, каля
V стагоддзе н.э.
дачнага пасёлка
Брацкая магіла
в. Чонкі
1943 год
Брацкая магіла
в. Шарпілаўка
1943 год
Добрушскі раён
Брацкая магіла
г. Добруш, вул. Гагарына
1943 год
Брацкая магіла
г. Добруш, вул. Лазо
1918 год
Комплекс будынкаў папяровай фабрыкі
г. Добруш, пр. Луначарскага, 8
1870 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да г. Добруш, 3 км ад горада, урочышча
веку
н.э. – 1-е тысячагод- Літвецкае (Змееў Курган)
дзе н.э.
Брацкая магіла
г. Добруш, пр. Луначарскага, у пар1941–1944 гады
ку
Брацкая магіла
г. Добруш, вул. Чырвонаармейская
1941–1944 гады
Брац кая магіла (222 воіны Са вец кай
г. Добруш, на могілках
1941–1944 гады
Арміі)
Брацкая магіла (48 воінаў Савецкай Арміі і
г. Добруш, на могілках
1941–1944 гады
партызан)
Брацкая магіла
в. Агародня-Гомельская
1943 год
Брацкая магіла
в. Ачэса-Рудня
1943 год
Брацкія магілы
в. Васільеўка
1943 год
Курганны могільнік
1-е тысячагоддзе да в. Вылева, 3 км на паўднёвы ўсход ад
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі
дзе н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Вылева, 3 км на паўднёвы ўсход ад
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
вёскі, урочышча Часнакова Балота
Паселішча
другая палова 1-га в. Гар ду ны, 0,5 км на паўноч ны
тысячагоддзя н.э. ўсход ад вёскi
Брацкая магіла
в. Гардуны
1943 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Дзям’янкі, 3,5 км на ўсход ад
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
вёскі, урочышча Дубраўка
Фрагменты былой сядзібы:
в. Дзям’янкі
ХIХ стагоддзе
сядзібны дом
парк
цагляны мосцік
Брацкая магіла
в. Дзям’янкі
1943 год
Стаянка-1 перыяду неаліту і бронзавага 4–2-е тысячагоддзі да в. Дубовы Лог, 3 км на поўдзень ад
веку
вёскі, урочышча Высокая Грыва
н.э.
Стаянка-2 перыяду неаліту і бронзавага 4–2-е тысячагоддзі да в. Ду бо вы Лог, 3 км на паўднёвы
веку
ўсход ад вёскі, урочышча Мішурова
н.э.
Грыва
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Стаянка-3 перыяду неаліту і бронзавага 4–2-е тысячагоддзі да в. Дубовы Лог, 4 км на паўднёвы завеку
хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
н.э.
р. Іпуць, урочышча Цітаў Бугор
Брацкая магіла
в. Дубраўка
1943 год
Брацкая магіла
в. Жгунская Буда
1943 год
Брацкая магіла
в. Жгунь
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Івакі, 0,8 км ад в. Гардуны, уровеку
н.э. – 1-е тысячагод- чышча Гарадок
дзе н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Івакі, 0,7 км на захад ад вёскі, уроХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
чышча Курганне
Брацкая магіла
в. Карма
1943 год
Брацкая магіла
в. Кругавец-Калініна
1941–1943 гады
Брацкая магіла
в. Кузьмінічы
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Леніна, 4 км на паўднёвы ўсход ад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, на левым беразе р. Харашанка,
урочышча Гарадок
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Леніна
1943 год
Брацкая магіла
в. Мар’іна
1943 год
Брацкая магіла
в. Мікалаеўка
1943 год
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку 1-е тысячагоддзе н.э. в. Насовічы, 1,5–2 км на захад ад
вёскі, на правым беразе р. Уць
Брацкая магіла
в. Насовічы, у скверы
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Новы Крупец, у цэнтры вёскі, на
веку
н.э. – 1-е тысячагод- бе ра зе р. Круп ка, уро чыш ча Востраў, справа ад моста
дзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да пас. Падгор’е, 1 км на ўсход ад пасёлвеку
н.э. – 1-е тысячагод- ка, урочышча Гарадок
дзе н.э.
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку 4–2-е тысячагоддзі да пас. Падгор’е, 0,5 км на поўдзень ад
пасёлка, на правым беразе старыцы
н.э.
р. Іпуць, урочышча Падлужжа
Брацкая магіла
в. Перарост
1943 год
Брацкая магіла
в. Стары Крупец
1943 год
Брацкая магіла
в. Усохская Буда
1943 год
Брацкая магіла
в. Харошаўка
1943 год
Брацкая магіла
г.п. Церахоўка, у скверы
1943 год
Жлобінскі раён
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Адраджэнне, 0,8 км на паўночны
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
ўсход ад вёскі, у полі
Брацкая магіла
в. Адраджэнне
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Адрубы, 0,5 км на паўночны захад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- ад вёскі, урочышча Гарадок, на левым беразе р. Бярэзіна
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Акцябр
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Антонаўка
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Бабоўка
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Васілевічы
1944 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Верхняя Алба, паміж в. Верхняя
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
Алба і пас. Сасновы, за могілкамі,
урочышча Курганне
Брацкая магіла
в. Верхняя Алба
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Га ра док, 0,25 км на поўнач ад
веку
вёскі, урочышча Тарэлка
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Гарбачоўка, 0,15 км на ўсход ад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, урочышча Курган
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Гелін
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Дабрагошча, 7 км на паўночны завеку
н.э. – 1-е тысячагод- хад ад вёскі
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Дабрагошча
1944 год
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Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча

Х–ХІІІ стагоддзі

в. Даліна, 0,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі, уздоўж вы са ка вольт най
лініі
в. Дзяніскавічы, 0,3 км на паўночны
захад ад вёскі, у полі
в. Кароткавічы, 4 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Гарадзец, у
лесе
в. Кабанаўка
в. Кабылаўка, на заходняй ускраіне
вёскі, на правым беразе рэчкі, урочышча Гарадок
в. Кароткавічы
пас. Колас, на паўднёвай ускраіне пасёлка, паміж чыгункай Жлобін–Гомель і могілкамі
в. Курганне, на паўднёвай ускраіне
вёскі, уздоўж р. Дабасна
пас. Лукі
в. Лясань, 2 км на захад ад вёскі, у
лесе
в. Майскае
в. Мормаль
в. Новыя Маркавічы
в. Папаратнае
в. Праскурні, на беразе воз. Гарадное, 3 км на захад ад в. Акцябр

3

в. Пірэвічы
в. Салонае, 0,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі, урочышча Мох

3
3

в. Салтанаўка
в. Скепня
в. Старая Рудня
г.п. Стрэшын, у пасёлку, на правым
беразе р. Днепр, урочышча Гарадок

3
3
3
3

г.п. Стрэшын
в. Чорная Вірня, 2 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі, уро чыш ча Мы шалоўка, на левым беразе р. Ржаўка
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Чырвоная Горка, 2,5 км на паўднёвеку
н.э. – 1-е тысячагод- вы ўсход ад вёскі, на правым беразе
р. Днепр, 0,5 км на поўнач ад гадзе н.э.
радзішча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Чырвоная Горка, 0,8 км на паўночX–XIII стагоддзі
рэднявечча
ны ўсход ад вёскі
Комплекс былой сядзібы:
в. Чырвоны Бераг
1890–1893 гады
сядзiбны дом. Дэкаратыўнае аздабленне
інтэр’ера
агароджа з брамай
гаспадарчыя пабудовы
парк
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Чырвоны Бераг, 1,5 км на паўночХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
ны захад ад вёскі, справа ад дарогі з
в. Цагельня, у полі
Паселішча перыяду бронзавага веку і ранв. Чыр во на бя рэж ская Сла бо дка,
–
няга сярэднявечча
0,4–0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Чэцверня, 3 км на захад ад вёскі,
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
на беразе воз. Вялікае
Брацкая магіла
в. Чэцверня
1944 год
Паселішча
першая палова 1-га в. Шыхаў, 2 км на паўднёвы ўсход ад
тысячагоддзя н.э. вёскі

3
3

Курганны могільнік перыяду ранняга сяХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1943–1944 гады
Курганны могільнік перыяду ранняга сяХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
1944 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Паселішча перыяду ранняга сярэднявечча
апошняя чвэрць
1-га тысячагоддзя
н.э.
Брацкая магіла
1944 год
Брацкая магіла
1943 год
Брацкая магіла
1941 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 2-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1944 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяХ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
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Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча

Х–ХІІІ стагоддзі

пас. Эрд, 0,25 км на захад ад вёскі,
урочышча Курганне

Брацкая магіла
Помнік М.Марозу
Стаянка, селішча перыяду бронзавага і
ранняга жалезнага веку
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Селішча, бескурганны могільнік перыяду
ранняга жалезнага веку
Селішча-1 перыяду ранняга жалезнага
веку і сярэднявечча
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага
веку
Селішча-3 перыяду ранняга жалезнага
веку
Бескурганны могільнік перыяду ранняга
жалезнага веку
Паселішча перыяду ранняга жалезнага
веку, сярэднявечча
Селішча-1 перыяду ранняга жалез-нага
веку
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага
веку
Паселішча
Стаянка, селішча-1 перыяду неаліту, ранняга сярэднявечча
Ста ян ка, селішча-2 пе рыя ду неаліту,
бронзавага і ранняга жалезнага веку
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і
сярэднявечча
Бескурганны могільнік перыяду ранняга
жалезнага веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча-1 перыяду ранняга жалезнага
веку
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага
веку
Селішча-1
Селішча-2 і бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку
Паселішча перыяду неаліту, бронзавага і
жалезнага вякоў, ранняга сярэднявечча
Паселішча перыяду жалезнага веку, ранняга сярэднявечча

Жыткавіцкі раён
г. Жыт кавічы, вул. К.Мар кса, у
1944 год
скверы
г.п. Жыткавічы, вул. Сацыялістыч1981 год
ная
2-е тысячагоддзе да в. Азяраны, 0,6 км на паўднёвы захад
н.э., V стагоддзе да ад вёскі, урочышча Закорчын
н.э. – V стагоддзе н.э.
в. Азяраны
1944 год
VI–II стагоддзі да н.э. в. Бечы, 1 км на поўдзень ад вёскі, на
правым беразе р. Сцвіга, урочышча
Гарадзец
V стагоддзе да н.э. – в. Боркі, 8 км на паўночны захад ад
вёскі
V стагоддзе н.э.
ІІІ стагоддзе да н.э. – в. Буразь, 1–1,5 км на поўдзень ад
вёскі, урочышча Казаргаць
V стагоддзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Ва роніна, на ўскраіне вёскі, на
правым беразе старыцы р. Вароніна
н.э. – пачатак
2-га тысячагоддзя
н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Вароніна, 0,5 км на поўнач ад вёскі
V стагоддзе н.э.
ІІІ стагоддзе да н.э. – в. Ва роніна, 0,3 км на поўнач ад
кароўніка, на беразе р. Вароніна
V стагоддзе н.э.
ІІ стагоддзе да н.э. – І в. Вароніна, у цэнтры вёскі
стагоддзе н.э.
в. Ве расніца, 0,2 км на паўночны
–
ўсход ад вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Запясочча, 0,5 км на поўнач ад
вёскі, на беразе старыцы р. Прыпяць
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Запясочча, 1–1,5 км на паўднёвы
захад ад вёскі, урочышча Аржышча
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Знаменка, ва ўрочышчы Востраў,
0,8 км на паўднёвы захад ад вёскі
V стагоддзе н.э.
4-е тысячагоддзе да в. Знаменка, 1–1,5 км на захад ад
н.э., ХІІІ стагоддзе вёскі, урочышча Гарадзец
н.э.
4-е тысячагоддзе да в. Знаменка, 0,2 км на на паўночны
н.э., V стагоддзе да ўсход ад вёскі
н.э. – V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Крэмнае, на ўскраіне вёскі
ХІІІ стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Па гост, 0,2 км на поўнач ад
могілак, на правым беразе р. ПрыV стагоддзе н.э.
пяць
V стагоддзе да н.э. – в. Перароў, 2,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі, урочышча Свінуха
V стагоддзе н.э.
в. Рычоў, на паўноч най ус к раіне
Х–ХІІІ стагоддзі
вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Ста ра жоўцы, 2 км на за хад ад
вёскі, на правым беразе р. Сцвіга
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Старажоўцы, 0,5 км ад моста праз
р. Сцвіга, на правым беразе
V стагоддзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Сямурадцы, 0,5 км на паўночны
н.э. – ХІІІ стагоддзе захад ад вёскі, урочышча Барочак
н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Сямурадцы, 1,5 км на поўдзень ад
вёскі, на ўзвышшы, урочышча ЛяV стагоддзе н.э.
хавіца
в. Сямурадцы, ва ўрочышчы Баро–
чак
в. Сямурадцы, ва ўрочышчы Вялікая
–
Ляхавіца

Катэгорыя каштоўнасці
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Паселішча і грунтавы могільнік перыяду V стагоддзе да н.э. –
ранняга жалезнага веку, ранняга сярэдняV стагоддзе н.э.
вечча
Гарадзішча старажытнага Турава перыяду Х – ХІІІ стагоддзі
ранняга сярэднявечча
Акольны горад – пасад летапіснага Турава
Брацкая магіла
Па селішча пе рыя ду ме заліту, неаліту,
бронзавага і жалезнага вякоў
Паселішча перыяду ранняга жалезнага
веку, сярэднявечча

–
1944 год
–
–

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Сямурадцы, ва ўрочышчы Малая
Ляхавіца, 2 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі
г.п. Тураў, на паўночна-заходняй ускраіне пасёлка, на мысе, пры ўпадзенні р. Язда ў р. Струмень
г.п. Тураў
г.п. Тураў, вул. Ленінская
в. Хільчыцы, 1 км на поўнач ад вёскі

3

в. Чэрнічы, 0,6 км на паўночны ўсход
ад вёскі

3

Калінкавіцкі раён
Брацкія могілкі
г. Калінкавічы, вул. Куйбышава
1943–1944 гады
Брацкая магіла (327 салдат і 1 партызан)
г. Калінкавічы, вул. Савецкая
1943–1944 гады
Брацкая магіла (190 салдат і Герой Савецг. Калінкавічы, вул. Савецкая
1944 год
кага Саюза А.Д.Данілаў)
Брацкая магіла
г.п. Азарычы, вул. Самсонавай
1944 год
Брацкая магіла
г.п. Азарычы, вул. Бабруйская
1944 год
Мемарыяльны комплекс вязням Азарыцг.п. Азарычы, каля шашы Азары1944 год
кага лагера смерці
чы–Акцябрскі
Брацкая магіла
в. Аляксандраўка
1944 год
Брацкая магіла
в. Аляксандраўка
1944 год
Брацкая магіла
в. Буда
1944 год
Брацкая магіла
в. Бярозаўка
1944 год
Брацкая магіла
в. Варатын
1944 год
Брацкая магіла
в. Вялікія Аўцюкі
1943 год
Брацкая магіла
в. Гарбовічы
1944 год
Будынак школы
в. Даманавічы
XIX стагоддзе
Брацкая магіла
в. Даманавічы
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Казловічы, на паўднёвы ўсход ад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, сярод балота, урочышча Акоп
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Казловічы
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Каплічы
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Кротаў, 6 км на паўночны захад ад
веку
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, каля грун тавай да рогі, урочышча Гарадок
дзе н.э.
Фрагменты былой сядзібы:
в. Ліпава
ХVIII стагоддзе
сядзібны дом
фрагменты парку
Брацкая магіла
в. Ліпава
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Ляскі
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Малыя Аўцюкі
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Міроненкі
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Міхайлаўскае
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Міхнавічы
1943–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Навасёлкі, 3 км на паўночны ўсход
веку
ад вёскі, на левым беразе р. Мядзведн.э.
ка, урочышча Гарадок
Брацкая магіла
в. Навасёлкі
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. На савічы, 1,5 км на паўднё вы
веку
н.э. – 1-е тысячагод- ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Прудок
1943–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Руд ня-Ан то наўская, 1,5 км на
веку
паўднёвы ўсход ад вёскі, на левым бен.э.
р а з е р . Н е н а ч , у р о ч ы ш ч а Г о рбаўшчына
Брацкая магіла
в. Савічы
1944 год
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Селішча-1 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Ста ян ка, селішча-3 пе рыя ду неаліту, 4–1-е тысячагоддзі
бронзавага і ранняга жалезнага веку
н.э.
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1943–1944 гады
Брацкая магіла
1943–1944 гады
Брацкая магіла
1943–1944 гады
Стаянка-1
4-е тысячагоддзе да
н.э., 1-е тысячагоддзе
н.э.
Стаянка-2
4–2-е тысячагоддзі да
н.э.
Брацкая магіла
1943–1944 гады
Комплекс былога калегіума езуітаў з тэры1710–1746 гады
торыяй у межах агароджы:
касцёл
кляштарныя будынкі
агароджа з брамамі і вежамі
Сляды старажытнага горада перыяду ся–
рэднявечча
Стаянка-1 перыяду верхняга палеаліту
25–10-е тысячагоддзі
да н.э.
Стаянка-2 перыяду мезаліту
Стаянка-3 перыяду неаліту

6–5-е тысячагоддзі да
н.э.
4–3-е тысячагоддзі да
н.э.

Стаянка-4 перыяду неаліту, жалезнага 3-е тысячагоддзе да
веку
н.э.,
1-е тысячагоддзе н.э.
Стаянка-5 перыяду неаліту
4–3-е тысячагоддзі да
н.э.

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Слабодка, 1,7 км на паўднёвы захад ад вёскі, на ўзвышшы сярод поймы левабярэжжа р. Тур’я
в. Слабодка, 2 км на захад ад вёскі,
урочышча Бярозаўскі Поплаў

3

в. Слабодка, 3 км на паўднёвы захад
ад вёскі, на левым беразе р. Тур’я
в. Сышчыцы
в. Халоднікі
в. Хамічы
в. Хамічы
в. Ша рэйкі, 0,5 км на поўнач ад
в ё ск і , н а п аў н о ч н ы м б е р а з е
воз. Горкі
в. Шарэйкі, 3 км на ўсход ад вёскі, на
паўночным беразе воз. Крывуля
в. Шыічы
в. Юравічы

3

в. Юравічы, ва ўрочышчы Гарадок,
на правабярэжнай тэрасе р. Прыпяць
в. Юравічы, у цэн тры вёскі, каля
скрыжавання дарог, на схіле берага
р. Прыпяць
в. Юравічы, 1 км на паўднёвы захад
ад вёскі, на пясчаным узгорку
в. Юравічы, 1 км на захад, на паўднёва-заходнім беразе воз. Ліцвін, насупраць дамбы
в. Юравічы, 1 км на захад ад вёскі, на
заходнім беразе воз. Ліцвін, 0,2 км на
поўнач ад стаянкі-3
в. Юравічы, 1,5 км на захад ад вёскі,
за лесам, на паўночна-ўсходнім беразе воз. Ліцвін, побач з піянерскім лагерам «Лясная казка»
в. Юравічы
в. Юшкі, 2 км на поўнач ад вёскі, сярод балота
в. Юшкі, 1,5 км на паўночны захад ад
вёскі

3

Брацкая магіла
1941–1944 гады
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Кармянскі раён
Былы сядзібны комплекс Дорыа-Дзерна- канец ХІХ – пачатак г.п. Карма
ловічаў:
ХХ стагоддзя
сядзібны дом
крухмальны завод
млын
гаспадарчыя пабудовы
Брацкая магіла
г.п. Карма, вул. Ільюшэнкі, у скве1919 год
ры
Брацкая магіла
г.п. Карма, на пл. Свабоды, у скверы
1943 год
Брацкая магіла
в. Акцяброва
1943–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да пас. Вазнясенск, 0,3 км на поўдзень
веку
ад па сёл ка, уро чыш ча Кур ган, на
н.э. –
1-е тысячагоддзе н.э. правым беразе р. Вілянка
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку 1-е тысячагоддзе да в. Ва лын цы, 3,5 км на поўнач ад
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі
дзе н.э.

3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Кур ган ны могiльнiк пе рыя ду ран ня га
феадалiзму
Брацкая магіла
Паселiшча, грунтавы могiльнiк
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могiльнiк-1 перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могiльнiк-2 перыяду ранняга
сярэднявечча
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Стаянка-1 перыяду бронзавага веку
Стаянка-2 перыяду бронзавага веку
Стаянка-3 перыяду бронзавага веку
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Магіла ахвяр фашызму
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла (34 воіны)
Брацкая магіла (84 воіны)
Магіла ахвяр фашызму
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Ва лын цы, 3,5 км на поўнач ад
вёскі, 0,6 км на паўночны ўсход ад
прыстані Прудок, на левым беразе
р. Сож
в. Валынцы
1943–1944 гады
7-е тысячагоддзе да в. Воранаўка
н.э., V стагоддзе да
н.э. – V стагоддзе н.э.
Х – ХIII стагоддзі в. Ду бовіца, 0,3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, на ле вым бе ра зе
р. Горна
1-е тысячагоддзе да в. Залатаміно, 0,5 км на паўночны зан.э. – 1-е тысячагод- хад ад вёскі, урочышча Гарадок, на
правым беразе р. Аўсянка
дзе н.э.
в. Казімірова, 1 км на поўнач ад
Х–ХIII стагоддзі
вёскі, справа ад дарогі на в. Глінка
Паштовая, на правым беразе р. Сож
в. Каменка
1941–1944 гады
1-е тысячагоддзе да в. Касальскі Прудок, 1 км на ўсход ад
вёскі, на ле вым бе ра зе ру чая і
н.э. –
1-е тысячагоддзе н.э. р. Касьянка, урочышча Гарадок
в. Курганне, 0,5 км на паўднёвы заХ–ХIII стагоддзі
хад ад вёскі, у лесе
в. Курганне, 0,4 км на поўдзень ад
Х–ХIII стагоддзі
вёскі, 0,3 км на паўночны ўсход ад
могільніка-1
в. Лужок
1944 год
1-е тысячагоддзе да в. Лу на чарск, 0,6 км на ўсход ад
н.э. – 1-е тысячагодд- вёскі, урочышча Скаварада, на мысе
правага берага р. Сож
зе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Ляд цы, 1,5 км на поўдзень ад
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, урочышча Грэнск
дзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Новы Млын, 1,5 км на ўсход ад
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, урочышча Гарадок
дзе н.э.
в. Пакроўск, на паўночнай ускраіне
Х–ХIII стагоддзі
вёскі, урочышча Курганне
в. Стараград, 1 км на поўнач ад вёскі,
Х–ХIII стагоддзі
справа ад дарогі Карма – Ямнае
в. Струкачоў
1943–1944 гады
2-е тысячагоддзе да в. Струмень, 1,5 км на захад ад вёскі,
урочышча Лоша, на левым беразе
н.э.
р. Сож
2-е тысячагоддзе да в. Струмень, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Сож,
н.э.
урочышча Біручыха
2-е тысячагоддзе да в. Струмень, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Нараг, на лен.э.
вым беразе р. Сож
в. Струмень
1941–1944 гады
в. Тарахаўка, 1 км на паўднёвы захад
Х–ХIII стагоддзі
ад вёскі, урочышча Курганне
в. Хляўно, на могiлках
1943 год
Лельчыцкi раён
г.п. Лель чы цы, вул. Са вец кая, у
1943 год
скверы
г.п. Лельчыцы
1941–1942 гады
в. Астражанка
1944 год
в. Буда-Сафіеўка
1944 год
в. Буйнавічы
1944 год
в. Буйнавічы
1944 год
в. Глушкавічы
1942 год
в. Гра бяні, на за ход няй ус к раіне
Х–ХIII стагоддзі
вёскі, каля могілак, урочышча Струбачы
Х–ХIII стагоддзі

Катэгорыя каштоўнасці
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Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Магіла ахвяр фашызму (261 чалавек)

Х–ХIII стагоддзі

в. Дубніцкае, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Дубіна
в. Замошша
в. Міла шавічы, 1 км на ўсход ад
вёскі, урочышча Сельская Ніўка
в. Осаў, 3 км на захад ад вёскі

3

в. Тонеж, у цэнтры вёскі

3

г.п. Лоеў
г.п. Лоеў, вул. Леніна, 6
г.п. Лоеў, вул. Леніна, 23
г.п. Лоеў, вул. Леніна
г.п. Лоеў, 0,5–0,7 км ад паўночна-ўсходняй ускраіны пасёлка
в. Абакумы, 0,7 км на захад ад вёскі,
урочышча Кардон
в. Астравы, 3 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, урочышча Рудавец
в. Бывалькі
в. Ваўкашанка, 1,5 км на паўночны
захад ад вёскі
в. Гарадок, 0,3 км на ўсход ад вёскі,
каля клу ба, на пра вым бе ра зе
р. Днепр
в. Гарадок, 0,3 км на ўсход ад вёскі,
за са дам, на мысе пра ва га бе ра га
р. Днепр, урочышча Гарадзец
в. Га ра док, 0,35 км на паўднё вы
ўсход ад гарадзішча
в. Дзяражычы
в. Казярогі
в. Крупейкі
в. Ліпнякі, 1 км на захад ад вёскі,
уро чыш ча Га ра док, на бе ра гах
р. Брагінка
в. Лісуны, 1,5 км на паўночны захад
ад вёскі, урочышча Клецішча
в. Малінаўка
в. Міхалёўка
в. Мохаў, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
урочышча Гарадок, на мысе правага
берага р. Днепр
в. Мохаў, 2 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі, на мысе пра ва га бе ра га
р. Днепр
в. Мохаў, 50 м на з а хад ад гарадзішча-1, 40 м ад краю бе ра га
р. Днепр
в. Мохаў , паміж вёс кай і воз .
Мохаўскае
в. Мохаў, урочышча Шолахаў Кут, у
пойме р. Днепр
в. Новая Баршчоўка, 2 км на ўсход ад
вёскі, урочышча Камітэт
в. Новая Баршчоўка
в. Пярэдзелка
в. Руд ня-Б у рыц кая, 1,5 км на
паўночны захад ад вёскі, урочышча
Гарадок
в. Рудня-Каменева, 2 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі, урочышча Локаць
в. Ручаёўка
в. Уборак

3
3
3
3
3

Магіла ахвяр фашызму
Былы купецкі дом
Былы купецкі дом
Брацкая магіла
Паселішча перыяду сярэднявечча

1944 год
Х–ХIII стагоддзі
Х–ХIII стагоддзі
1943 год
Лоеўскi раён
1943 год
ХIХ стагоддзе
ХIХ стагоддзе
1942 год
–

Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяХ–ХIII стагоддзі
рэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI–III стагоддзі да
веку
н.э.
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI–I стагоддзі да н.э.
веку
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку

І стагоддзе да н.э.,
Х–ХІІІ стагоддзі
Брацкая магіла
1943 год
Брацкая магіла
1943 год
Брацкая магіла
1943 год
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку IV–I стагоддзі да н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Брацкая магіла
1943 год
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага VI–I стагоддзі да н.э.
веку
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага VI–I стагоддзі да н.э.
веку
Бескурганны могільнік перыяду ранняга II–I стагоддзі да н.э.
жалезнага веку
Курганны могiльнiк-1 перыяду ранняга
Х–ХIII стагоддзі
сярэднявечча
Курганны могiльнiк-2 перыяду ранняга
Х–ХIII стагоддзі
сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады

3
3
3
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Магіла ахвяр фашызму
1943 год
Магіла ахвяр фашызму
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага ІІІ стагоддзе да н.э. –
веку
ІІ стагоддзе н.э.
Бескурганны могільнік перыяду ранняга II–I стагоддзі да н.э.
жалезнага веку
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку IV–I стагоддзі да н.э.,
Х–ХІІІ стагоддзі
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI–II стагоддзі да н.э.
веку
Сляды селішча і грунтавага могільніка пе–
рыяду ранняга жалезнага веку
Мазырскі раён
Гістарычны цэнтр г. Мазыра: будынкі і ХІІ–ХХ стагоддзі
збу да ванні, планіро вач ная струк ту ра,
ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай з поўначы набярэжнай
р. Пры пяць, з за ха ду – пл. Леніна і
вул. Ленінская, з поўдня – ро вам і
зав. Фрунзе, з усходу – вул. Калініна
Гарадзішча старажытнага Мазыра
ХІІ–ХІІІ стагоддзі
Гарадзішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка-1 перыяду неаліту
Стаянка-2 перыяду неаліту

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Уборак
в. Хаткі
в. Удалёўка, 2 км на ўсход ад вёскі,
урочышча Гарадок

3
3
3

в. Хамінка
в. Чаплін, 0,15 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, на правым беразе р. Днепр
в. Чаплін, каля гарадзішча, на невялікім узгорку
в. Чаплін, за валам, на захад ад гарадзішча
в. Чаплін
в. Шчытцы, 2 км на поўнач ад вёскі,
урочышча Гарадок
в. Шчытцы, за валам гарадзішча

3
3

г. Мазыр

2

г. Мазыр, 0,2 км на поўдзень ад цэнтра горада, урочышча Гара Камунараў, на беразе р. Прыпяць
г. Мазыр, у паўднёва-ўсходняй частІХ–ХІ стагоддзі
цы горада, каля мэблевай фабрыкі,
урочышча Кімбараўка
4–3-е тысячагоддзі да г. Мазыр, 1 км на поўнач ад горада
н.э.
4–3-е тысячагоддзі да г. Мазыр, 1 км на паўднёвы ўсход ад
горада
н.э.
г. Мазыр, вул. Рыжкова
1943–1944 гады
ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Акулінка, на ўсходняй ускраіне
вёскі, занята могілкамі
в. Асавец
1944 год
в. Бабры
1944 год
V стагоддзе да н.э. – в. Глініца, 2,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, на беразе воз. Святое
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Глініца, 1,5 км на паўночны ўсход
ад вёскі, на беразе воз. Глінніцкае
V стагоддзе н.э.
ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Дзербінка, 1,5 км на захад ад вёскі,
урочышча Дубовіна
ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Загорыны, 0,6 км на захад ад вёскі

Брацкія могілкі
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду мезаліту, неаліту, брон- 9–2-е тысячагоддзі да в. За го ры ны, 0,3 км на паўднё вы
завага веку
ўсход ад вёскі, на першай надпойменн.э.
най тэрасе р. Прыпяць
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Лешня, 1,5 км на ўсход ад вёскі
рэднявечча
Стаянка-1 перыяду неаліту, бронза-вага 4–2-е тысячагоддзі да в. Лубня, 0,5 км на захад ад вёскі, на
веку
тэрасе над воз. Хрысцінка
н.э.
Стаянка-2 перыяду неаліту, бронза-вага 4–2-е тысячагоддзі да в. Лубня, 3 км на паўночны ўсход ад
веку
вёскі, каля воз. Вялікае
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Маісееўка, ва ўрочышчы Акопы
–
веку і сярэднявечча
(Буклееўка, Гардзінка)
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Скрыгалаў, 2 км на поўдзень ад
рэднявечча
вёскі, урочышча Забуклявечча
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. – в. Скрыгалаў, 1,5 км на паўночны
ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Брацкая магіла
в. Слабада
1943–1944 гады

3
3
3
3
3
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Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага
веку

ХІ–ХІІІ стагоддзі

в. Слабада, 2 км на захад ад вёскі

3

ХІ–ХІІІ стагоддзі

в. Стрэльск

3

VI–III стагоддзі да в. Ясянец, 1 км на поўдзень ад вёскі
н.э.
VI–III стагоддзі да в. Ясянец, 1,3 км на паўднёвы захад
ад вёскі
н.э.
Нараўлянскі раён
г. Нароўля, вул. Кастрычніцкая, 14
ХIХ стагоддзе
першая палова ХІХ г. Нароўля, вул. Кастрычніцкая
стагоддзя

3

1943 год
4–3-е тысячагоддзі да
н.э.
Стаянка перыяду мезаліту
9–2-е тысячагоддзі да
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- ХІ–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
Стаянка-1 пе рыя ду ме заліту, неаліту, 9–2-е тысячагоддзі да
бронзавага веку
н.э.

3
3

Стаянка-2 перыяду мезаліту, неаліту

г. Нароўля, вул. Кастрычніцкая
г. Нароўля, на паўднёва-ўсходняй ускраіне горада, на дзюнах
в. Белая Сарока, 2 км на паўночны захад ад вёскі
в. Заракітнае, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі
в. Красноўка, 3 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Цешкаў, 2 км на паўночны захад
ад вёскі, на ўсходнім схіле пясчанага
ўзгорку
5–4-е тысячагоддзі да в. Цешкаў, 1,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, урочышча Барысава Гара
н.э.
3–2-е тысячагоддзі да в. Цешкаў, 1 км на паўднёвы захад ад
вёскі, урочышча Еўцава Гара
н.э.
Петрыкаўскі раён
г. Петрыкаў, вул. Камунальная, 44
ХIХ стагоддзе
г. Петрыкаў
1944 год
г. Петрыкаў, вул. Камсамольская, на
1990 год
беразе р. Прыпяць
г. Петрыкаў, на могілках
1946 год
в. Багрымавічы
1944 год
в. Баянава
1944 год
ХIХ–ХХ стагоддзі в. Брынёў
в. Бяседкі
в. Ванюжычы, 2,5 км на поўнач ад
Х–ХIII стагоддзі
вёскі
в. Гарадзішча
1944 год
9–3-е тысячагоддзi да в. Дарашэвiчы, 0,3 км на захад ад
вёскі, на другой надпойменнай тэрасе
н.э.
р. Прыпяць
канец ХIХ стагоддзя в. Дарашэвічы
в. Дарашэвічы
1944 год
1-е тысячагоддзе да в. Iльiч, 0,2 км на паўднёвы захад ад
н.э. – 1-е тысячагод- вёскі, на левым беразе р. Прыпяць
дзе н.э.
в. Камаровічы
1944 год
в. Капцэвiчы, 3,3 км на за хад ад
Х–ХIII стагоддзі
вёскі, урочышча Дзявочыя Магiлы
в. Лучыцы, 0,4 км на поўнач ад вёскі,
Х–ХIII стагоддзі
на могiлках, н а пра вым бе ра зе
р. Пцiч
4–3-е тысяча-годдзі в. Навасёлкi, 2 км на захад ад вёскі,
да н.э. – 2-е тысяча- да ўпадзен ня р. Боб рык у р. Прыпяць
годдзе н.э.

3

Будынак былога жылога дома
Палацава-паркавы ансамбль:
палац
фантан
гаспадарчыя і вытворчыя пабудовы
альтанка
парк
Брацкая магіла
Стаянка перыяду неаліту

Стаянка-3 перыяду неаліту, бронзавага
веку
Хата
Брацкая магіла
Помнік ахвярам фашызму
Магіла В. І. Талаша
Брацкая магіла савецкіх воінаў
Брацкая магіла
Парк
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкія могілкі
Стаянка перыяду мезалiту i неалiту
Парк
Брацкая магіла
Селiшча перыяду ранняга жалезнага веку
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду бронзавага веку i неалiту

3

3
2

3
3
3
3

3
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Селiшча перыяду ранняга жалезнага веку VI стагоддзе да н.э. –
VIII стагоддзе н.э.
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
–
веку
Мемарыяльны комплекс «Загінуўшым і
1975 год
жывым»
Брацкая магіла
1944 год
Брацкая магіла
1944 год
Брацкая магіла
1944 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяХ–ХIII стагоддзі
рэднявечча
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VIII стагоддзе н.э.
Гарадзiшча-2 перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VIII стагоддзе н.э.
Гарадзiшча-3 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Гарадзiшча-4 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1944 год
Брацкая магіла
1944 год
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяХ–ХIII стагоддзі
рэднявечча

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Навасёлкi, 1–1,5 км на захад ад
вёскі
в. Навасёлкi, 2 км на паўночны захад
ад вёскі
в. Навасёлкі

3

пас. Трэмля (каля рыбакамбіната)
пас. Трэмля (у ваенным гарадку)
пас. Трэмля (у цэнтры пасёлка)
в. Фаставiчы, 3 км на захад ад вёскі,
урочышча Крывуля

3
3
3
3

в. Фаставiчы, 4 км на захад ад вёскі,
урочышча Курганнае Поле
в. Хвойня, 5,5 км на паўночны ўсход
ад вёскі, урочышча Цiтавiцкае
в. Хвойня, 1 км на паўночны ўсход ад
вёскі
в. Хвойня, 2 км на ўсход ад вёскі, у
лесе

3

в. Хвойня, 5–6 км на поўнач ад вёскі,
урочышча Малая Нiва

3

в. Хуснае
в. Церабаў
в. Шастовiчы, 2 км на паўночны захад ад вёскі, спра ва ад дарогi на
в. Глiнiца

3
3
3

г. Рагачоў, на паўднёвай ускраіне горада, урочышча Замкавая Гара

3

г. Рагачоў, вул. Леніна, 34
г. Рагачоў, вул. Леніна, у Піянерскім
парку
Курганная група
г. Рагачоў, на ўсходнім беразе воз.
–
Камарын
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяг. Ра га чоў, 3 км ад го ра да, каля
Х–ХІІІ стагоддзі
рэднявечча
шашы Рагачоў–Доўск
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Азяраны, на паўночнай ускраіне
веку
вёскi, урочышча Кацiна Гара
н.э. –
1-е тысячагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Азяраны, 1 км на захад ад вёскi
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Азя ра ны, 1,5 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
вёскi, урочышча Свiны Стан
Брацкая магіла
в. Азяраны
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Балотня
1943 год
Брацкія могілкі
в. Блізняцы
1943–1944 гады
Брацкія могілкі
в. Буда
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Вялікая Крушынаўка
1944 год
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Ветачка, 0,5 км на паўднёвы ўсход
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
ад вёскi, каля могiлак
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Ветачка, 0,15 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
вёскi
Брацкая магіла
в. Вікоў
1944 год
Паселішча перыяду старажытнай Русі
1-е тысячагоддзе н.э. в. Вішчын, урочышча Янкаў Рог
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Вiшчын, на паўночна-ўсходняй усвеку
н.э. – 1-е тысячагод- краіне вёскi
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Вішчын
1944 год
Брацкая магіла
в. Гадзілавічы
1943 год

3
3

Гарадзiшча старажытнага Рагачова

Будынак
Вайсковыя могілкі

Рагачоўскі раён
1-е тысячагоддзе да
н.э. – пачатак
2-га тысячагоддзя
н.э.
канец ХІХ стагоддзя
1941–1944 гады

3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзі

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Гадзiлавiчы, 1,5 км на паўночны
за хад ад вёскi, на ле вым бе ра зе
р. Днепр
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Гута, 1 км на паўночны ўсход ад
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
вёскi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Дабравольшча, на левым беразе
веку
н.э. – 1-е тысячагод- р. Бярэзіна, 2,5 км на захад ад в. Замен-Рыння
дзе н.э.
Брацкая магіла
в. Дварэц
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Доўск
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Забалацце
1943–1944 гады
Парк
в. Забалацце
ХІХ стагоддзе
Паселiшча перыяду каменнага веку
в. Залоззе, 3 км на поўдзень ад вёскi
–
Брац кая магіла (193 воіны Са вец кай
в. Заполле
1941–1944 гады
Арміі)
Брац кая магіла (302 воіны Са вец кай
в. Заполле
1943–1944 гады
Арміі)
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 2-е тысячагоддзе да в. Збароў, 1 км на ўсход ад вёскi
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Збароў, 2,5–3 км на ўсход ад вёскi,
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
у лесе
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Каласы, 1 км на паўночны захад ад
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
вёскi
Паселішча перыяду бронзавага веку
трэцяя чвэрць 1-га в. Каласы, на паўночна-заходняй устысячагоддзя н.э. краіне вёскі
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VI cтагоддзе да н.э. – в. Ка мен ка, 1,5 км на паўноч ны
веку
ўсход ад вёскi
I стагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Каменка, 1,4 км на паўночны заX–XIII стагоддзе
рэднявечча
хад ад вёскi
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Канава, на паўднёва-ўсходняй ускX–XIII стагоддзе
рэднявечча
раіне вёскі
Парк
канец XVIII – пача- в. Кісцяні
так XIX стагоддзя
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Кiсцянi, каля вёскi, урочышча Гавеку
радок
VII стагоддзе н.э.
Паселішча
1-е тысячагоддзе н.э. в. Кісцяні, на паўночна-заход-няй
і эпоха старажытнай ускраіне вёскі
Русі
Брацкая магіла
в. Кісцяні
1943 год
Брацкая магіла
в. Курганне
1943 год
Брацкая магіла
в. Лучын
1944 год
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Лу чын, на паўноч най ус к раіне
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
вёскi
Гарадзiшча старажытнага Лучына
1-е тысячагоддзе да в. Лу чын, на паўноч най ус к раіне
н.э. – 1-е тысячагод- вёскi
дзе н.э.
Гарадзiшча-2 перыяду ранняга сярэдняв. Лучын, у вёсцы, 50–70 м на поўнач
X–XIII стагоддзі
вечча
ад гарадзiшча-1
Стаянка-1 перыяду неаліту
4–3-е тысячагоддзі да в. Лу чын, 1,5 км на поўдзень ад
вёскi, урочышча Барок
н.э.
Стаянка-2 перыяду неаліту і бронзавага 4–2-е тысячагоддзі да в. Лучын, 2,5 км на ўсход ад вёскi
веку
н.э.
Стаянка-3 перыяду неаліту і бронзавага 4–2-е тысячагоддзі да в. Лучын, на поўнач ад вёскi, уровеку
чышча Узвалле
н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Мадора, 1 км на ўсход ад вёскi
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
в. Мадора
1944 год
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Новы Крывок, 1,5 км на паўночны
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
ўсход ад вёскi
Брацкая магіла
в. Новыя Журавічы
1943–1944 гады
Брацкая магіла
в. Побалава
1944 год
Брацкая магіла
в. Свержань
1941–1944 гады
Брацкая магіла
в. Станькаў
1943–1944 гады

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

08.08.2007

№ 1/8795

-50-

Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк-1 перыяду ранняга
X–XIII стагоддзі
сярэднявечча
Курганны могiльнiк-2 перыяду ранняга
X–XIII стагоддзі
сярэднявечча
Курганны могiльнiк-3 перыяду ранняга
сярэднявечча
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкія могілкі
Гарадзiшча старажытнага горада
Брацкая магіла
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду мезаліту

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Стараселле, на паўночна- ўсходняй ускраіне вёскi
в. Старое Сяло
в. Турск
в. Хамiчы, 1,5 км на поўнач ад вёскi

3

в. Хатоўня
в. Хмелянец, 0,3 км на захад ад вёскi

3
3

3
3
3

в. Ходасавiчы, 3,5–4 км на паўднёвы
захад ад вёскi
в. Ход асавiчы, 0,4–0,45 км на
паўднёвы ўсход ад першай курганнай
групы
в. Ход асавiчы, 0,25–0,3 км н а
X–XIII стагоддзі
паўднёвы ўсход ад другой курганнай
групы
1-е тысячагоддзе да в. Цагельня, 1 км на паўночны ўсход
н.э. – 1-е тысячагод- ад вёскi, урочышча Гарадок
дзе н.э.
в. Ціхінічы
1944 год
в. Шапчыцы
1943–1944 гады
1-е тысячагоддзе да в. Шап чы цы, 1,2 км на за хад ад
н.э. – 1-е тысячагод- в ё ск i , у р о ч ы ш ч а Г а р а д о к ц i
Кухцiкава Гара
дзе н.э.
в. Юдзiчы, 0,5 км на паўднёвы захад
X–XIII стагоддзі
ад вёскi
Рэчыцкі раён
г. Рэчыца, вул. Вакзальная
1941–1944 гады
г. Рэчыца, вул. Сыдзько
1941–1944 гады
г. Рэчыца, вул. Савецкая
1919 год
г. Рэчыца, вул. Савецкая, у парку
1941–1944 гады
г. Рэчыца, вул. Савецкая, у скверы
1943–1944 гады
г. Рэчыца
Х–ХIV стагоддзі
в. Азярышча
1941–1944 гады
1-е тысячагоддзе да в. Акцябр, 1 км на паўночны захад ад
вёскi, урочышча Гарадок
н.э.
в. Бабічы
1943 – 1944 гады
в. Баршчоўка, 1,5 км на ўсход ад
X–XIII стагоддзі
вёскi, урочышча Курганне
7–5-е тысячагоддзі да в. Берагавая Слабада, 0,2 км на захад
ад вёскi, на беразе р. Днепр
н.э.
VI–I стагоддзі да н.э. в. Борхаў, 3 км на поўдзень ад вёскi

3

в. Будка-Шыбенка, 1,5 км на захад
ад вёскi, урочышча Гарадок
в. Валадарск, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi, урочышча Гарадок

3

в. Валадарск, 1,5 км на поўдзень ад
вёскi, урочышча Усобiна
г.п. Васiлевiчы, 2,5 км на паўднёвы
захад ад пасёлка, урочышча Гарадок
г.п. Васілевічы, на могілках
в. Вішнёўка
в. Воўчая Гара
в. Вышамір
в. Заспа, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад
завода, урочышча Груды
в. Гагалi, 0,5 км на паўднёвы захад ад
вёскi

3

Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
1-е тысячагоддзе
веку
да н. э. – пачатак
1-га тысячагоддзя
н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII cтагоддзі
рэднявечча
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Брацкія магілы
1943–1944 гады
Брацкая магіла
1943 год
Брацкая магіла
1920 год
Брацкая магіла
1943 год
Стаянка перыяду бронзавага веку
2-е тысячагоддзе да
н.э.
Паселiшча перыяду бронзавага веку
1-е тысячагоддзе да
н.э.

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
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3
3
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Брацкая магіла
Селiшча перыяду ранняга жалезнага веку

Датаванне каштоўнасці

1943 год
VI–III стагоддзі да
н.э.
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VI–I стагоддзі да н.э.
веку
Бескурганны могiльнiк перыяду ранняга VI–I стагоддзі да н.э.
жалезнага веку
Гарадзiшча-1 перыяду ранняга сярэдняX–XIII cтагоддзі
вечча
Гарадзiшча-2 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII cтагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
1941–1944 гады
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VII–II стагоддзі да
веку
н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII cтагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Брацкая магіла
1941 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку і сярэднявечча
н.э. – X–XIII стагоддзі
Брацкая магіла
1943 год
Брацкія могілкі
1943 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
VI–IX стагоддзі
веку і сярэднявечча
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VII–II стагоддзі да
веку
н.э.
Паселiшча перыяду ранняга жалезнага
VI–IX стагоддзі
веку і сярэднявечча
Гарадзiшча-1 перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Гарадзiшча-2 перыяду ранняга жалезнага VI–III cтагоддзі да
веку
н.э.
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э.
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VI–III cтагоддзі да
веку
н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VI–III cтагоддзі да
веку
н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкая магіла
1941–1943 гады
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага VII–III cтагоддзі да
веку
н.э.
Селiшча перыяду ранняга жалезнага веку V–III стагоддзі да н.э.
Брацкая магіла
1943 год
Брацкая магіла
1943 год

Катэгорыя каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Ганчароўка
в. Га рош каў, на по ўнач
гарадзiшча
в. Гарошкаў, у цэнтры вёскi

ад

3
3
3

в. Гарошкаў, 0,1–0,15 км на поўнач
ад гарадзiшча, урочышча Гарадок
в. Гор валь, на ўсход няй ус к раіне
вёскi
в. Гор валь, на за ход няй ус к раіне
вёскi
в. Горваль, 0,3 км на ўсход ад вёскi

3

в. Горваль
в. Гiроў, 4 км на поўнач ад вёскi, ва
ўрочышчы Гарадок
в. Глыбаў, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскi
в. Глыбаў, на могiлках

3
3

в. Дземяхі
в. Дуброва, 4 км на паўночны захад
ад вёскi, урочышча Гарадок
в. Жмураўка
в. Завужаль, на паўднёвай ускраіне
вёскi

3
3

в. Заспа
в. Зашчэб’е
в. Ка ло чын, 0,5 км на поўнач ад
вёскi, на беразе р. Днепр
в. Калочын, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi
в. Ка ло чын, 0,5 км на поўнач ад
вёскi, побач з гарадзiшчам
в. Каравацiчы, 2 км на паўднёвы усход ад вёскi, урочышча Пагiбла
в. Каравацiчы, 4 км на поўдзень ад
вёскi
в. Каравацiчы, 1,5 км на захад ад
вёскi, урочышча Гарадок
в. Каравацічы
в. Коззе, 1 км на паўночны захад ад
вёскi, урочышча Гарадок
в. Копань, 0,5 км на ўсход ад вёскi,
урочышча Танькi
в. Левашы, у цэнтры вёскi

3
3
3

в. Левашы
в. Лiскi, 3 км на поўдзень ад вёскi,
урочышча Гарадок
в. Лiскi, 0,5 км на поўнач ад вёскi

3
3

в. Луначарск, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi

3

в. Маладуша
в. Мiлаград, 1 км на поўнач ад вёскі

3
3

в. Мiлаград, на поўнач ад гарадзiшча
в. Пракісель
в. Перасвятое

3
3
3

3
3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
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Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча-1 перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча-2 перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкая магiла
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Магiла ахвяр фашызму
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Селiшча перыяду ранняга жалезнага веку
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Паселішча
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Брацкая магіла партызан
Стаянка перыяду мезаліту
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магіла
Ветраны млын
Брацкая магіла
Брацкая магіла

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Пер ша майск, 3 км на ўсход ад
вёскi, урочышча Гарадок
в. Пер ша майск, 2 км на ўсход ад
вёскi, урочышча Шчыгуз
в. Першамайск, 2 км на паўднёвы
ўсход ад вёскi, урочышча Пажары
в. Рассвет, 4 км на паўночны ўсход ад
вёскi, урочышча Гарадзiнка
в. Ровенская Слабада
1943 год
в. Сведскае
1943 год
в. Свірыдавічы
1943 год
в. Смагарын
1943 год
IV–II cтагоддзі да н.э. в. Стара-Краснае, 1,3 км на паўночны захад ад вёскi, урочышча Гарадок
в. Холмеч
1943 год
1-е тысячагоддзе да в. Храбры, 0,6 км на паўднёвы ўсход
ад вёскi
н.э.
в. Чорнае
1943 год
V–III стагоддзі да н.э. в. Чорнае, 0,8 км на поўнач ад вёскі,
урочышча Гарадок
в. Чырвоны Мост, урочышча Гара–
док
Светлагорскі раён
г. Светлагорск, вул. Мірашнічэнкі
1943–1944 гады
г. Светлагорск, на Прывакзальнай
1943 год
плошчы
г. Свет ла горск, вул. Са вец кая, у
1943 год
скверы
г. Свет ла горск, вул. Са вец кая, на
1943 год
Шацiлкаўскiх могiлках
в. Асташкавічы
1943 год
в. Баравікі
1943 год
в. Вер ха лес се, 1 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзі
вёскi, урочышча Курганне
в. Вялікі Бор
1943–1944 гады
в. Давыдаўка
1943–1944 гады
в. Давыдаўка, 0,5 км на паўночны за1942 год
хад ад вёскi
1-е тысячагоддзе да в. Давыдкава, 3 км на паўночны зан.э. – 1-е тысячагод- хад ад вёскi, урочышча Гарадзiнка
дзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Дражня, 1,5 км на захад ад вёскi,
н.э. – 1-е тысячагод- урочышча Лiпавы Бугор
дзе н.э.
в. Дуброва
1943–1944 гады
в. Залле, 1,2 км на паўднёвы захад ад
X–XIII стагоддзі
вёскi, у лесе
ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Здудзічы, на паўночнай ускраіне
вёскі
в. Здудзічы
1944 год
в. Карані
1943–1944 гады
в. Коўчы цы-2, на паўноч на-заходX–XIIІ стагоддзі
няй ускраіне вёскі
в. Коўчыцы-2
1943 год
в. Коўчыцы-1
1941–1943 гады
8–5-е тысячагоддзі да в. Краснаўка, 0,5 км на поўнач ад
вёскi
н.э.
в. Лiпнікi, 0,3 км на поўнач ад вёскi,
X–XIII стагоддзі
у лесе
в. Мармавічы
1943–1944 гады
урочышча Ніколін
ХIХ стагоддзе
в. Палессе
1943–1944 гады
г.п. Парычы, у скверы
1943–1944 гады
1-е тысячагоддзе да
н.э.
1-е тысячагоддзе да
н.э.
1-е тысячагоддзе да
н.э.
IV–I стагоддзі да н.э.

Катэгорыя каштоўнасці
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Будынак былога жаночага вучылішча
Былы дом лесапрамыслоўца
Брацкая магіла
Селiшча
Брацкая магіла
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча
Паселішча перыяду сярэднявечча
Брацкая магіла
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча
Магiла ахвяр фашызму
Магiла ахвяр фашызму
Брацкая магіла
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Брацкая магіла
Брацкія могілкі
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Стаянка перыяду неаліту
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Паселішча перыяду мезаліту, неаліту, жалезнага веку
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча-1 перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча-2 перыяду ранняга жалезнага
веку
Стаянка перыяду неаліту
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магіла
Будынак былой вінакурні

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

г.п. Парычы, вул. Камсамольская, 3
1881 год
пачатак ХХ стагоддзя г.п. Парычы, вул. Сацыялістычная,
2
в. Печышчы
1943–1944 гады
1-е тысячагоддзе н.э. в. Прудок, 1–1,2 км на ўсход ад вёскi
в. Расава
1943–1944 гады
1-е тысячагоддзе да в. Расава, 1,1 км на поўдзень ад вёскi
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
р. п. Сасновы Бор
1943–1944 гады
в. Селiшча, 1,5 км на паўночны захад
X–XIII стагоддзі
ад вёскi, урочышча Гайдуковiчы
в. Скалка, 4 км на паўднёвы ўсход ад
–
вёскі
першая палова 1-га в. Скалка, урочышча Грэцкае
тысячагоддзя н.э.
в. Славань
1943 год
в. Сла вань, на паўноч ны за хад ад
X–XIII стагоддзі
вёскi, урочышча Гумнiца
в. Хутар, на могiлках
1943 год
в. Чкалава
1943 год
в. Чыркавічы
1943–1944 гады
1-е тысячагоддзе да в. Чыркавiчы, урочышча Гуслiшчы
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
в. Чэрнін
1944 год
в. Язвін
1944 год
Хойніцкі раён
г. Хойнікі, на могілках
1943 год
1-е тысячагоддзе да г. Хойнiкi, 2 км на поўнач ад горада,
н.э. – 1-е тысячагод- урочышча Гарадок
дзе н.э.
4–3-е тысячагоддзі да в. Аравiчы, 2 км на захад ад вёскi
н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Барысаўшчына, 2 км на поўдзень
н.э. – 1-е тысячагод- ад вёскi
дзе н.э.
в. Барысаўшчына, 0,5 км на
–
поўдзень ад вёскі
1-е тысячагоддзе н.э. в. Веляцiн, 6 км на поўнач ад вёскi,
урочышча Рудавец
1-е тысячагоддзе да в. Вялiкi Бор, 1 км на поўдзень ад
н.э. – 1-е тысячагод- вёскi, урочышча Гарадок
дзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Дубровiца, 4,5 км на ўсход ад вёскi,
н.э. – 1-е тысячагод- урочышча Крыкаў
дзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Дубровiца, 7 км на поўдзень ад
н.э. – 1-е тысячагод- вёскi, урочышча Карэлаўка
дзе н.э.
4–3-е тысячагоддзі да в. Ломыш, 2 км на паўднёвы ўсход ад
вёскi
н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Навасёлкi, 4 км на паўднёвы захад
ад вёскi, урочышча Гарадок
н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Не бы таў, 6–7 км на паўноч ны
ўсход ад вёскi, урочышча Гарадок
н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Осаў, 1 км на захад ад вёскi, урон.э. – 1-е тысячагод- чышча Зацава
дзе н.э.
1-е тысячагоддзе да в. Хвойнае, 2 км на ўсход ад вёскi,
урочышча Ляды
н.э.
Чачэрскі раён
г. Чачэрск, на Замкавай гары
1943 год
канец ХІХ стагоддзя г. Чачэрск, вул. Ульянава, 2

Катэгорыя каштоўнасці
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Гарадзiшча старажытнага Чачэрска

Датаванне каштоўнасці

3-е тысячагоддзе да
н.э. – XIII стагоддзе
н.э.
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V cтагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магіла
1943 год
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага II стагоддзе да н.э. –
веку
II cтагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

г. Чачэрск, на паўднёва-ўсходняй ускраіне горада

3

в. Асiнаўка, 1,5 км на ўсход ад вёскi

3

в. Асiнаўка, каля вёскi, урочышча
Сутокi
в. Асiнаўка, урочышча Партызанскi
Лагер
в. Бабiчы, 0,8 км на паўднёвы захад
ад вёскi
в. Бяляеўка, 3,5 км на поўдзень ад
вёскi, у лесе
в. Валасовiчы, 1 км на паўночны захад ад вёскі
в. Валасовiчы, 1,5 км на ўсход ад
вёскi, урочышча Сутокi
в. Гарадоўка, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi, урочышча Узлужжа
в. Іскра
в. Нiсiмкавiчы, 0,5 км на поўдзень ад
вёскi, на левым беразе р. Покаць
в. Нiсiмкавiчы, каля гарадзiшча

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

в. Нiсiмкавiчы ,
на суп раць
3
гарадзiшча, на правым беразе р. Покаць
Стаянка перыяду палеаліту
25–20-е тысячагоддзi в. Падлужжа, 0,5 км на поўдзень ад
2
вёскi, урочышча Калодзежкi
да н.э.
Паселішча
в. Палессе, 0,2 км на ўсход ад вёскі
Х–ХІІ стагоддзі
3
Паселішча перыяду каменнага веку
в. Палессе, 0,3 км на паўночны ўсход
–
3
ад вёскі
Паселішча
сярэдзiна 1-га тыся- в. Палессе, 0,6–0,8 км на паўднёвы
3
ўсход ад вёскі
чагоддзя н.э.
Паселішча
в. Палессе, 0,5–0,6 км на ўсход ад
сярэдзiна трэцяй
3
чвэрці 1-га тысяча- паўночнай ускраіны вёскі
годдзя н.э.,
XVIII–XIX стагоддзі
Брацкая магіла
в. Покаць
1942–1943 гады
3
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Раўковiчы, 1 км на поўнач ад вёскi,
X–XIII стагоддзі
3
рэднявечча
урочышча Курганне
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяв. Сапрыкi, 1,5 км на захад ад вёскi,
X–XIII стагоддзі
3
рэднявечча
урочышча Сапрыцкi Кардон
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Шчапаталавiчы, 1 км на поўдзень
3
веку
ад вёскi, урочышча Курган
V cтагоддзе н.э.
ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
г. Гродна
Гіста рыч ны цэнтр г. Грод на (пе ралік XII–XX стагоддзі вул. Акадэмічная, 7, 14, 15, 20
без катэаб’ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія
горыі
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
вул. Вялікая Траецкая, 2, 8, 8а, 14,
»
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэс16, 32, 42, 44, 46, 11, 17, 21, 23, 57
публікі Беларусь асобным шыфрам)
вул. Батанічная, 4, 3, 9, 15
»
вул. Васілька, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16,
»
18, 29, 33, 34, 38
вул. Віленская, 1, 6, 14
»
вул. Валковіча, 5а
»
вул. Гараднічанская, 15, 17, 19, 21,
»
22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 38, 38а, 42
вул. Дзяржынскага, 1а
»
вул. Дамініканская, 3, 9, 17, 19
»
вул. Заводская, 2
»
вул. Замкавая, 3, 7, 9, 11, 12, 12а,
»
14,15, 17, 18, 19
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Былы склад на Гарадніцы (лямус)
Забудова вул. Замкавай, у тым ліку комплекс бы ло га па ла ца XVIII ста годд зя
(Храп товіча, Ты зен гаўза, Му чын ска га,
Ляхніцкага), былы флігель каралеўскіх
стайняў і пажарная каланча
Брацкая магiла
Вайсковыя могілкі
Стаянка перыяду каменнага веку
Стаянкі перыяду канца бронзавага веку –
пачатку жалезнага веку
Былы дамініканскі манастыр:
былая мужчынская гімназія
былы манастырскі корпус
Дзве вадацяжныя вежы
Былы му зыч ны флігель («кры вая
афіцына»)
Былы дом лясной адміністрацыі

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

вул. Карбышава, 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. Калючынская, 6, 7, 8, 10, 14,
14а
вул. Карбышава, 7, 7а
вул. 11 Ліпеня, 3, 10, 18
вул. Малая Траецкая, 11, 13, 17, 21
вул. К.Маркса, 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. Маладзёжная, 3, 4, 5, 7, 9
вул. Маставая, 31, 37, 39, 40
вул. Найдуса, 1, 7
вул. Паўлоўскага, 3, 7, 9, 11, 15, 17,
21, 6, 8
вул. Парыжскай камуны, 5, 5а
вул. Свярдлова, 2, 4, 4а, 6а, 6б, 8а,
10, 8, 22а
вул. Савецкая, 6, 28, 1, 3, 5, 7, 13, 15,
15а, 17а, 17б, 17, 19, 21, 25, 27, 31
вул. Сацыялістычная, 26, 30, 32, 38,
40, 44, 52, 54, 56а, 60, 62, 64, 15, 21,
23, 25, 33, 33а, 39
вул. Студэнцкая, 3, 5, 8
вул. Тэлеграфная, 3, 7, 8, 14, 16, 20
вул. Тэльмана, 7а
вул. Урыцкага, 5, 9, 13, 17, 19, 21,
23, 8, 10, 12, 21, 23, 12, 14, 18, 18/1,
20, 22, 24, 26
другая палова ХVIII вул. Дзяржынскага, 1а
стагоддзя
XVIII стагоддзе, пер- вул. Замкавая, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а,
шая чвэрць – другая 13, 14, 15, 16, 17, 19
палова ХІХ стагоддзя,
1793 і 1902 гады
парк куль ту ры і ад па чын ку імя
1944 год
Ж.-Э.Жылібера
вул. Перамогi
1939–1945 гады
10–2-е тысячагоддзi на месцы былой в. Пышкі, на паўднёва-ўсходняй ускраіне лесапарку
да н.э.
11–9-е тысячагоддзi Румлёва (лесапарк)
да н.э.
вул. Савецкая, 6, 8
1735 год

ХІХ–ХХ стагоддзі
1760-я гады

1760–1780 гады
Астравецкі раён
Стаянка перыяду мезаліту
7–6-е тысячагоддзі да
н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- канец 1-га тысячарэднявечча
годдзя да н.э.
Архітэктурны ансамбль цэнтра в. Варня- 1770 год, ХVIII–ХIХ
ны:
стагоддзі
Свята-Георгіеўскі касцёл
1767–1769 гады

Катэгорыя каштоўнасці
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вул. Свярдлова, 2
пл. Тызенгаўза, 4

2
2

пл. Тызенгаўза, 4б

2

в. Акар тэлі, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі
в. Будраны, 0,7 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Варняны
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будынкі былых плябані і дома аптэкара
жылыя дамы з фрагментамі агароджы
вежа
былы млын
парк
месца палаца
месца флігеляў
Гарадзішча

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

1880, 1909, 1770
гады
канец ХVIII стагоддзя

Катэгорыя каштоўнасці

2

канец ХІХ стагоддзя

в. Гуры, 2 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі
в. Ігнацова, 1,5 км на захад ад вёскі
в. Караняты, 1,8 км на паўночны захад ад вёскі
в. Каценавічы, 1,5 км на паўночны
захад ад вёскі
в. Лоша, 0,6 км на паўночны захад ад
вёскі
в. Малыя Свіранкі, 1,1 км на паўночны ўсход ад вёскі, 1,7 км на ўсход ад
вёскі
в. Мацкі, 1,5 км на поўнач ад вёскі

3

в. Нідзяны, 1 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
Курганны могільнік
канец 1-га тысяча- в. Падкасцёлак, 0,5 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі
годдзя н.э.
Курганны могільнік
другая палова 1-га в. Палушы, 0,6 км на паўднёвы ўсход
тысячагоддзя н.э. ад вёскі
Курган
1-е тысячагоддзе н.э. в. Перавознікі, 1 км на захад ад вёскі
Курганныя могільнікі перыяду ранняга другая палова 1-га в. Пільвіны, 1,3 км на поўдзень ад
сярэднявечча
тысячагоддзя н.э. вёскі, 0,7 км на поўнач ад правага берага р. Вілія, 0,3 км на захад ад вёскі
Курганны могільнік
1-е тысячагоддзе н.э. в. Савішкі, 1,2 км на поўдзень ад
вёскі
Гарадзішча
XI–XIII стагоддзі в. Сарочча, 0,5 км на захад ад вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- канец 1-га – пачатак в. Сіда рышкі, 2 км на паўноч ны
рэднявечча
2-га тысячагоддзя ўсход ад вёскі
н.э.
Курганны могільнік
1-е тысячагоддзе н.э. былая в. Ядабор, 1 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі
Ашмянскі раён
Брацкая магiла
г. Ашмяны, вул. Савецкая, у парку
1944 год
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
в. Гальшаны, 1,5 км на ўсход ад вёскі
XII–XIV,
XV–XVIII стагоддзі
Помнік на магіле Анжэя Снядэцкага
в. Гароднікі
1839 год
Каменны могільнік перыяду позняга ся- XIV–XVI стагоддзі в. Дукелі
рэднявечча
Каменны могільнік перыяду позняга ся- XIV–XVI стагоддзі в. Жодаўка
рэднявечча
Магiла Ф.Багушэвiча
в. Жупраны
1900 год
Курганныя могільнікі перыяду сярэдня- XII–XIV стагоддзі в. Клявіца, 0,5 км на поўнач ад вёскі,
вечча
5 км на паўночны захад ад вёскі, 0,2
км на поўдзень ад курганнага
могільніка
Каменны могільнік
XVI–XVIII стагоддзі в. Курганы, 0,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
Гарадзішча перыяду жалезнага веку
III–IV стагоддзі н.э. в. Шчапановічы, 0,5 км на паўночны
ўсход ад вёскі
Бераставіцкі раён
Брацкая магiла
г.п. Вялікая Бераставіца, цэнтраль1941–1944 гады
ная плошча
Брацкая магiла
г.п. Вялікая Бераставіца, паўночная
1941–1944 гады
ўскраiна пасёлка

3

Гарадзішча
Гарадзішча
Курганны могільнік
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганныя могільнікі
Курганны могільнік
Гарадзішча

ХI–ХIII стагоддзі
XI–XIII стагоддзі
XI–XIII стагоддзі
1–2-е тысячагоддзі
н.э.
канец 1-га тысячагоддзя н.э.
канец 1-га тысячагоддзя н.э.
канец 1-га тысячагоддзя н.э.
XI–XIII стагоддзі

3
3
3
3
3
3
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Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Гарадзішча перыяду сярэднявечча – нова- XIV–XVIII стагоддзі в. Алекшыцы, 1 км на ўсход ад вёскі
га часу
Свяцілішча перыяду сярэднявечча
в. Верхаўляны, 150 м на паўднёвы заXI–XII стагоддзі
хад ад вёскі
Каменны могільнік
XIV–XVI стагоддзі в. Клепачы 10,2 км на поўдзень ад
вёскі, 2,5 км на захад ад вёскі
Могільнік перыяду неаліту
другая палова 3-га в. Малыя Ёдкавічы, на паўднёва-затысячагоддзя да н.э. ходняй ускраіне вёскі
Ваўкавыскі раён
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечг. Ваўкавыск, на паўднёва-ўсходняй
X–XIII стагоддзі
ча
ускраіне горада
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявеч- XI–XIII стагоддзі г. Ваўкавыск (замчышча)
ча
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечг. Ваўкавыск, 0,5 км на ўсход ад гаX–XI стагоддзі
ча
радзішча Шведская Гара
Брацкая магiла
г. Ваўка выск, вул. Жо луд зе ва, у
1941–1944 гады
скверы
Брацкая магiла
г. Ваўкавыск, вул. Мядзведзева
1941–1944 гады
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XV–XVII стагоддзі в. Араны, 1 км ад вёскі (гара Крутаўка)
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIV стагоддзі в. За мас ця ны, на ле вым бе ра зе
р. Рось, паміж вёскай і ракой
Селішча
ІV–V, ХІІ–ХІІІ ста- в. Глядневічы
годдзі
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- XI–XIII стагоддзі в. Данілаўцы, 0,7 км на паўднёвы
рэднявечча
ўсход ад вёскі
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Данілаўцы, на заходняй ускраіне
IX–XII стагоддзі
вёскі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XV–XVII стагоддзі в. Дыхнавічы, на паўднёвы захад ад
вёскі
Брацкая магiла
в. Iзабелiн
1941 год
Брацкая магiла
в. Iзабелiн
1944 год
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Кавалі, на паўднёва-ўсходняй ускX–XI стагоддзі
раіне вёскі
Па селіш чы, ста янкі, крэм не з да бы- 3–1-е тысяча-годдзi г.п. Краснасельскі, на паўднёвы заваю-чыя шахты, майстэрні перыяду кахад ад пасёлка
да н.э.
меннага, бронзавага і ранняга жалезнага
вякоў
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Лазы, 1,8 км на паўднёвы захад ад
X–XII стагоддзі
вёскі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIV–XVI стагоддзі в. Лазы, 0,7 км на поўнач ад вёскі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XV–XVII стагоддзі в. Мачуліна, 1 км на паўднёвы захад
ад вёскі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIV–XVI стагоддзі в. Мінеўшчына, 0,15 км на поўнач ад
вёскі
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
в. Мсцібава, 0,5 км на захад ад вёскі
XII–XIII,
XVI–XVIII стагоддзі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XV–XVIII стагоддзі в. Навасёлкі, 1 км на паўднёвы захад
ад вёскі
Брацкая магiла
в. Падароск
1941–1944 гады
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Падрось, 1,5 км на паўднёвы захад
XI–XII стагоддзі
рэднявечча
ад вёскі
Брацкая магiла
г.п. Рось
–
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
XI–XIV стагоддзі в. Тупічаны, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі
Каменны могільнік
XV–XVII стагоддзі в. Хацькоўцы, на ўсходняй ускраіне
вёскі, на беразе р. Свінарэка
Брацкая магiла
в. Шылавiчы
–
Воранаўскі раён
Брацкая магiла
г.п. Воранава, вул. Савецкая, у скве1944 год
ры
Могільнік
XIII – пачатак XV в. Апонаўцы, 0,5 км на поўнач ад
вёскі
стагоддзя
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
XV–XVI стагоддзі в. Гарадзішча, у цэнтры вёскі

Катэгорыя каштоўнасці
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Каменны могільнік перыяду сярэднявечча

XIII–XV стагоддзі

3

Каменны могільнік перыяду сярэднявечча
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча – новага часу
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча – пачатку новага часу
Стаянка перыяду бронзавага веку

XIII–XVI стагоддзі
XV–XVII стагоддзі

в. Дварчаны, на паўднёвай ускраіне
вёскі
в. Казляны, побач з вёскай
в. Куклі, 0,5 км на захад ад вёскі

XV–XVII стагоддзі

в. Мантуны, каля вёскі

3

першая палова 1-га в. Нача, 0,3 км на паўночны захад ад
тысячагоддзя да н.э. вёскі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIII–XV стагоддзі в. Пашкавічы, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIII–XV стагоддзі в. Пузелі, 0,7 км на поўдзень ад вёскі
Брацкая магiла
г.п. Радунь, вул. Савецкая, у скверы
1944 год
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIII–XIV стагоддзі в. Сабалюн цы, 0,2 км на за хад ад
вёскі
Могільнік
XII–XIII стагоддзі в. Салапяцішкі, на паўночнай ускраіне вёскі
Каменны могільнік перыяду позняга ся- XIII–XV стагоддзі в. Шлавенцы, побач з вёскай
рэднявечча
Каменны могільнік
XIII–XV стагоддзі в. Чыжаўск, 2 км на паўночны ўсход
ад вёскі
Гродзенскі раён
Аўгустоўскі канал:
Гродзенскі раён. Тэрыторыя ў межах
1824–1839 гады,
водны шлях, які ўключае зарэгуліраваны 1870–1890-я гады – матэрыяльнай неру хомай гісторыўчастак р. Чорная Ганча ад Дзяржаўнай пачатак ХХ стагоддзя, ка-культурнай каштоўнасці, устаноўленых праектам «Зоны охраны и
2004–2006 гады
граніцы з Рэс публ ікай Польш ча да
ре жи мы их со дер жа ния ис то рив. Сонічы (13 км), штучны ўчастак канала
ко-культурной ценности «Августовад в. Сонічы да шлюза «Нямнова» (6,5 км)
ский канал»
гідравузел «Нямнова»:
трохкамерны суднаходны шлюз, шлюз-рэгулятар (вадазборны шлюз) «Куркуль»,
дом наглядчыка пры гэтым шлюзе
гідравузел «Дамброўка»:
аднакамерны суднаходны шлюз, шлюз-рэгулятар, дом наглядчыка
злучальны канал ад суднаходнага шлюза
«Нямнова» да ўпадзення ў р. Нёман (2,4 км)
гідравузел «Валкушык»:
ад на ка мер ны суд на ход ны шлюз, пагранічны шлюз-рэгулятар, рэшткі падм у р к а ў д о м а н а г л яд ч ы к а , с о н е ч н ы
гадзіннік
гідравузел «Кужынец»:
аднакамерны суднаходны шлюз, шлюз-рэгулятар
Гарадзішча
XI–XVI стагоддзі в. Адэльск, на паўднёвай ускраіне
вёскі, бераг р. Адлянка
Селішча перыяду сярэднявечча
в. Агароднікі, на ўсходняй ускраіне
XI–XII стагоддзі
вёскі
Стаянкі перыяду каменнага веку
8–5-е тысячагоддзi в. Азёры, на ўсходняй ускраіне вёскі,
1 км на ўсход ад вёскі, на захад ад
да н.э.
вёскі, 0,8–1 км на поўдзень ад стаянкі-3, на паўднёвы захад ад стаянкі-6, 1 км на поўнач ад вёскі
Стаянка і селішча Александрова-1 перыяв. Александрова, 1 км на поўдзень ад
–
ду неаліту, бронзавага веку, сярэднявечча
вёскі, на надпоплаўнай тэрасе р. Нёман
Стаянка і селішча Александрова-2 перыяв. Александрова, 100 м на поўдзень
–
ду неаліту, бронзавага веку, сярэднявечча
ад стаянкі-1, на нізкай тэрасе р. Нёман
Стаянкі перыяду каменнага – бронзавага
в. Баля Сольная, на паўночна-ўсход2-е тысячагоддзе
вякоў
няй ускраіне вёскі, у вёсцы
да н.э.
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага 10–9-е тысячагоддзі пас. Берагавы, на заходняй ускраіне
вякоў
пасёлка, на паўночны захад ад стада н.э.
янкі-1
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Стаянка і селішча Берагавы-1 перыяду
фінальнага палеаліту

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

пас. Берагавы, 1 км на поўдзень ад пасёл ка, на над пой мен най тэ ра се з
хвойнікам
пас. Берагавы, насупраць верхняй ус–
краіны в. Жылічы, на надпойменнай
тэрасе
сярэдзiна – другая в. Беражаны, на паўднёвай ускраіне
палова 1-га тысяча- вёскі
годдзя да н.э.
в. Верцялiшкi
1944 год
в. Грандзiчы
1944 год
в. Гожа, на правым беразе р. ГажанXI–XIV стагоддзі
ка, пры ўпадзенні яе ў р. Нёман
10–7-е тысячагоддзi в. Гожа, 500 м на поўдзень ад вёскі
да н.э.
в. Дарошавічы, 0,5 км на паўночны
–
захад ад вёскі, на надпойменнай тэрасе
в. Дарошавічы, 200 м на паўднёвы
–
ўсход ад вёскі
в. Да ро шавіч ы, 0,4–0,5 км на
–
паўднёвы ўсход ад вёскі
в. Дзекалавічы, 0,8 км на паўночны
–
ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Нёман
в. Дзекалавічы, 0,7 км на ўсход ад
–
вёскі, на паўночным краі старыцы
р. Свіслач
1771 год, сярэдзiна усходняя ўскраіна г. Гродна, правы
бераг р. Нёман
ХІХ стагоддзя

3

в. Жылічы, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскі
Стаянка перыяду каменнага веку
10–9-е тысячагоддзi в. Жылічы, 200 м ад паўднёва-ўсходняй ускраіны вёскі
да н.э.
Стаянка Жылічы-1 перыяду фінальнага
в. Жылічы, 1 км на паўночны ўсход
–
палеаліту
ад вёскі, на выступе ніжняй тэрасы з
хваёвым лесам
Стаянка Жылічы-2 перыяду фінальнага
в. Жылічы, 0,5 км на поўнач ад вёскі
–
палеаліту, позняга мезаліту
Стаянка Жылічы-3 перыяду каменнага
в. Жылічы, 200 м на поўдзень ад
–
веку
Жылічы-2
Стаянка Жылічы-4 перыяду каменнага
в. Жылічы, на мысе паміж левым бе–
веку
рагам яра і поплавам р. Нёман
Стаянка Жылічы-5 перыяду каменнага
в. Жылічы, 300 м на паўднёвы ўсход
–
веку
ад вёскі, ніжэй вусця паўднёвага яра
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага 10–9-е тысячагоддзі в. Запур’е
вякоў
да н.э.
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Індура, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі
Брацкая магіла
в. Індура
1944 год
Стаянкі і крэмнеапрацоўчая майстэрня пе- 11–9-е тысячагоддзi в. Кавальцы, 0,7 км на поўдзень ад
рыяду каменнага веку
вусця р. Горніца, 1 км на поўдзень ад
да н.э.
вёскі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі, 0,4 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі, насупраць вёскі
Брацкая магіла
в. Капцёўка
1944 год
Брацкая магіла
в. Каробчыцы
1944 год
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча ХІ–ХІІІ стагоддзі в. Каўпакі, 1 км на поўдзень ад вёскі
Стаянка перыяду бронзавага веку
10–9-е тысячагоддзi в. Кашэўнікі, паміж заходняй ускраінай вёскі і чыгункай
да н.э.
Селішча перыяду жалезнага веку – сярэд- 6–2-е тысячагоддзi да в. Коматава, на паўднёвай ускраіне
нявечча
вёскі
н.э.

3

Стаянка і селішча Берагавы-2 перыяду
фінальнага палеаліту
Селішча перыяду канца жалезнага веку –
ранняга сярэднявечча
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Селішча перыяду сярэднявечча
Стаянка перыяду каменнага веку
Стаянка Дарошавічы-1 перыяду бронзавага веку
Селішча Дарошавічы-2 перыяду сярэднявечча, новага часу
Стаянка Дарошавічы-3 перыяду фінальнага палеаліту
Стаянка Дзекалавічы-1 перыяду каменнага веку
Стаянка і селішча Дзекалавічы-2 перыяду
каменнага веку, сярэднявечча
Сядзібна-паркавы комплекс «Панямунь»:
палац
парк
гаспадарчыя пабудовы
капліца
Гарадзішча перыяду сярэднявечча

–

XI–XIV стагоддзі

3
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3
3
3
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Назва каштоўнасці

Каменны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

XI–XІV стагоддзі

в. Ко ма та ва, 700 м на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Ко ма та ва, 1,2 км на поўнач ад
вёскі, на паласе надпойменнай тэрасы
в. Коматава, на паўночнай ускраіне
вёскі
в. Коматава, 400 м на паўднёвы ўсход
ад Коматава-1
в. Ко ма та ва, на суп раць ус ход няй
часткі вёскі, перад рэчкай, на надпойменнай тэрасе р. Нёман
в. Коматава, насупраць верхняй ускраіны вёскі, на дзюне

Стаянка і селішча Коматава-1 перыяду каменнага, бронзавага вякоў, сярэднявечча

–

Стаянка і селішча Коматава-2 перыяду каменнага веку, сярэднявечча
Стаянка і селішча Коматава-3 перыяду каменнага веку, сярэднявечча
Стаянка і селішча Коматава-4 перыяду
бронзавага веку, позняга сярэднявечча

–

Сярэдневяковы хрысціянскі могільнік і
стаянка Коматава-5 перыяду каменнага
веку, сярэднявечча, новага часу
Стаянка і селішча Коматава-6 перыяду каменнага, бронзавага вякоў, сярэднявечча,
новага часу
Селішча перыяду сярэднявечча

–

–
–

в. Коматава, насупраць верхняй ускраіны вёскі, 60 м на поўдзень ад Коматава-5
ХІ–ХІV стагоддзі в. Ку калі, на паўноч най ус к раіне
вёскі
Стаянка перыяду каменнага і бронзавага 10–2-е тысячагоддзі в. Ліхачы, на лясной дарозе ў вёску
вякоў
да н.э.
Стаянка перыяду каменнага веку
в. Мігава, 1,2 км на паўночны захад
–
ад вёскі, 100 м на поўдзень ад стаянкі
Александрова-2
Каменны могільнік
ХV–XVII стагоддзі в. На ву мавічы, на паўднё вай ус краіне вёскі
Паселішча Нямнова-1 Мост перыяду ка- 4–2-е тысячагоддзі да в. Нямнова
меннага і бронзавага вякоў
н.э.
Стаянка
ХІ – XІV стагоддзі в. Пагараны, на ўсход ад вёскі
Царква Казанскай Маці Божай
в. Парэчча
1901 год
Брацкая магiла
в. Парэчча
1944 год
Селішча перыяду сярэднявечча
XI–XIV стагоддзі в. Прыгодзічы, на паўднёвай ускраіне вёскі
Майстэрня перыяду неаліту, бронзавага
в. Пужычы, 1,2 км на захад ад вёскі
–
веку
Стаянка перыяду фінальнага палеаліту
в. Пу жы чы, 1 км уверх ад вус ця
–
р. Котра па правым беразе р. Нёман
Брацкая магiла
в. Путрышкi
1944 год
Селішча перыяду жалезнага веку, сярэд- апошнія стагоддзі в. Рыбніца, 4 км на захад ад вёскі
нявечча
1-га тысячагоддзя да
н.э.
Брацкая магiла
г.п. Сапоцкiн, у парку
1944 год
Брацкая магiла
г.п. Сапоцкiн, 6 км на захад ад пасёл1941 год
ка
Ста ян ка і селішча пе рыя ду ка мен на га
в. Селюкі, 0,3 км на паўднёвы захад
–
веку, сярэднявечча, новага часу
ад ніжняй ускраіны вёскі
Селішча перыяду сярэднявечча, стаянка
в. Сіўкава, у вёсцы на беразе р. Нё–
перыяду каменнага, бронзавага вякоў і сяман, паміж паўднёва-заходняй ускрэднявечча
раінай вёскі і краем тэрасы р. Нёман
Ста ян ка і селішча пе рыя ду ка мен на га
в. Сіўкава, паміж вёскай і ўзбярэж–
веку, сярэднявечча
жам р. Нёман, на паласе надпойменнай тэрасы
Брацкая магiла
г. Скiдаль, усходняя ўскраiна вёскі
1942 год
Брацкая магiла
г. Скiдаль, у парку
1944 год
Селішча пе рыя ду ран ня га жа лез на га 10–2-е тысячагоддзі в. Славічы, на паўночнай ускраіне
веку – сярэднявечча, стаянка перыяду кавёскі, уніз па цячэнню р. Нёман
да н.э.
меннага веку
Стаянка Славічы-1 перыяду фінальнага
в. Славічы, на поўдзень за лініяй
–
палеаліту
электраперадачы, на трох выступах
надпойменнай тэрасы
Стаянка Славічы-2 перыяду каменнага
в. Славічы, насупраць верхняй уск–
веку
раіны вёскі, на надпойменнай тэрасе
–
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Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і канец 1-га тысяча- в. Солы, на тэрыторыі вёскі, 1 км на
стаянкі перыяду каменнага, бронзавага
ўсход ад вёскі, на паўночна-заходняй
годдзя да н.э. –
вякоў і сярэднявечча
1-е тысячагоддзе н.э. ускраіне вёскі, 0,4 км ад паўднёвай
ускраіны вёскі, 50–60 м на ўсход ад
стаянкі-3, на месцы стаянкі-5
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага 10–2-е тысячагоддзi в. Старая Руда, на пра вым бе ра зе
вякоў
р. Хамутоўка, на левым беразе р. Хада н.э.
мутоўка, побач са стаянкай-2, каля
250 м уніз ад стаянкі-3 па цячэнню
ракі
Брацкая магiла
в. Сухая Далiна
1944 год
Паселішча перыяду фінальнага палеаліту, XV–XVII стагоддзі в. Шчачынова, насупраць заходняй
бронзавага веку, сярэднявечча і новага
ускраіны вёскі
часу
Дзятлаўскі раён
Брацкая магiла
г.п. Дзятлава, вул. Мiцкевiча, у пар1944 год
ку
Курган
XI–XIII стагоддзі в. Абелькавічы, 2,5 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі
Гарадзішча, курганны могільнік
в. Агароднікі, 0,3 км на паўночны заX–XIII стагоддзі
хад ад вёскі, 250 м на паўднёвы ўсход
ад вёскі
Курган
XI–XIII стагоддзі в. Войневічы, 1,5 км на паўночны
ўсход ад вёскі
Стаянка перыяду неаліту
4–3-е тысячагоддзi да в. Гезгалы, 1,7 км на паўночны захад
ад вёскі
н.э.
Паклонныя камяні
в. Горка, на паўночны ўсход ад вёскі
XI–XII стагоддзі
Курган
в. Даўгялавічы, 0,3 км на паўднёвы
X–XIII стагоддзі
захад ад вёскі
Курганны могільнік перыяду сярэднявеч- VI–VIII, XI–XIII, в. Дзям’янаўцы, 1,5 км на захад ад
ча, селішча перыяду сярэднявечча
XV–XVI стагоддзі вёскі, на заходняй ускраіне вёскі
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Дукрава, 2,5 км ад вёскі
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Жыхі, 1,4 км на паўднёвы захад ад
вёскі
Фрагменты парку былой сядзібы
в. Жукоўшчына
ХІХ стагоддзе
Каменныя могільнікі перыяду сярэдня- XIV–XVII стагоддзі в. Зарой, ва ўрочышчы Доўбы, у вёсвечча – пачатку новага часу
цы
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Колкі, 1,5 км на захад ад вёскі
Брацкая магiла
г.п. Казлоўшчына, вул. Ленiна
1941–1944 гады
Каменны могільнік перыяду сярэднявеч- XIV–XVII стагоддзі в. Корыца-2, у вёсцы
ча – пачатку новага часу
Каменны могільнік перыяду сярэднявеч- XIV–XVII стагоддзі в. Кузьмічы, у вёсцы
ча – пачатку новага часу
Стаянка перыяду бронзавага веку
2-е – першая палова в. Латышы, 1,5 км на захад ад вёскі
1-га тысячагоддзя да
н.э.
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Маркавічы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі
Брацкая магiла
г.п. Наваельня, у парку
1944 год
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага 6–5-е тысячагоддзi да в. Нясілавічы, на паўноч най ус квякоў
н.э. – 4-е тысячагод- раіне вёскі, 1,5 км на захад ад вёскі,
0,2 км на поўдзень ад вёскі
дзе да н.э.
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Пруд, 1 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі
Гарадзішча
6–5-е тысячагоддзi да в. Саннікі, 0,3 км на поўнач ад вёскі
н.э.
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Стараельня, 0,5 км на паўднёвы
ўсход ад чыгуначнага моста
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Талявічы, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскі
Помнік ушанавання памяці загінуўшых
в. Харашкi
1941 год
землякоў
Зэльвенскі раён
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – г.п. Зэльва, 1,5 км на паўднёвы захад
веку
ад пасёлка
V стагоддзе н.э.
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Катэгорыя каштоўнасці

Курганны могільнік перыяду ранняга ся- XI–XIII стагоддзі
рэднявечча
Брацкая магiла
1944 год
Брацкая магiла
1941–1944 гады
Брацкая магiла
1941 год
Селішчы перыяду ранняга жалезнага веку VII стагоддзе да н.э. –
IV стагоддзе н.э.
Селішча перыяду сярэднявечча
XIV–XVIII стагоддзі

3

Каменны могільнік перыяду сярэднявечча

г.п. Зэльва, 1,2 км на паўночны захад
ад пасёлка
г.п. Зэльва
в. Алексiчы
в. Алексiчы
в. Барукі, у цэнтры вёскі, 0,3 км на
паўночны захад ад вёскі
в. Варонічы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі
XIV–XVI стагоддзі в. Дзеркачы, 0,7 км на паўночны захад ад вёскі
в. Дзярэчын
1944 год
XIV–XVII стагоддзі в. Івашкавічы, у цэнтры вёскі
XII–XV стагоддзі в. Кашалі, 2 км на захад ад вёскі
в. Клепачы, у цэнтры вёскі, 1,5 км на
XVI–XVIII,
XIV–XVII стагоддзі паўночны ўсход ад вёскі
XI–XIII стагоддзі в. Клімовічы, у вёсцы, у цэнтры вёскі

3

в. Мештавiчы
в. Навасёлкі, 1 км на паўночны захад
ад вёскі
в. Пустаборы, 1 км на поўдзень ад
вёскі
в. Пустаборы
в. Росцевічы, 1 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Снежная, 0,8 км на ўсход ад вёскі
в. Старое Сяло, 2 км на захад ад вёскі
в. Сынкавiчы
в. Шулякі, у цэнтры вёскі
в. Шэйкі, 0,15 км на поўдзень ад
вёскі

3
3

г.п. Іўе, на могілках
в. Бакшты, 4 км на поўнач ад вёскі

3
3

в. Бакшты
в. Геранёны, каля касцёла і парку
культуры
в. Дулькі

3
3

в. Жамыслаўль
в. Кавалі, 0,4 км ад вёскі
в. Кладзенка

3
3
3

в. Крывічы, 3 км на захад ад вёскі
в. Купровічы

3
3

в. Мікалаева, 1 км на захад ад вёскі

3

в. Морына, 0,3 км ад заходняй ускраіны вёскі, ва ўрочышчы Стрыйнава
в. Новая Вергань, 3 км на паўднёвы
захад ад вёскі
в. Сеньковічы

3

в. Трабы, у вёсцы
в. Трабы
в. Чыр во ная Гор ка, на мяжы
Іўеўскага і Валожынскага раёнаў, у
лесе
в. Харытоны, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі

3
3
3

Брацкая магiла
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
Каменныя могільнікі перыяду сярэднявечча
Курганныя могільнікі перыяду ранняга
сярэднявечча
Брацкая магiла
1944 год
Стаянка перыяду неаліту
3-е тысячагоддзе да
н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- XI–XIII стагоддзі
рэднявечча
Каменныя магілы перыяду сярэднявечча XVI–XVIII стагоддзі
Каменны могільнік, селішча перыяду ся- XV–XVIII стагоддзі
рэднявечча
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIII–XV стагоддзі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIII–XVI стагоддзі
Брацкая магiла
1941 год
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIV–XVI стагоддзі
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча XIII–XVI стагоддзі

Іўеўскі раён
1944 год
7–3-е тысячагоддзi да
н.э.
Брацкая магiла
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду позняга сярэднявеч- XV–XVII стагоддзі
ча
Каменны могільнік перыяду позняга ся- XIV–XVI стагоддзі
рэднявечча
Сядзiба
1870-я гады
Каменны могільнік перыяду новага часу
XV–XVIII стагоддзі
Каменны могільнік перыяду позняга ся- XIII–XV стагоддзі
рэднявечча
Курганны могільнік
X–XIII стагоддзі
Каменны могільнік перыяду позняга ся- XIII–XV стагоддзі
рэднявечча
Стаянка перыяду неаліту
4–3-е тысячагоддзi да
н.э.
Стаянка перыяду мезаліту
8–5-е тысячагоддзi да
н.э.
Курганны могільнік
X–XIII стагоддзі
Брацкая магiла
Стаянка перыяду мезаліту – неаліту

Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча
Гарадзішча
Брацкая магiла
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча

XIV–XVI стагоддзі

Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча

XIV–XVI стагоддзі

XI–XVI стагоддзі
1944 год
XIII–XV стагоддзі

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3

3
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Назва каштоўнасці

Брацкая магiла

Датаванне каштоўнасці

1944 год
Карэліцкі раён
Брацкая магiла
1944 год
Каменны могільнік
XII–XIV стагоддзі
Га радзішча пе рыя ду жа лез на га веку, XVI–XVII стагоддзі
селішча перыяду сярэднявечча
Брацкая магiла
1944 год
Комплекс Мікалаеўскага касцёла:
ХVІ–XVII стагоддзі
касцёл
брама з агароджай і званіцай
будынак былых школы і шпіталя
Брацкая магiла
1944 год
Курганны могільнік
X–XIII стагоддзі
Брацкая магiла
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
Курганны могільнік
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага
вякоў
Брацкая магiла
Будынак друкарні
Будынак пошты
Комплекс будынкаў піваварнага завода
Будынак
Селішча перыяду сярэднявечча
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку
Бескурганны могільнік
Стаянка перыяду мезаліту – неаліту
Стаянка перыяду каменнага і бронзавага
вякоў
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Стаянка
Селішча перыяду жалезнага веку – сярэднявечча
Брацкая магiла
Стаянка і крэмнеапрацоўчая майстэрня
перыяду каменнага веку
Стаянка-1, стаянка-2, каменны могільнік,
селішча
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча, каменны могільнік
Фрагменты былой сядзібы
Гарадзішча, селішча
Гарадзішча, селішча
Селішча

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Юрацiшкi

3

г.п. Карэлiчы, вул. 8 Сакавiка
в. Альшаны
в. Беразавец, 0,5 км на захад ад вёскі

3
3
3

в. Малыя Жуховiчы
г.п. Мір

3
1

г.п. Мiр, вул. Чырвонаармейская
в. Плужыны, 2 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
в. Сiняўская Слабада
1944 год
XII–XIII стагоддзі в. Сёгда, 1,5 км на паўночны захад ад
вёскі
в. Скрышава, 2 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзі
вёскі
6–5-е тысячагоддзi да в. Ярэмічы, 0,5 км на ўсход ад вёскі,
0,3 км на поўнач ад вёскі
н.э.
Лідскі раён
г. Лiда, вул. Кiрава, на тэрыторыi
1941–1944 гады
бальнiцы
канец ХІХ стагоддзя г. Ліда, вул. Ленінская, 23
г. Ліда, вул. Міцкевіча, 8
1930 год
г. Ліда, вул. Міцкевіча, 32
1874–1912 гады
г. Ліда, вул. Фабрычная, 6
1912 год
в. Белагруда
VI–VIII,
XII–XIII стагоддзі
3–2-е тысячагоддзi да в. Беліца
н.э.
в. Беневічы, на паўночна-ўсходняй
XVI стагоддзе
ускраіне вёскі
7–3-е тысячагоддзi да в. Бор, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі
н.э.
10–7-е тысячагоддзi в. Бурносы, на паўночна-ўсходняй
ускраіне вёскі
да н.э.
в. Бярдоўка
1944 год
г.п. Бярозаўка
1944 год
10–7-е тысячагоддзi в. Ганчары, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскі
да н.э.
1-е – пачатак 2-га ты- в. Гарняты, на паўднёвай ускраіне
вёскі, 1 км на поўдзень ад вёскі
сячагоддзя н.э.
в. Гуды
1941 год
3-е тысячагоддзе да в. Даржы, 1 км на поўнач ад вёскі,
каля паўночна-заходняга боку дзюн.э.
ны Боркава Гара
10–7-е тысячагоддзi в. Збляны, 500 м на паўночны ўсход
ад вёскі, 600 м на паўночны ўсход ад
да н.э.
вёскі, каля дарогі Збляны–Беліца на
правым беразе р. Нёман
X–XI, XIII–XIV ста- в. Касоўшчына, 1,5 км на захад ад
вёскі, 0,5 км на ўсход ад вёскі
годдзі
в. Малое Мажэйкава
першая палова
ХІХ стагоддзя
1-е тысячагоддзе да в. Мыто, 1,5 км на паўночны захад ад
вёскі, побач з гарадзішчам
н.э.
VI–X стагоддзі, дру- в. Оль жа ва, 1 км на поўдзень ад
гая палова 1-га тыся- вёскі, 2 км на поўдзень ад гарадзішча
чагоддзя н.э.
канец 1-га тысяча- в. Пес каўцы, каля за ход няй ус краіны вёскі
годдзя да н.э.

3
3
3
3
3
3

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
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Стаянка-1, стаянка-2
Былая сядзіба

Брацкая магiла
Каменны могільнік
Стаянка

Гарадзішча, курганны могільнік

Месцазнаходжанне каштоўнасці

5-е тысячагоддзе да
н.э.
канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Мастоўскі раён
1944 год
XIV–XVI стагоддзі

в. Пескаўцы, 0,4 км на захад ад вёскі,
каля ўскраіны маладога лесу
в. Тарнова

3

г. Масты, вул. Савецкая
в. Вострава, 2 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
в. Выгода, 0,5 км на паўночны ўсход
ад вёскі, 1 км на паўночны ўсход ад
вёскі, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
0,25 км на паўночны ўсход ад стаянкі-3
в. Глядавічы, на паўднёвай ускраіне
вёскі, на паўднёва-ўсходняй ускраіне
вёскі
в. Глядавічы, 1 км на паўночны захад
ад цэнтра вёскі
в. Дубраўка
в. Зальвяны, на мысе тэрасы р. Зальвянка, 800 м на захад ад былой вёскі
хутар Канабаі, 0,8 км на паўночны захад ад хутара
в. Малькавiчы
в. Маскалі, 1,5 км на паўночны ўсход
ад вёскі
в. Навасёлкі, 0,7 км на захад ад вёскі
в. Навасёлкі, на паўднёвы ўсход ад
верхняй ускраіны вёскі, на краі тэрасы р. Нёман
в. Навасёлкі, на паўночнай ускраіне
вёскі
в. Па цавічы, 0,8 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Пескі, 0,2 км на ўсход ад вёскі, на
правым беразе р. Зэльвянка
в. Пескі, 1 км на паўночны захад ад
вёскі, на левым беразе р. Зэльвянка
в. Рыбакі, 1,5 км на паўночны захад
ад вёскі
в. Рыбакі, 0,7 км на захад ад паўднёвай ускраіны вёскі
в. Рыбакі, 1 км на поўдзень ад вёскі

3
3

3–1-е тысячагоддзi
да н.э.

XI–XVI стагоддзі

Гарадзішча перыяду жалезнага веку, ся–
рэднявечча
Курганны могільнік
XI–XIІІ стагоддзі
Стаянкі перыяду мезаліту
5-е тысячагоддзе да
н.э.
Стаянка перыяду неаліту
3-е тысячагоддзе да
н.э.
Брацкая магiла
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
XI–XII стагоддзі
Каменны могільнік
Стаянка і селішча перыяду каменнага і
бронзавага вякоў, сярэднявечча

X–XIII стагоддзі
–

Гарадзішча

X–XIII стагоддзі

Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку 3–2-е тысячагоддзi да
н.э.
Селішча
XVI–XVIII стагоддзі
Стаянка
Гарадзішча
Курганны могільнік
Стаянка

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

3-е тысячагоддзе да
н.э.
X–XIII стагоддзі
XI–XIII стагоддзі

4–3-е тысячагоддзi да
н.э.
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Чарлёнка, ва ўрочышчы Глінішча
Навагрудскі раён
Гара Міндоўга з тэрыторыяй, абмежаваг. Навагрудак
ХIII стагоддзе
най вуліцамі Мінскай, 1 Мая і пешаходн ы м п е р а х о д ам , я к і з л у ч а е в у л і цы
Мінскую і 1 Мая
Будынак
г. Навагрудак, вул. Гродзенская, 5
1915 год
Будынак
г. Навагрудак, вул. Гродзенская, 12
1930 год
Будынак
г. Навагрудак, вул. Замкавая, 1
1900 год
Будынак
ХVIII – другая палова г. Навагрудак, вул. Замкавая, 3
ХІХ стагоддзя
Будынак
сярэдзіна ХІХ ста- г. Навагрудак, вул. Замкавая, 7
годдзя
Будынак
сярэдзіна ХІХ ста- г. Навагрудак, вул. Замкавая, 9
годдзя
Будынак
г. Навагрудак, вул. Замкавая, 15
другая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак
г. Навагрудак, вул. Замкавая, 27
другая палова
ХІХ стагоддзя
Брацкая магiла
г. Навагрудак, вул. Камсамольская
1939 год
Брацкая магiла
г. Навагрудак, вул. Камсамольская
1944 год

3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
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Датаванне каштоўнасці

Фарны касцёл з надмагільным помнікам пачатак ХV стагодз а г ін у ў ш ы м у б іт ве п а д Х о ці н а м у
дзя – пачатак
1621 годзе
XVIII стагоддзя
Рэшткі замка
ХIII–ХVІ стагоддзі
Рэшткі каменнага млына
канец ХVІІ стагоддзя
Будынак
першая палова
ХІХ стагоддзя,
1900 год
Будынак
першая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак
1870 год
Будынак былых гандлёвых радоў
1812 год
Будынак
1930-я гады
Будынак
1930-я гады
Будынак
1930-я гады
Будынак
1930-я гады
Будынак
другая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак
1930 год
Будынак
1923 год
Будынак
1930-я гады
Будынак
другая палова
ХІХ стагоддзя
Комплекс забудовы па вул. Савецкай
1930-я гады
Комплекс драўлянай забудовы па
вул. Чырвонаармейскай
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча
Курганныя могільнікі перыяду сярэднявечча
Курганны могільнік, селішча
Стаянкі перыяду неаліту – бронзавага веку

Стаянка перыяду каменнага і бронзавага
вякоў
Курган
Каменныя магілы, курганны могільнік
Курган
Мемарыяльны знак «Навагрудскі кацёл»
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча
Стаянка перыяду каменнага веку – ранняга сярэднявечча
Брацкая магiла
Курган перыяду сярэднявечча
Курганны могільнік
Стаянка

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

г. Навагрудак, вул.1 Мая, 17

1

г. Навагрудак, вул. Малы Замак
г. Навагрудак, вул. Малы Замак, 22
г. Навагрудак, пл. Леніна, 9

1
2
3

г. Навагрудак, пл. Леніна, 10

3

г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.

Мінская, 1
Мінская, 3
Мінская, 5
Міцкевіча, 6
Міцкевіча, 10
Міцкевіча, 19
Паштовая, 3

3
2
3
3
3
3
3

г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.
г. Навагрудак, вул.

Паштовая, 5
Паштовая, 6
Паштовая, 7
Паштовая, 9

3
3
3
3

г. Навагрудак, вул. Савецкая, 22, 24,
26, 30
г. Навагрудак, вул. Чырвонаармей1930-я гады
ская, 4, 6, 8
XII–XIII стагоддзі г. Навагрудак, ва ўрочышчы Батароўка
в. Брацянка, 1 км на захад ад вёскі,
X–XI стагоддзі
1,5 км на захад ад вёскі
XII–XIII стагоддзі в. Валеўка, 4 км на поўдзень ад вёскі
в. Васілевічы, 1,5 км на паўночны за–
хад ад вёскі, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі, 0,6 км на паўночны захад ад вёскі, 0,2 км на ўсход ад стаянкі-1
4–2-е тысячагоддзi да в. Гнесічы, 200 м ад правага берага
р. Нёман
н.э.
в. Дзяляцічы, 4 км на захад ад вёскі
X–XIII стагоддзі
в. Каменка, 1,5 км на захад ад вёскі,
X–XIII стагоддзі
ва ўро чыш чы Га вей ша, 0,5 км на
паўночны ўсход ад вёскі
в. Кашалёва, 0,5 км на паўднёвы заX–XIII стагоддзі
хад ад вёскі
в. Куровічы
–
в. Ладзенікі, 0,5 км на поўнач ад
X–XI стагоддзі
вёскі
г.п. Любча, 1,5 км на паўночны ўсход
X–XI стагоддзі
ад пасёлка, на беразе р. Нёман
г.п. Любча, пл. Салабуцiна
1944 год
в. Мольнічы, на заходняй ускраіне
XI стагоддзе
вёскі
в. Панямонь, 1,3 км на захад ад вёскі
X–XIII стагоддзі
4–2-е тысячагоддзi да в. Панямонь, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі
н.э.
ХІ–V стагоддзі да н.э. в. Радагошча, 0,8 км на ўсход ад вёскі

3

воз. Свіцязь, на паўночна-заходнім
беразе возера
в. Суляцічы, на левым беразе р. Валатоўка
в. Сун чы цы, 0,3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі

3

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Стаянкі перыяду мезаліту
7–3-е тысячагоддзi да
н.э.
Курганны могільнік перыяду сярэднявеч- XI–XIII стагоддзі
ча
Курганны могільнік
X–XIII стагоддзі

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Курганны могільнік і селішча перыяду сяX–XI стагоддзі
рэднявечча
Селішчы, курганныя могільнікі
3-е тысячагоддзе да
н.э.

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Сялец, 0,8 км на паўночны захад ад
вёскі, на ўсходняй ускраіне вёскі
в. Чарэшля, ва ўрочышчы Замэчак,
злева ад дарогі Чарэшля–Дзяляцічы,
на ўсходнім бе разе воз. Чарэшля,
каля вёскі, 1,5 км на паўночны ўсход
ад вёскі, 2 км на паўночны ўсход ад
вёскі
в. Чарэшля

3

г.п. Свiслач, вул. 17 Верасня
в. Вердамічы
в. Вілейшы, 1 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
Каменныя могільнікі
XIV–XVI стагоддзі в. Вялікая Свенціца, ва ўрочышчы
Чырвоны Ган і Ровы
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага 7–1-е тысячагоддзi да в. Грыцкі, 0,7 км на паўночны ўсход
вякоў
ад вёскі, 0,2–0,3 км на паўночны зан.э.
хад ад вёскі, уздоўж усходняй ускраіны вёскі
Селішча перыяду сярэднявечча
XII–XVII стагоддзі в. Качкі, на паўночнай ускраіне вёскі

3
2
3

Брацкая магiла
Камень-следавік перыяду бронзавага веку

3
3

Брацкая магiла
Брацкая магiла
Фрагменты былой сядзібы
Каменныя магілы перыяду сярэднявечча

1944 год
Свіслацкі раён
1944 год
ХІХ стагоддзе
XIV–XVI стагоддзі

в. Новы Двор
г.п. Поразава, 1 км на паўднёвы захад ад пасёлка
Брацкая магiла
г.п. Поразава, вул.1 Мая, у скверы
1944 год
Брацкая магiла
г.п. Поразава, на паўднёвы захад ад
1944 год
пасёлка
Стаянка
7–1-е тысячагодзi да в. Ражкі, 2,2 км на паўночны захад
ад вёскі
н.э.
Стаянка
7–1-е тысячагоддзi да в. Ранявічы, 300 м на паўднёвы ўсход
ад вёскі
н.э.
Бескурганны могільнік
XI–XIII стагоддзі в. Сакольнікі, на паўднёвай ускраіне
вёскі
Каменныя магілы
XIV–XVI стагоддзі в. Студзенікі, на ўсходняй ускраіне
вёскі
Брацкая магiла
в. Ханявiчы
1941, 1944 гады
Гарадзішча
в. Хрустава, 1 км на паўднёвы ўсход
X–XIII стагоддзі
ад вёскі
Каменны могільнік
XIV–XV стагоддзі в. Ятвеск, 1,2 км на поўнач ад вёскі
Слонімскі раён
Будынак чыгуначнага вакзала з вадацяжг. Слонім, вул. Вакзальная, 11
1922 год
най вежай
Былы народны дом (руіны)
г. Слонім, вул. В.Крайняга, 18
ХІХ стагоддзе
Будынак банка
г. Слонім, вул. В.Крайняга, 21
1905 год
Комплекс былой сядзібы «Альберцін»:
г. Слонім, вул. Калгасная, 8
першая палова
ХІХ стагоддзя
сядзібны дом
два флігелі
стайня
брама
парк
Забудова пл. Леніна
другая палова ХVIII – г. Слонім, пл. Леніна, 1, 6, 7, 9, 11
пачатак ХХ стагоддзя
Магіла генерала М.Лявіцкага
г. Слонім, вул. Лумумбы
1831 год
Будынак
канец ХІХ стагоддзя г. Слонім, вул. Чырвонаармейская, 14
Гарадзішча, селішча
г. Слонім, ва ўрочыш чы Косаўскі
X–XIII,
тракт
VI–VIII стагоддзі
Замчышча, гарадзішча, селішча
г. Слонім, урочышча Малева, былая
XI–XV стагоддзі
в. Рышчыцы
Камень-следавік і культавыя крыніцы пе- 7–1-е тысячагоддзi да г. Слонім, уро чыш ча Ста ры Альрыяду бронзавага веку
берцін
н.э.
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Азгінавічы, у вёс цы на бе ра зе
X–XIII стагоддзі
р. Була
1944 год
–

3

3

3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

2
3
3
3
3
3
3
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе н.э.
веку
Брацкая магiла
1941, 1944 гады
Гарадзішча, селішча перыяду ранняга жа- VI стагоддзе да н.э. –
лезнага веку і сярэднявечча
IV стагоддзе н.э.,
VI–VIII стагоддзі,
X стагоддзе
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
VI–VIII,
X–XII стагоддзі
Курганны могільнік
X–XIII стагоддзі
Селішчы перыяду ранняга сярэднявечча
X–XIII стагоддзі

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Азярніца, 0,2 км на паўночны захад ад вёскі
в. Азярнiца
в. Асабнякі, на паўночна-ўсходняй
ускраіне вёскі, побач з гарадзішчам

3

в. Баравікі, на ўскраіне вёскі, у вярхоўі р. Барадоя
в. Бярдовічы, 1 км на захад ад вёскі
в. Васілевічы, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 0,8 км на поўнач ад
вёскі
в. Васiлевiчы
1941, 1944 гады
6–5-е тысячагоддзi да в. Ваўчуны, 200 м на поўнач ад вёскі
н.э.
VI–VIII стагоддзі, в. Вераб’евічы, у цэнтры вёскі
X–XII стагоддзі
XIV–XVIII стагоддзі в. Вялікая Кракотка, 0,5 км на захад
ад вёскі
в. Вялiкая Кракотка
1944 год
канец 1-га тысяча- в. Вялікія Шы лавічы, 1,5 км на
годдзя да н.э. – пача- паўночны ўсход ад вёскі, побач з гарадзішчам, 2 км на паўночны захад
так н.э., II–V,
VI–VIII стагоддзі, ад вёскі, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад
6–4-е тысячагоддзi вёскі, 0,1 км ад пра ва га бе ра га
да н.э., 4–3-е тысяча- р. Шча ра, 0,2 км на поўдзень ад
вёскі, ва ўрочышчы Ніўкі
годдзi да н.э.
в. Глоўсевічы, на паўднёвай ускраіне
–
вёскі
урочышча Гутка
ХІХ стагоддзе

3

в. Дзераўная, ва ўрочышчы Старажавая Гара
в. Жыровiчы
в. Збочна
в. Збочна
в. Забулле, у вёсцы, на правым беразе
р. Була
в. Залессе, у вёсцы каля балота

3

в. Ісаевічы, на паўночнай ускраіне
вёскі
Селішча перыяду жалезнага веку
в. Кавалі, 0,8 км на паўночны ўсход
II–V стагоддзі
ад вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Кавалі, 0,8 км на паўночны ўсход
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
ад вёскі
Селішча
в. Касцяні, у заходняй частцы вёскі
VI–VIII стагоддзі
Брацкая магiла
в. Касцянi
1941, 1944 гады
Каменныя могільнікі
в. Клепачы, 2,5 км на захад ад вёскі,
XV–XVI, XVII–
0,3 км на поўдзень ад вёскі
XIX стагоддзі
Брацкая магiла
в. Клепачы
1941–1944 гады
Каменны могільнік
XVI–XVII стагоддзі в. Куцейкі, каля могілак
Каменны могільнік
XVI–XVII стагоддзі в. Лапухова, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі
Гарадзішча
в. Лапухова
II–V стагоддзі
Селішча
в. Масілавічы, 0,2 км на паўднёвы заVI–VIII стагоддзі
хад ад вёскі
Селішча перыяду жалезнага веку, ранняга
в. Міжэвічы, на ўсходняй ускраіне
II–V,
сярэднявечча
вёскі
VI–VIII стагоддзі
Брацкая магiла
в. Мiжэвiчы
1944 год

3

Брацкая магiла
Паселішча перыяду каменнага веку
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Каменныя магілы
Брацкая магiла
Гарадзішча, селішчы, стаянкі

Селішча
Былая сядзіба графа Пуслоўскага:
драўляны двухпавярховы дом
лядоўня
вадакачка
дом для служанкі
Гарадзішча
Брацкая магiла
Гарадзішча
Каменны могільнік
Селішча
Селішча перыяду жалезнага веку і ранняга
сярэднявечча
Селішча

1–2-е тысячагоддзі
н.э.
1941–1944 гады
Х–XІV стагоддзі
XV–XVII стагоддзі
VI–VIII стагоддзі
II–V,
X–XII стагоддзі
VI–VIII стагоддзі

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
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Селішча перыяду сярэднявечча
Селішча перыяду каменнага і бронзавага
вякоў
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча
Курганны могільнік
Гарадзішча, селішча, стаянка

Курганны могільнік
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча
Селішча перыяду жалезнага веку
Селішча перыяду жалезнага веку

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Мілашэвічы, на месцы былога маёнтка Бершаніны
в. Міцькавічы, 0,4–0,5 км на паўднё–
вы захад ад калгасных пабудоў
XIII–XIV стагоддзі в. Навасёлкі, 1 км на ўсход ад вёскі
в. Нагуевічы, 4,5 км на поўдзень ад
–
вёскі
І–ХІІІ, І–ХІІІ ста- в. Ніз, 1 км на паўночны захад ад
годдзі, другая палова вёскі, побач з гарадзішчам, 0,6 км на
3-га – 2-е тысячагод- паўночны захад ад вёскі
дзе да н.э.
XII–XVI стагоддзі в. Новыя Орлавічы, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі
XI–XVII стагоддзі в. Орлавічы, 900 м на паўднёвы ўсход
ад вёскі
в. Партызанаўка, на ўсходняй ускпершая палова
1-га тысячагоддзя н.э. раіне вёскі
в. Парэчча, на паўднёвай ускраіне
II–V стагоддзі
вёскі, побач з селішчам
в. Пасінічы, каля могілак
VI–VIII стагоддзі
в. Пасінічы, каля могілак
–
VI–VIII стагоддзі

Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду бронзавага веку, сярэднявечча
Селішча
1-е тысячагоддзе н.э. в. Паўлава, 0,4 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі
Брацкая магiла
в. Петралевiчы 1-я
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Плаўскiя
1941–1944 гады
Паселішчы перыяду каменнага – бронзав. Прырэчча, 0,2–0,4 км на поўдзень
–
вага вякоў
ад верхняй ускраіны вёскі, 2 км на
поўдзень ад вёскі, 1,5 км на паўднёвы
ўсход ад верхняй ускраіны вёскі
Селішчы пе рыя ду ран ня га жа лез на га
в. Рахавічы, 0,3 км на поўдзень ад
другая палова
веку, сярэднявечча
1-га тысячагоддзя да вёскі, каля жывёлагадоўчай фермы
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Каменныя магілы перыяду позняга сярэд- XIV–XVIII стагоддзі в. Рудаўка, 1 км на паўночны захад
нявечча, паселішча перыяду каменнага,
ад вёскі, 1 км на паўднёвы захад ад
бронзавага вякоў
вёскі
Селішчы перыяду жалезнага веку, рання- VI–VIII стагоддзі, в. Ру са ко ва, 0,5 км на поўнач ад
га сярэднявечча, стаянкі перыяду камен- 3–2-е тысячагоддзі да вёскі, 1 км на паўночны ўсход ад
нага і бронзавага вякоў
вёскі, 1,5 км на поўнач ад вёскі
н.э.
Селішча перыяду сярэднявечча
1-е тысячагоддзе н.э. в. Саленікі, на поўнач ад могілак
Брацкая магiла
в. Сасноўка
1944 год
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку,
в. Сурынка, 0,5 км на захад ад вёскі
–
сярэднявечча
Брацкая магiла
в. Сялявiчы
1941–1944 гады
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку, 1-е тысячагоддзе н.э. в. Сянькоўшчына, на левым беразе
сярэднявечча
р. Бяроза, на заходняй ускраіне вёскі
Брацкая магiла
Га радзішча ран ня га ся рэд ня веч ча,
селішча-1 і селішча-2 перыяду ранняга
жалезнага веку, сярэднявечча, стаянка перыяду неаліту
Брацкая магiла
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку,
сярэднявечча, селішча перыяду каменнага веку, стаянка перыяду каменнага веку
Селішча

1941–1944 гады
VI–VIII стагоддзі,
другая палова
3-га тысячагоддзя
да н.э.
1941, 1944 гады
–

1-е тысячагоддзе
н.э. – сярэднявечча
Селішча, паселішча перыяду мезаліту, ся- 1-е тысячагоддзе н.э.,
рэднявечча
7–5-е тысяча-годдзi
да н.э.
Селішча перыяду жалезнага веку, сярэд- 1–2-е тысячагоддзі
нявечча, каменны могільнік
н.э., XIV–XVI стагоддзі

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3

в. Сянькоўшчына
в. Талькаўшчына, 1 км на ўсход ад
вёскі, по бач з га радзішчам, на
паўднёвай ускраіне вёскі, у паўночнай частцы вёскі
в. Талькаўшчына
в. Ферадкі, 0,8 км на захад ад вёскі,
на заходняй ускраіне вёскі, паміж
вёскамі Ферадкі і Прырэчча
в. Чамяры, у цэнтры вёскі

3
3

в. Ча пя ле ва, 1,2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі
в. Юхнавічы, на паўднёвай ускраіне
вёскі

3

3
3
3

3
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Датаванне каштоўнасці

Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы VI – VIII стагоддзі
могільнік-2
Селішча-1 і селішча-2 перыяду ранняга 1-е тысячагоддзе н.э.
жалезнага веку, сярэднявечча

Брацкая магiла
Брацкая магiла
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча
Курган перыяду жалезнага веку

V–VI стагоддзі
VI–VIII стагоддзі

Селішча перыяду жалезнага веку

ІV–VIII стагоддзі

Каменны могільнік
Гарадзішча перыяду жалезнага веку
Вадзяны млын
Стаянка перыяду мезаліту

–
XVI–XVII стагоддзі
1-е тысячагоддзе да
н.э. – V стагоддзе н.э.
1871 год
7–6-е тысячагоддзi да
н.э.

Гарадзішчы перыяду позняга сярэднявеч- XVI–XVII стагоддзі
ча – новага часу
Фрагменты замка
Курган
Гарадзішча перыяду жалезнага веку, курганны могільнік

ХIV стагоддзе
–
I–IV стагоддзі

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
VIII стагоддзе да
веку
н.э. – V стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
X–XIII стагоддзі
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча
Гарадзішча перыяду жалезнага веку

в. Ягнешчыцы, 1,5 км на ўсход ад
вёскі, 0,3 км на ўсход ад вёскі
в. Ягнешчыцы, 0,3 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі, 0,1 км на поўдзень ад
вёскі

Смаргонскі раён
г. Смаргонь, вул. Савецкая
1944 год
г. Смаргонь, вул. Танкiстаў
1944 год
XIV–XVI стагоддзі в. Алешышкі

Гарадзішча перыяду жалезнага веку

Курган

Месцазнаходжанне каштоўнасці

X–XIII стагоддзі

в. Ан д рэеўцы, на пра вым бе ра зе
р. Вілія
в. Войстам, 1,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Войстам, прымыкае да гарадзішча
з усходу, поўначы і поўдня
в. Выгаляненты, 1,5 км на ўсход ад
вёскі
в. Вялікая Мыса
в. Гарані, 1,5 км на паўночны захад
ад вёскі
в. Жодзішкі
в. Завозерцы, паміж цэнтрам вёскі і
паўночна-ўсходнім берагам воз. Рыжае
в. Крэва, 2,5 км на поўнач ад ускраіны вёскі, на заход няй ускраіне
вёскі
в. Крэва
в. Медрыкі, 1,5 км на ўсход ад вёскі
в. Монтацішкі, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі
в. Няфёды, 0,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Сінькі, 0,4 км на поўдзень ад усходняй ускраіны вёскі
в. Скірдзімы, 2 км на паўночны захад
ад вёскі
в. Суцькава, 0,5 км на поўнач ад вёскі

VIII стагоддзе да
н.э. – V стагоддзе н.э.
Шчучынскі раён
Брацкая магiла
г. Шчучын, пл. Свабоды
1944 год
Гарадзішча
в. Ашуркі, 2 км на захад ад вёскі
–
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Берагоўцы, паміж вёскамі БераVI–VIII стагоддзі
рэднявечча
гоўцы і Марокі
Стаянкі перыяду каменнага веку
4-е тысячагоддзе да в. Бер шты, у цэн тры вёскі, 0,5–
н.э., 3–1-е тысяча- 0,6 км на паўднёвы ўсход ад вёскі
годдзі да н.э.
Селішча перыяду жалезнага веку
VI стагоддзе да н.э. – в. Ваўчкі, на ўсходняй ускраіне вёскі
IV стагоддзе н.э.
Каменныя могільнікі
в. Вензаўшчына, 0,1 км на захад ад
XIII–XIV,
вёскі, 80 м на паўднёвы захад ад вёскі
X–XV стагоддзі
Каменныя могільнікі
в. Вераб’і, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
XVI стагоддзе,
XIV–XVII стагоддзі 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі
Фрагменты комплекса былой сядзібы:
канец ХVIII –пачатак в. Вялікае Мажэйкава
ХIX стагоддзя,
парк
1787 год
гаспадарчыя пабудовы
флігель
агароджа
Гарадзішча перыяду позняга сярэднявеч- XIV–XVI стагоддзі в. Галынка, 0,3 км на захад ад вёскі
ча
Курган
в. Глебаўцы, 0,5 км на поўдзень ад
–
вёскі

Катэгорыя каштоўнасці
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Каменны могільнік
Селішча перыяду сярэднявечча
Комплекс былога палаца:
палац
флігель
каменны млын
кузня
гаспадарчыя пабудовы
парк
Брацкая магiла
Селішча

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

XVI стагоддзе
XII–XIII стагоддзі

в. Даўбенкі
в. Дварча ны, 0,5 км на поўнач ад
вёскі
г.п. Жа лу док, на пра вым бе ра зе
р. Грушка

XVIII – пачатак
ХХ стагоддзя

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
2

г.п. Жалудок, у скверы
3
г.п. Жа лу док, на пра вым бе ра зе
3
р. Жалудзінка
Гарадзішча
хутар Зубраўка, 0,2 км злева ад да–
3
рогі ў в. Сухары
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
XI–XIV стагоддзі в. Касцянёва, на паўднёва-ўсходняй
3
ускраіне вёскі
Каменны могільнік
XIV–XVI стагоддзі в. Клешнякі
3
Камень-следавік
в. Красулёва
–
3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча, курв. Кульбачына, 0,8 км на захад ад
X–XIII,
3
ганныя могільнікі, каменны могільнік
XIV–XVI стагоддзі вёскі, 0,2 км на поўнач ад вёскі,
0,3 км на поўдзень ад гарадзішча
Каменны могільнік
в. Красная
IV–VI стагоддзі
3
Стаянка перыяду бронзавага веку
в. Мацеўчукі, на пра вым бе ра зе
–
3
р. Лебяда
Селішча перыяду сярэднявечча
XII–XIII стагоддзі в. Орля, 2,5 км на паўднёвы захад ад
3
вёскі
Брацкая магiла
в. Орля
1944 год
3
Каменныя магілы
XIV–XVI стагоддзі в. Плёткі, на правым беразе р. Лата3
чок
Каменныя магілы
XIV–XVI стагоддзі в. Сырні, 1 км на паўднёвы захад ад
3
вёскі
Магiла А.С.Пашкевiч (Цёткi)
в. Шастакоўцы
1916 год
3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
XI–XIII стагоддзі в. Турэйск, у вёсцы на правым беразе
3
р. Нёман
Кур ган ны мо гільнік, се лішча -1 і XI–XIV стагоддзі, в. Ясе левічы, 0,5 км на паўноч ны
3
селішча-2
VI стагоддзе да н.э., ўсход ад вёскі, 0,2 км на поўдзень ад
вёскі, 0,8 км на поўдзень ад вёскі
II стагоддзе н.э.
МАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
г. Магілёў
Гістарычны цэнтр г. Магілёва (пералік ХІV–XХ стагоддзi зав. Камісарыяцкі, 4, 6, 10, 17, 19, 29 без катэаб’ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія
горыі
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
вул. Камсамольская, 8, 8а
»
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэсзав.
Ка
муністыч
ны,
2,
3,
4,
7,
10
»
публікі Беларусь асобным шыфрам)
зав. Т.Карпінскай, 9, 11, 13
»
зав. 2-гі Круты, 3
»
вул. Лазарэнкі, 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.Лібкнехта, 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. Першамайскай
вул. Першамайская, 11, 13, 14, 15
»
вул. Першамайская, 17, 19, 21, 23,
»
23а, 25, 26, 27
вул. Піянерская, 34
»
1944 год
–
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Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Культурны слой старажытнай тэрыторыі ХVI–XVIII стагоддзi г. Магілёў, у міжрэччы правага бераМікольскай царквы
га рэк Днепр і Дзебра, у межах вуліц
Вялікая Грамадзянская, Малая Грам а д з я н с к ая , С у р ты , у р о ч ы ш ч а
Падміколле (Мікольскі пасад)
Грунтавы могільнік і рэшткі сярэдневяко- ХІІ–ХІІІ стагоддзi пры ўпад зенні р. Дуб ро вен ка ў
вых умацаванняў
р. Днепр, урочышча Могілкі (цяпер
тэрыторыя парка імя Горкага)
Тэрыторыя Троіцкага пасада старажытна- ХVI–XVIII стагоддзi тэрыторыя, абмежаваная левым бега Магілёва
ра гам
р. Днеп р
у
раё не
пр. Пушкінскага, вул. Вялікай Чаву скай (0,42 км н а ўсход ад
пр. Пушкінска га), вул. Га га ры на
(0,34 км на захад ад пр. Пушкінскага), умоўнай лініяй па ра лель на
пр. Пушкінскаму (0,34 км на паўднёвы захад ад урочышча Луполава Слабада)
Тэрыторыя Задубровенскага пасада стара- ХVI–XVIII стагоддзi тэ ры то рыя, аб ме жа ва ная схіламі
жытнага Магілёва
вул. Вароўска га, зав. Ленін градскім, вул. Пра вая Дуб ра ве н ка,
зав. Яравым і тэрыторыяй Быхаўскага рынку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да тэ ры то рыя, аб ме жа ва ная схіламі
веку – ранняга сярэднявечча
н.э. – ХІІ стагоддзе ўздоўж вул. Пра вая Дуб ра вен ка,
зав. Ры лее ва, вуліц Ла за рэн кі,
Струш ня і Са до вая, уро чыш ча
Змяёўка
Былы касцёл св. Казіміра
вул. Болдзіна, 3
пачатак ХVІІ
(1604 год) – ХІХ стагоддзе
Будынак
вул. Болдзіна, 4
ХІХ стагоддзе
Будынак
вул. Быхаўская, 6
другая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак
вул. Быхаўская, 12
другая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак былога мужчынскага епархіяльвул. Чалюскінцаў, 10
першая палова
нага вучылішча
ХІХ стагоддзя
Былыя яўрэйскія ешыбот, школа і сінаго- пачатак ХХ стагоддзя вул. Вялікая Грамадзянская, 13
га
Воданапорная вежа
пачатак ХХ стагоддзя вул. С.Лазо
Будынак былой управы
вул. Ленінская, 1
ХVІІ стагоддзе
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. Ленінская, 48а
Будынак былога банка
вул. Ленінская, 50
1904–1906 гады
Будынак былога губернскага распарадчавул. Ленінская, 52
другая палова
га камітэта
ХІХ стагоддзя
Будынак
вул. Ленінская, 54
другая палова
ХІХ стагоддзя
Бу ды нак бы лой пры ват най жа но чай пачатак ХХ стагоддзя вул. Ленінская, 56
гімназіі
Адміністрацыйны будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. Ленінская, 68а
Будынкі
пачатак ХХ стагоддзя вул. Мянжынскага, 16, 18
Ансамбль плошчы Леніна:
Дом Саветаў
вул. Першамайская, 71
1938–1940 гады
адміністрацыйны будынак
бульвар Леніна, 5
1938–1941 гады
жылыя дамы
вул. Першамайская, 40/39, 42/20,
1938–1940 гады
41/6 (бульвар Леніна)
помнік Леніну
вул. Ленінская, 83, 85
1957 год
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. Першамайская, 83
Мемарыяльны комплекс «Буйніцкае поле»
каля в. Буйнічы Магілёўскага раёна
1984–1995 гады
са збудаваннямі і прадметамі ўзбраення
Асiповiцкi раён
Былы дом сям’і Яцко
в. Свіслач, вул. Кліменкі, 20
1911 год
Бабруйскі раён
Крэпасць
г. Бабруйск, вул. Крупскай, на прапершая палова
вым беразе р. Бярэзіна
ХІХ стагоддзя

Катэгорыя каштоўнасці
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Будынак
Будынак
Будынак
Будынак
Селішча

Датаванне каштоўнасці

1904 год
1917 год
1918 год
1914 год
другая чвэрць
1-га тысячагоддзя
н.э. і X–XIII стагоддзі
Селішча-1 і селішча-2
V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э. і
X–XIII стагоддзi
Ста ян ка-1, ста ян ка-2, селішча-1 і
X–XIII стагоддзі
селішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзі
рэднявечча
Стаянка перыяду неаліту і ранняга бронза- 3–2-е тысячагоддзi да
вага веку
н.э.
Комплекс археалагічных помнікаў:

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

г. Бабруйск, вул. К.Маркса, 30
г. Бабруйск, зав. Пажарны, 10
г. Бабруйск, вул. Пушкіна, 120/71
г. Бабруйск, вул. Пушкіна, 177/56
г. Бабруйск, на паўднёва-заходняй
ускраіне горада, на першай надпойменнай тэрасе левага берага р. Бабруйка
в. Аўсімавічы, на могілках

3
3
3
3
3

в. Бабіна, урочышча Курганне

3

в. Банёўка, 0,1 км на паўночны захад
ад вёскі
в. Банёўка, урочышча Казённы Лес

3

в. Баравая, урочышчы Востраў і Крамяні
в. Баравая, 1,7 км на паўночны ўсход
ад вёскі

3

3

3

3

стаянка

4–2-е тысячагоддзi да
н.э.
селішча
X–XIII стагоддзi
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Баранавічы-3, 1,5 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
вёскі
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Баяры, 0,2 км на паўднёвы ўсход
X–XIII стагоддзi
ад вёскі
Брацкая магiла
в. Баяры
1944 год
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Бірча, на паўночна-заходняй ускX–XIII стагоддзi
нявечча
раіне вёскі
Комплекс археалагічных помнікаў – став. Брожа, 0,8 км на паўднёвы захад
–
янка перыяду позняга палеаліту; стаянка
ад вёскі
пе рыя ду неаліту і брон за ва га веку;
селішча перыяду ранняга жалезнага веку i
ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Брожа, 0,7 км на паўднёвы захад
X–XIII стагоддзi
ад вёскі
Брацкая магiла
в. Брожа
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Бярозавічы, урочышча Забавы
веку
V стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
в. Варатынь
1943–1944 гады
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
в. Возера Вяхава, 4,5 км на ўсход ад
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечв. Углы
ча
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Вялікія Бор тнікі, 0,6 км н а
X–XIII стагоддзi
нявечча
паўднёвы захад ад вёскі
Паселішча-1
в. Вялікія Бор тнікі, 0,6 км н а
–
паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе і выступе першай надпойменнай
тэрасы р. Ала
Комплекс археалагічных помнікаў:
4–2-е тысячагоддзi да в. Гародчына, урочышча Капцы
н.э.
стаянка перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага веку
гарадзішча і селішча перыяду ранняга жаX–XIII стагоддзi
лезнага веку і ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Га род чы на, 1 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
вёскі, у лесе
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Га ро ха ва, 0,2 км на поўнач ад
веку
могілак (мяс цо вая на зва – ФранV стагоддзе н.э.
цузскія магілы)
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Глебава Рудня, 1 км на ўсход ад
веку
могілак, у лесе
V стагоддзе н.э.
Курган-1 і курган-2 перыяду ранняга сяв. Даманова, на паўночнай ускраіне
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
вёскі, каля могілак

3
3
3
3
3
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Селішча перыяду ранняга сярэднявечча

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Даманова, у вёсцы на правым беразе р. Бярэзіна
Курган
в. Даманова, на паўднёвай ускраіне
–
вёскі
Стаянка-1 і стаянка-2
4–2-е тысячагоддзi да в. Дачнае, 1,5 км на ўсход ад вёскі
н.э.
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Дубаўка, на паўночна-заходняй
X–XIII стагоддзi
ускраіне вёскі
Стаянка перыяду мезаліту
в. Казакова, 0,5 км на захад ад вёскі
–
Шматслойнае паселішча
в. Каменка, 0,5 км на захад ад вёскі
–
Стаянкі перыяду неаліту і бронзавага веку 4–2-е тысячагоддзi да в. Чырвоны Агарод, урочышчы Востраў і Зімнікі, 45 м на поўдзень ад
н.э.
урочышча Селішча
Шматслойнае паселішча перыяду неаліту,
в . Ч ы р во н ы А г а ро д , у р о ч ы ш ч а
–
бронзавага і жалезнага вякоў, сярэднявечСелішча
ча
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзi в. Чырвоны Агарод, на паўднёвай ускраіне ўрочышча Селішча
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Лекерта, 0,1 км на паўднёвы ўсход
X–XIII стагоддзi
нявечча
ад вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Лысая Горка, 1 км на захад ад вёскі
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Курганныя могільнікі перыяду ранняга
в. Ма ка равічы, уро чыш ча ГаX–XIII стагоддзi
сярэднявечча
радзішча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Макаравічы, 0,4 км на паўночны
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
за хад ад вёскі, урочыш ча Ста рыя
Кладкі
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Макаравічы, 1,4 км на захад ад
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 і курганны могільнік-3 перыявёскі
ду ранняга сярэднявечча
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
в. Малева, урочышча Лука, у лесе
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магiла
в. Малыя Бортнiкi
1944 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Мачулкі, урочышча Балотца
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Маяк, 0,2 км на паўночны ўсход ад
X–XIII стагоддзi
нявечча
вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Міхайлаўка, 0,6 км на паўднёвы
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
захад ад вёскі
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Міхалёва, на паўднёва-заходняй
X–XIII стагоддзi
нявечча
ускраіне вёскі
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Обча, урочышча Курганне, у лесе
X–XIII стагоддзi
нявечча
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Осава, 0,6 км на ўсход ад вёскі
X–XIII стагоддзi
могільнік-2, курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча
V стагоддзе да н.э. – в. Палянкі, урочышча Баравая
V стагоддзе н.э. і
X–XIII стагоддзi
Грунтавы могільнік
в. Палянкі, урочышча Каробішча
VI–IX стагоддзi
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Панкратавічы, 0,7 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзi
нявечча
вёскі, у полі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Панкратавічы, 3 км на ўсход ад
X–XIII стагоддзі
рэднявечча
вёскі
Стаянкі перыяду мезаліту і брон завага 4–2-е тысячагоддзі да в. Панюшкавічы, 2 км на паўночны
веку
захад ад вёскі
н.э.
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ран- V стагоддзе да н.э. – в. Постраш, урочышча Жукавец
няга жалезнага веку
V стагоддзе н.э.
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Прадвіна, на заходняй ускраіне
X–XIII стагоддзi
нявечча
вёскі, каля могілак
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Прадвіна, урочышча Гарадок, у
X–XIII стагоддзi
лесе 0,7 км на захад ад вёскі, у лесе
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Прадвіна, урочышча Гарадок, у
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
лесе
X–XIII стагоддзi

Катэгорыя каштоўнасці
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдX–XIII стагоддзi
нявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
X–XIII стагоддзi
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- Х – ХIII стагоддзi
рэднявечча
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э.
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
Х–ХIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяХ–ХIII стагоддзі
рэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяХ–ХIII стагоддзі
рэднявечча
Адзінкавы курган
–

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Прадвіна, 0,2 км на захад, у лесе

3

в. Пятровічы, урочышча Гарадок, на
правым беразе р. Брожка
в. Пятровічы, урочышча Гарадок
в. Рагалі, 1,7 км на ўсход ад вёскі

3

в. Рагалі, 0,7 км на паўднёвы захад ад
вёскі
в. Рагаселле, урочышча Пачэпак, у
лесе

3

в. Рымаўцы, 1,5 км на ўсход ад вёскі

3

в. Сімгаравічы, 1 км на паўднёвы захад, урочышча Курганне
в. Сімгаравічы, 0,2 км на захад ад
могілак
Курганны могільнік
в. Старая Шараёўшчына, 0,4 км на
X–XIII стагоддзi
поўнач ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Ста рынкі, 1,8 км на паўднё вы
веку
ўсход ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік ранняга сярэднявечв. Старынкі:
X–XIII стагоддзi
ча:
курганны могільнік-1
2,4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі
курганны могільнік-2
1 км на поўдзень ад вёскі
курганны могільнік-3
1,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на
ўскраіне лесу
Адзінкавы курган-1, адзінкавы курган-2,
в. Стасеўка, 0,7 км на захад ад вёскі,
X–XIII стагоддзi
адзінкавы курган-3 і адзінкавы курган-4
у полі
перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча
XII–XVII стагоддзi в. Сулева, урочышча Доўгая Паласа,
на ўскраіне лесу
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэдв. Сяліба, правы бераг р. Бярэзіна
X–XIII стагоддзi
нявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Сяліба, правы бераг р. Бярэзіна
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча і X–XIII стагоддзi, пас. Сялібка, 0,2 км на паўднёвы загрунтавы могільнік
V стагоддзе да н.э. – хад ад могілак
V стагоддзе н.э.
Селішча-1 і селішча-2 перыяду ранняга сяпас. Сялібка, на паўночнай ускраiне
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
пасёлка
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Туркі, на левым беразе р. Арла
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 і курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Углы, на ўсходнім беразе воз. ПеX–XIII стагоддзі
рэднявечча
расол (Падкова)
Адзінкавы курган
в. Углы, 0,3 км на захад ад вёскі
X–XI стагоддзi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Углы, 1,7 км на ўсход ад вёскі, уровеку
чышча Колбіна Гара
V стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
в. Чарнiца
1944 год
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і V стагоддзе да н.э. – в. Шчаткава, 1 км на паўночны захад
ранняга сярэднявечча
ад вёскі, урочышча Гарадок
V стагоддзе н.э.,
X–XIII стагоддзi
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і
в. Шчаткава, з усходняга боку гаX–XIII стагоддзi
ранняга сярэднявечча
радзішча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Шчаткава
–
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Ясны Лес, на ле вым бе ра зе
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
р. Крапіўка
Быхаўскі раён
Фрагменты замка
г. Быхаў, на правым беразе р. Днепр
1610–1619 гады
Брацкая магiла
г. Быхаў, Кастрычніцкая плошча
1920–1925 гады
Селішча
II–V стагоддзi н.э. г. Быхаў, 2 км на ўсход ад горада
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку
г. Быхаў, на ўсход ад горада
–
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Стаянка перыяду бронзавага веку
Комплекс археалагічных помнікаў:

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

першая палова
2-га тысячагоддзя
да н.э.

г. Быхаў, 4 км на паўднёвы ўсход ад
цэнтра горада, урочышча Ксяндзова
Гара
г. Быхаў, на ўсходняй ўскраіне горада, 0,4 км на поўнач ад моста праз
р. Днепр

Катэгорыя каштоўнасці

3
3

стаянка перыяду каменнага веку

4–2-е тысячагоддзi да
н.э.
селішча перыяду ранняга сярэднявечча
X–XIII стагоддзi
Селішча
1-е тысячагоддзе н.э. г. Быхаў, на левым беразе р. Рдзіца,
і X–XIII стагоддзi урочышча Узлужжа
Селішча-1, селішча-2 і селішча-3 перыяду
г. Быхаў, на паўночнай ўскраіне гоX–XIII стагоддзi
ранняга сярэднявечча
ра да, пра вы бе раг р. Ма кран ка,
0,8 км на паўднёвы захад ад горада
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – г. Быхаў, 0,4 км на поўдзень ад замка
веку
V стагоддзе н.э.
Стаянка перыяду ранняга мезаліту
9–7-е тысячагоддзi да в. Абідавічы, урочышча Гарадзец
н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Абідавічы, 0,2 км на поўнач ад гамілаградская
веку і ранняга феадалізму
(VII–III стагоддзi да радзішча
н.э.), зарубінецкая
(III стагоддзе да н.э. –
II стагоддзе н.э.) і
штрыхаванай керамікі (VII стагоддзе
да н.э. – V стагоддзе
н.э.) культуры
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку
в. Абідавічы, урочышча Жаўранак
II–V стагоддзi
Стаянка
10–8-е тысячагоддзі в. Абідавічы, 1,5 км на захад ад вёскі
да н.э.
Стаянка перыяду неаліту
в. Абідавічы, 1 км на паўночны захад
–
ад вёскі, на левым беразе р. Днепр
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. – в. Абідавічы, на могілках
V стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
в. Абiдавiчы
1943 год
Стаянка перыяду каменнага веку
пас. Адаменка, урочышча Абідня,
–
1 км на ўсход ад пасёлка
Стаянка перыяду ранняга мезаліту
8–6-е тысячагоддзі да в. Балонаў Сялец, на ўсходняй ускраіне вёскі, у полі
н.э.
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
в. Балонаўка, у паўднёва-ўсходняй
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявеччастцы вёскі
ча
Стаянка перыяду каменнага веку і селішча
в. Балонаўка, 0,8 км на поўнач ад
–
перыяду ранняга сярэднявечча
вёскі
Стаянка перыяду неаліту
в. Баркалабава, урочышча Чырвоны
–
Бераг
Стаянка перыяду ранняга жалезнага веку і V стагоддзе да н.э. – в. Бар ка ла ба ва, на паўноч на-заранняга сярэднявечча
ходнім беразе воз. Панская Струга
V стагоддзе н.э. i
VII–X стагоддзi
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду каменнага
в. Бар ка ла ба ва, на паўдн ё вай
–
веку
ўскраіне вёскі, паўночна-заходнім
беразе воз. Панская Струга
Паселішча перыяду каменнага веку
в. Бароўка, на паўднёва-ўсходняй ус–
краіне вёскі
Стаянка перыяду неаліту
в. Бароўка, 0,4 км на паўночны ўсход
–
ад вёскі
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. – в. Бароўка, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскі
V стагоддзе н.э.
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Барсукі, на паўночнай ускраіне
X–XIII стагоддзi
вёскі
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Бар сукі, 0,3 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзi
вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Вароніна, 0,5 км на паўночны заX–XIII стагоддзi
рэднявечча
хад ад вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Верхняя Тошчыца, 2 км на паўднёX–XIII стагоддзi
рэднявечча
вы ўсход ад вёскі
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Стаянка перыяду каменнага веку
Селішча
Селішча
Стаянка перыяду бронзавага веку
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду неаліту
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду неаліту
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку
Грунтавы могільнік з трупаспаленнем перыяду ранняга жалезнага веку
Селішча
Грунтавы могільнік з трупаспаленнем
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча
Селішча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курган-1 і адзінкавы курган-2
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку,
ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Комплекс былой сядзібы – сядзібны дом і
парк
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
могільнік-2 і курганны могільнік-3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча мысавога тыпу

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

4–1-е тысячагоддзi да в. Верх няя Тош чы ца, уро чыш ча
Крупленшчына
н.э.
в. Верх няя Тош чы ца, 1,5 км на
II–V стагоддзi
паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча
Крупленічны
II–V–VIII стагоддзi в. Верхняя Тошчыца, 0,3 км на захад
ад селішча
2–1-е тысячагоддзі да в. Верхняя Тош чыца, правы бераг
р. Тошчыца
н.э.
4-е тысячагоддзе да в. Верх няя Тош чы ца, 3,5 км на
паўночны ўсход ад вёскі
н.э.
в. Верх няя Тош чы ца, уро чыш ча
X–XIII стагоддзi
Карнееў Хутар
в. Вець, 1,5 км на поўдзень ад вёскі
X–XIII стагоддзi
4 тысячагоддзе да н.э. в. Вець, 0,2 км на захад ад стаянкі-3
V стагоддзе да н.э. – в. Вець, 0,1 км на захад ад стаянкі,
0,2 км на поўдзень ад вёскі
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Вець, 1,5 км на паўночны захад ад
вёскі, у лесе
V стагоддзе н.э.
в. Вець, 0,5 км на поўнач ад вёскі
VI–IX стагоддзi
в. Вець, 2 км на паўночны захад ад
–
вёскі
в. Віляхаўка
X–XIII стагоддзi
в. Віляхаўка, урочышча Ладзікава
VI–IX стагоддзi
в. Віляхаўка, на паўночна-заходняй
VI–IX стагоддзi
ускраіне вёскі
в. Віляхаўка, правы бераг р. Днепр,
X–XIII стагоддзi
0,5 км на ўсход ад вёскі
в. Вотня, на ўсходняй ўскраіне вёскі
X–XIII стагоддзi
V стагоддзе да н.э. – в. Вотня, у цэнтры вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Ветранка, на правым беразе р. УхX–XIII стагоддзi
лясць (2,5 км)
в. Вязьма, урочышча Гарадок
X–XIII стагоддзi

3

в. Вязьма, 30 м на поўдзень ад гарадзішча
в. Вязь ма, каля га радзішча і ўроX–XIII стагоддзi
чышча Гарадок
в. Вязьма, на паўднёва-ўсходняй усX–XIII стагоддзi
краіне вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Вязьма, 3,7 км на паўночны захад
ад вёскі
V стагоддзе н.э.
в. Га лееўка, на ўсходнім бе ра зе
X–XIII стагоддзi
Чыгірынскага вадасховішча
V стагоддзе да н.э. – в. Гарадзец, урочышча Гарадок
V стагоддзе н.э.,
X–XIII стагоддзi
в. Гарадзец, на паўночны ўсход ад гаX–XIII стагоддзi
радзішча
в. Грудзічына, 0,3 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, на заходнім беразе Чыгірынскага вадасховішча
пачатак ХІХ стагод- в. Грудзінаўка
дзя
в. Гута, 0,5 км на поўнач ад могілак, у
–
лесе
в. Дальняе Ляда, 0,5 км на поўдзень
X–XIII стагоддзi
ад вёскі, урочышча Лісіца
в. Дальняе Ляда, на паўднёвай ускX–XIII стагоддзi
раіне вёскі
в. Дальняе Ляда, на паўночна-ўсходX–XIII стагоддзi
няй ускраіне вёскі, бераг р. Днепр
в. Даль няе Ляда, пра вы бе раг
–
р. Днепр, урочышчы Курган і Гара

3

X–XIII стагоддзi

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
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Датаванне каштоўнасці

Стаянка і селішча

4-е тысячагоддзе да
н.э.,
X–XIII стагоддзi
Стаянка перыяду неаліту і селішча перыя- 4-е тысячагоддзе да
ду ранняга сярэднявечча
н.э.,
X–XIII стагоддзi
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
X–XIII стагоддзi
Стаянка
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкiя могiлкi
Стаянка
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду каменнага веку
Брацкая магiла
Стаянка перыяду каменнага веку

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Дзедава, урочышча Жорава Балота

3

в. Дзедава, на паўночна-заходняй ускраіне курганнага могільніка

3

в. Добужа, урочышча Гарадзец

3

пас. Дуброўка, 0,5 км на паўднёвы захад ад пасёлка
4–2-е тысячагоддзі да в. Дунаёк, 0,5 км на паўночны ўсход
ад вёскі
н.э.
в. Дунаёк, 1,3 км на захад ад вёскі, у
X–XIII стагоддзi
лесе
в. Езва, 2,3 км на ўсход ад вёскі, у
X–XIII стагоддзi
лесе
в. Залахвенне, правы бераг р. Днепр,
–
на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі
в. Іскань, на паўднёва-ўсходняй уск–
раіне вёскі
в. Іскань
1943 год
пас. Калiнiна
1944 год
пас. Калiнiна
1944 год
пас. Калініна, 0,5 км на паўночны
–
ўсход ад пасёлка, на правым беразе
р. Днепр
V стагоддзе да н.э. – в. Камарычы, урочышча Грабелька
V стагоддзе н.э.
в. Ка роткія, 2 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, у лесе
в. Кароўчына, 1 км на паўночны заX–XIII стагоддзi
хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Друць
в. Косічы, 0,3 км на поўдзень ад вёскі
X–XIII стагоддзi
в. Косічы, 0,7 км на поўнач ад моста
–
в. Краснiца 1-я
1944 год
в. Кузь кавічы, 1,1 км на ўсход ад
–
вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Лазарэвічы, 0,5 км на поўдзень ад
вёскі
V стагоддзе н.э.
X–XIII стагоддзi

Ком плекс ар хеа лагічных помнікаў:
селішча
бескурганны могільнік перыяду ранняга
жалезнага веку, ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду позняга палеаліту
–
Селішча
VI–IX стагоддзi
Комплекс археалагічных помнікаў:
селішча
1-е тысячагоддзе н.э.
грунтавы могільнік з трупаспаленнем
X–XIII стагоддзi
Стаянка перыяду позняга мезаліту
8–6-е тысячагоддзі да
н.э.
Стаянка перыяду неаліту
4–3 тысячагоддзі да
н.э.
Селішча
1-е тысячагоддзе н.э.
і X–XIII стагоддзi
Курганны могільнік
канец X–XII стагоддзе
Мемарыял Воiнскай Славы
1984 год
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Селішча
1-е тысячагоддзе н.э.
Стаянка і селішча перыяду каменнага веку 4-е тысячагоддзе да
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Стаянка перыяду мезаліту
–

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

в. Лазарэвічы, на поўдзень ад вёскі
в. Леніна, 1 км на поўнач ад вёскі
в. Леніна, 1 км на поўнач ад вёскі

3
3
3

в. Леніна

3

в. Ліпаўка, 0,5 км на паўднёвы захад
ад могілак
в. Ліпаўка, 1 км на паўднёвы захад ад
вёскі
в. Лудчыцы, 2 км на паўночны ўсход
ад вёскі
в. Лудчыцы
в. Малінаўка, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі
в. Малыя Боўкі, урочышча Курганне
в. Нераж, 1,5 км на ўсход ад вёскі

3

в. Ніжняя Тош чы ца, 1,2 км н а
паўднёвы захад ад вёскі

3

3
3
3
3
3
3
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Месцазнаходжанне каштоўнасці

Селішча

II–IX стагоддзi

Брацкая магiла
Грунтавы могільнік з трупаспаленнем

1941–1944 гады
II–IX стагоддзi

Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 і курган

X–XIII стагоддзi

Селішча перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

в. Ніжняя Тошчыца, урочышча Падлужжа
в. Нiканавiчы
в. Но вая Ба ярш чы на, 0,6 км на
паўночны захад ад вёскі
в. Новая Баяршчына-1, 1,2 км на захад ад вёскі, 0,6 км на захад ад вёскі,
0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі
в. Новы Быхаў, 1,5 км на поўнач ад
вёскі
в. Новы Быхаў, каля могілак
в. Новы Быхаў, 1 км на паўночны захад ад вёскі, у лесе
в. Новы Быхаў, урочышча Радышова
Гара

Селішча
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду позняга палеаліту
Комплекс археалагічных помнікаў:
селішча-1
селішча-2
Курганны могільнік

II–IX стагоддзi
–

1-е тысячагоддзе н.э.
X–XIII стагоддзi
в. Новы Быхаў, урочышча Чыстая
X–XIII стагоддзi
Лужына
Стаянка-1, стаянка-2 і стаянка-3 перыяду
в. Новы Быхаў, 1,5 км на захад ад
–
позняга неаліту і бронзавага веку
вёскі
Брацкiя магiлы
в. Новы Быхаў
1941–1944 гады
Стаянка перыяду неаліту
в. Падлессе, 1 км на захад ад вёскі
–
Комплекс археалагічных помнікаў:
в. Палкі, каля фермы
стаянка
2-е тысячагоддзе да
н.э.
селішча перыяду неаліту і ранняга сярэдX–XIII стагоддзi
нявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Палкі, 1 км на захад ад моста
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Брацкая магiла
в. Палкі
1943–1944 гады
Курганны могільнік перыяду ранняга сяпас. Пакроўскі, 0,5 км на паўночны
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
захад ад пасёлка
Селішча
1-е тысячагоддзе н.э. в. Палянінавічы, 0,15 км на поўнач
ад вёскі, на могілках
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Палянінавічы, 1 км на паўночны
X–XIII стагоддзi
захад ад вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв . П е р а к л а д а ві ч ы ,
урочышча
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Лесічэнкаў Луг
Стаянка перыяду каменнага веку
пас. Перамога, 1,5 км на паўночны за–
хад ад пасёлка
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. 1-е Мая, урочышча Новая Пасека
веку
V стагоддзе н.э.
Комплекс археалагічных помнікаў:
в. Пра ле та рый, 0, 5 і 0,7 км н а
паўночны захад ад вёскі
стаянка
2–1-е тысячагоддзе да
н.э.
селішча перыяду бронзавага веку
1-е тысячагоддзе н.э.
Комплекс археалагічных помнікаў:
в. Пралетарый, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі
стаянка
4–2-е тысячагоддзе да
н.э.
селішча
1-е тысячагоддзе н.э.
Грунтавы могільнік з трупаспаленнем
1-е тысячагоддзе н.э. в. Праточная, 0,9 км на поўдзень ад
вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Прыбар, 0,7 км на поўнач ад вёскі
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Курганны могільнік
в. Прыбярэжжа, 0,25 км на захад ад
IX–XI стагоддзi
вёскі
Стаянка перыяду неаліту
в. Прыбярэжжа, 2,5 км на захад ад
–
вёскі
Стаянка і селішча перыяду бронзавага
в. Радзькоў, 1,2 км на захад ад вёскі,
–
веку і ранняга сярэднявечча
у лесе

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3

3

3
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3
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Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
X–XIII стагоддзi
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду каменнага 4–2-е тысячагоддзі да
веку
н.э.
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
X–XIII стагоддзi
Стаянка перыяду неаліту
–

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Са пяжын ка, на паўноч най ус краіне вёскі

3

в. Сапяжынка, у вёсцы
в. Сарочына, 0,8 км на ўсход ад вёскі,
правы бераг р. Лахва
в. Седзіч, на ўсходняй ускраіне вёскі
в. Седзіч, на паўноч най ус к раіне
вёскі
в. Следзюкі, 2 км на захад ад вёскі, у
X–XIII стагоддзi
лесе
1-е тысячагоддзе н.э., в. Старая Тросна, на ўсходняй ускраіне вёскі
X–XIII стагоддзi
в. Старая Тросна, 0,5 км на паўднёвы
–
захад ад вёскі
пас. Студзенка, 1,5 км на паўночны
X–XIII стагоддзi
ўсход ад пасёлка

3
3

пас. Студзенка, 0,5 км на паўночны
ўсход ад пасёлка, на левым беразе
р. Грэза
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Сялец, урочышча Цяцёркі
X–XIII стагоддзi
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Ся лец, на паўноч най ус к раіне
X–XIII стагоддзi
могільніка, у лесе
Стаянка і селішча
4–2-е тысячагоддзi да в. Сялец, урочышча Цяцёркі
н.э., 1-е тысячагоддзе
н.э. і X–XIII стагоддзi
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Сялец, 1,2 км на захад ад вёскі
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Збудаванне для абпалу вугля
в. Сялец, 1 км на захад ад вёскі
–
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Сялец, 1 км на паўднёвы ўсход ад
X–XIII стагоддзi
вёскі
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку
в. Сялец, 2 км на паўднёвы захад ад
X–XIII стагоддзі
вёскі, на левым беразе р. Днепр
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку V стагоддзе да н.э. – в. Сялец, 0,8 км на паўднёвы ўсход ад
вёскі, на левым беразе р. Баброўка
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Сялец, 1 км на поўнач ад курганнаX–XIII стагоддзi
рэднявечча
га могільніка
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Сялец, 3,5 км на паўночны захад ад
X–XIII стагоддзi
вёскі
Брацкiя магiлы
в. Сялец
1943 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Тайманава, 0,2 км на поўнач ад
–
веку
вёскі
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Тайманава, на паўночнай ускраіне
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
вёскі
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
в. Тайманава, на паўночнай ускраіне
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечвёскі
ча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Тайманава, каля могілак
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Збудаванне для абпалу вугля
в. Тайманава, на ўсходняй ускраіне
–
вёскі
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і
в. Тартак, 0,2 км на поўнач ад вёскі
X–XIII стагоддзi
ранняга сярэднявечча
Брацкая магiла
в. Тошчыца
1944 год
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Трасцівец, на могілках
X–XIII стагоддзi
Стаянка перыяду каменнага веку
в. Трасцівец, на поўдзень ад могілак
–
Селішча
1-е тысячагоддзе н.э. в. Трылесіна, на паўднёвай ускраіне
вёскі, у цэнтры вёскі
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
пас. Ульянова, урочышча Печышчы
X–XIII стагоддзi
Курганны могільнік перыяду ранняга сяв. Усохі, на могілках
X–XIII стагоддзi
рэднявечча
Брацкая магiла
пас. Ухлясць
1941–1944 гады

3

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча
Стаянка перыяду каменнага і бронзавага
вякоў
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду неаліту

–

3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
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Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Кур ган ны могільнік пе рыя ду ран ня га
феадалiзму
Ваенныя могiлкi
Курганныя могільнікі перыяду ранняга
сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

3

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

пас. Ухлясць, на паўночна-заходняй
ускраіне вёскі, у лесе
в. Хамiчы
в. Ха чын ка, 1,9 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, 1,1 км на паўночны захад ад вёскі
в. Цвярдоў, 3,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Цвёрдаўшчына, 1,7 км на захад ад
вёскі, 0,5 км на паўднёвы захад ад
вёскі
в. Цвёрдаўшчына, 5,2 км на паўднёвы захад ад вёскі
в. Цешам’е, на паўночнай ускраіне
вёскі
в. Ча чэвічы, 0,5 км на за хад ад
могілак
в. Чачэвiчы
в. Чырвоная Слабада
пас. Янава, 0,2 км на поўнач ад пасёлка, 2 км на поўнач ад стаянкі-1
пас. Янава, 1,5 км на паўночны ўсход
ад пасёлка, урочышча Летнік
пас. Янава, 1 км на поўнач ад пасёлка

3

Стаянка перыяду каменнага веку

1941–1944 гады
X–XIII стагоддзi

X–XIII стагоддзi
–

Селішча перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

Брацкая магiла
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку
Брацкая магiла
Курганныя могільнікі перыяду ранняга
сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магiла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Селішча
Брацкая магiла
Гарадзішча-1 перыяду сярэднявечча
Гарадзішча-2 перыяду сярэднявечча
Гарадзішча-3 перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганы перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку
Га радзішча куль тур штры ха ва най керамікі і зарубінецкай перыяду ранняга жалезнага веку
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і
ранняга сярэднявечча

1944 год
1941–1944 гады
X–XIII стагоддзi
X–XIII стагоддзi

Бялыніцкі раён
г.п. Бялынічы, вул. Савецкая
1941 год
г.п. Бялынічы, 3 км на паўночны за–
хад ад па сёл ка, уро чыш ча Лы сая
Гара
в. Антонава Буда
1943 год
в. Асман-Касаева, 1,2 км на захад ад
X–XIII стагоддзi
могілак, у лесе
в. Барсукі, 2 км на ўсход ад вёскі
X–XIII стагоддзi
–

в. Буднікі, урочышча Гарадок

в. Вiшоў
в. Вялікая Маш чаніца, 2,5 км на
паўднёвы захад ад вёскі, урочышча
Гарадок
1-е тысячагоддзе н.э. в. Вялікая Маш чаніца, 100 м на
поўдзень ад гарадзішча
в. Вялікая Машчаніца
1941, 1944 гады
в. Галоўчын, у цэнтры вёскі
–
в. Галоўчын, 0,25 км на ўсход ад
–
вёскі, на правым беразе р. Вабіч
в. Галоўчын, на паўночнай ускраіне
–
вёскі
в. Гута, 0,8 км на ўсход ад вёскі, уроX–XIII стагоддзi
чышча Грэбля
в. Гута, 1,2 км на захад ад вёскі, каля
X–XIII стагоддзi
дарогі
в. Гута, левы бераг р. Друць
–
пас. Дальні, 1 км на паўночны ўсход
–
ад пасёлка, мясцовая назва – Гарадок
1943 год
–

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

X–XIII стагоддзi

в. Дручаны, 1,7 км на ўсход ад вёскі

3

X–XIII стагоддзi

в. Дзевашычы, 0,2 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі, урочышча Курганне
в. Дзе ва шы чы, каля кур ган на га
могільніка

3

–

3
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Назва каштоўнасці

Курган перыяду ранняга сярэднявечча

Месцазнаходжанне каштоўнасці

X–XIII стагоддзi

в. Заазер’е, 0,8 км на поўнач ад вёскі,
урочышча Дубравы
в. Заазер’е, на паўноч ны за хад ад
вёскі, на левым беразе р. Можа

3

в. Заазер’е, 4,5 км на паўночны захад
ад вёскі, на левым беразе р. Можа
в. Забалоцце, 1 км на паўночны захад
ад вёскі, урочышча Карчомішча
в. Замачулле, 2 км на ўсход ад вёскі,
у лесе
в. За пол ле, на за ход няй ус к раіне
вёскі
в. Заполье, 0,5 км на захад ад курганнага могільніка
в. Запо лье, 0,2 км на поўдзень ад
могілак
в. Ігліца

3

в. Ка рытніца, 0,1 км на за хад ад
вёскі, ва ўрочышчы Гарадок
в. Карытніца, 2 км на паўночны захад ад вёскі

3

в. Карытніца, 3 км на поўдзень ад
вёскі
в. Карытніца, 2,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Кіраўка, 0,6 км на поўнач ад вёскі,
на правым беразе р. Малыш
в. Клёва, 1,2 км на поўнач ад вёскі, на
правым беразе р. Клёва
в. Краснае, 1 км на поўдзень ад вёскі

3

в. Красная Слабада, 1 км на захад ад
вёскі
пас. Кур ган не, 1 км на паўднё вы
X–XIII стагоддзi
ўсход ад пасёлка, урочышча Крушынаўка
в. Лебядзянка, 0,2 км на захад ад
X–XIII стагоддзi
вёскі
в. Лебядзянка, 0,2 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзi
вёскі
VІ стагоддзе да н.э. – в. Лемніца, на паўднёва-заходняй уск раіне вёскі, на ле вым бе ра зе
V стагоддзе н.э.
р. Лемнічанка
пас. Ленінскі, 1,7 км на паўночны заX–XIII стагоддзi
хад ад пасёлка, ва ўрочышчы Скапцы
в. Лубяны, 1 км на паўночны захад ад
–
вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Лубяны, на месцы стаянкі
V стагоддзе н.э.
в. Лубяны, 1,5 км на захад ад вёскі,
–
левы бераг р. Друць
в. Лубяны, 2 км на паўднёвы захад ад
–
вёскі, левы бераг р. Друць
пас. Малатоўкі, 0,5 км на захад ад паX–XIII стагоддзi
сёлка
V стагоддзе да н.э. – в. Малы Кудзін, 0,4 км на поўдзень
ад вёскі, на левым беразе р. Домса,
V стагоддзе н.э.
урочышча Шведскі Роў
4–2-е тысячагоддзе да пас. Монеўка, 0,7 км на поўнач ад пасёлка
н.э.
в. Падзевічы, на паўночны ўсход ад
X–XIII стагоддзi
вёскі

3

Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 і курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
X–XIII стагоддзi
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
Каменны крыж

X–XIII стагоддзi
X–XIII стагоддзi
–

Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Гарадзішча
V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э.
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Гарадзішча
V стагоддзе да н.э. –
V стагоддзе н.э.
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Стаянка перыяду неаліту
–
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку
Грунтавы могільнік
Стаянка-2 перыяду неаліту і бронзавага
веку
Стаянка-3 і стаянка-4 перыяду неаліту
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Стаянка
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

3

3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Курганныя могільнікі перыяду ранняга
сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

в. Паліўнікі, 0,3 км на поўнач ад
вёскі, у лесе
в. Паліўнікі, 1,2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, у лесе
в. Паўлінка, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Лажамент
в. Пільшы чы, 1 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, урочышча Скапцы
в. Праль ня, на пра вым бе ра зе
р. Вабіч, на паўднёвых могілках
в. Порахаўка, 1,7 км на паўночны
ўсход ад вёскі
в. Рудня, 1,2 км на паўднёвы захад ад
вёскі, каля дарогі
в. Семікаўка, на левым беразе р. Малыш
в. Сіпай лы, на пра вым бе ра зе
р. Вабіч
в. Стараселле, 0,1 км на поўнач ад
вёскі, на левым беразе р. Клёва
пас. Старына, на левым беразе р. Малыш
в. Прыбар, 1 км на захад ад вёскі

3

в. Пры бар, на пра вым бе ра зе
р. Друць, урочышча Выган
в. Прыбар

3

Гарадзішча ўзгоркавага тыпу

X–XIII стагоддзi
–

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курган перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча
Курганы перыяду ранняга сярэднявечча

X–XIII стагоддзi

X–XIII стагоддзi
X–XIII стагоддзi
X–XIII стагоддзi
X–XIII стагоддзi
X–XIII стагоддзi

X–XIII стагоддзi

Курганны могільнік перыяду ранняга сяX–XIII стагоддзi
рэднявечча
Селішча
1-е тысячагоддзе да
н.э.
Комплекс археалагічных помнікаў перыя–
ду позняга неаліту:
стаянка-1

на ўсход ад вескі, на правым беразе
р. Друць
стаянка-2
0,5 км на поўнач ад стаянкі-1
Курган перыяду ранняга сярэднявечча
в. Прыбар, 0,7 км на паўднёвы ўсход
X–XIII стагоддзi
ад вёскі, у лесе
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду позняга
в. Цехцін, 0,2 км на паўночны ўсход
–
неаліту
ад вёскі
Селішча
1-е тысячагоддзе н.э. в. Цехцін, на за ход няй ус к раіне
могільніка
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы
в. Угальшчына, 1,3 км на поўдзень
X–XIII стагоддзi
могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечад вёскі, урочышча Бор
ча
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
в. Угальшчына, 0,8 км на поўдзень
X–XIII стагоддзi
ад вёскі
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду неаліту
в. Угальшчына, 0,7 км на поўдзень
–
ад вёскі, на левым беразе р. Друць
Курганы перыяду ранняга сярэднявечча
в. Угальшчына, каля могілак
X–XIII стагоддзi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Эсьмоны, 1,5 км на поўдзень ад
–
веку
вёскі, урочышча Гарадок
Кур ган н ы могільн ік-1 і кур ган н ы X – пачатак XIII ста- в. Эсьмоны, на паўночна-заходняй
могільнік-2
ускраіне вёскі, 0,4 км на паўночны
годдзя
захад ад вёскі
Глускі раён
Селішча
г. Глуск, на паўднёвай ускраіне гораІІ–ІХ стагоддзi
да, паміж поймай р. Пціч і могілкамі
Бескурганны могільнік перыяду бронзавав. Барысаўшчына, 2 км на поўдзень
–
га веку
ад вёскі, на левым беразе р. Камарынка
Гарадзішча
VI–ХІІІ стагоддзi в. Гарадзішча, 0,15 км на поўдзень ад
вёскі, на высокім беразе р. Пціч пры
ўпадзенні р. Красная
Гарадзішча
VII стагоддзе да н.э. – в. Даколь, 9–10 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Гарадзішча
ІІ стагоддзе н.э.
Селішча
в. Жалвінец, на п ра вым бе ра зе
ІІ–ХІІІ стагоддзi
р. Пціч
Селішча
в. Жалвінец, 0,4 км на ўсход ад вёскі,
ІІ–V стагоддзi
урочышча Старыя Клады, на левым
беразе р. Пціч

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
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Стаянка перыяду бронзавага веку
Гарадзішча
Курганны могільнік
Гарадзішча
Селішча
Стаянка перыяду бронзавага веку

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

–

в. Згода, 1 км на ўсход ад вёскі, на
правым беразе р. Пціч, на пясчаных
ўзгорках
в. Зелянковічы, 5 км на поўнач ад
вёскі, урочышча Дзеружкі (Гарадок)
в. Зелянковічы, 0,3 км на поўнач ад
вёскі
в. Зе лянковічы, 6 км на ўсход ад
вёскі, урочышча Старына
в. Кастрычнік, 1–1,5 км на паўднёвы
ўсход ад вёскі
в. Кнышы, 1 км на паўночны захад ад
вёскі, на правым беразе р. Пціч, каля
дарогі на в. Гарадок
в. Падлужжа, урочышча Замікальшчына, 0,4 км на поўнач ад вёскі
в. Падлужжа, на ўсходняй ускраіне
вёскі, на правым беразе р. Пціч
в. Пад луж жа, 0,5 км на за хад ад
вёскі, на правым беразе р. Пціч, на
пясчаных ўзгорках
в. Поблін, 1 км на поўнач ад могілак
в. Поблін, на паўночна-заходняй уск раіне вёскі, на п ра вым бе ра зе
р. Пціч, у хваё вым лесе паміж
могілкамі і жывёлагадоўчай фермай
в. Сіманавічы, урочышча Селішча,
0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі
в. Сіманавічы, урочышча Цёмшавае
Поле, 0,1–0,2 км на ўсход ад вёскі, на
правым беразе р. Пціч
в. Сіманавічы, на тэрыторыі селішча-2
в. Сіманавічы, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі, на першай надпойменнай тэрасе правага берага р. Пціч
в. Сіманавічы, на паўднёва-ўсходняй
ускраіне вёскі, на першай надпоймен н ай тэ ра се пра ва га бе ра га
р. Пціч, на месцы стаянкі
в. Сiманавiчы
в. Уюнішча, 0,5 км на захад ад вёскі,
урочышча Гарадзішча
в. Халопенічы, урочышча Замчышча, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі

VII стагоддзе да н.э. –
ІІ стагоддзе н.э.
ІХ–ХІІІ стагоддзi
VII стагоддзе да н.э. –
ІІ стагоддзе н.э.
VI–ІХ стагоддзi
–

Селішча

ІІ–ІХ стагоддзi

Селішча

ІІ–ІХ стагоддзi

Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку
Селішча
Стаянка перыяду бронзавага веку

Селішча-1 перыяду жалезнага веку, ранняга феадалізму
Селішча-2

–
ІІ–ІХ стагоддзі
–

–
ІІ–V стагоддзi

Бескурганны могільнік перыяду ранняга
жалезнага веку
Стаянка перыяду бронзавага веку

–

Курганны могільнік

–

Брацкая магiла
Селішча
Гарадзішча

–

1943–1944 гады
ІІ–ІХ стагоддзi

1-е тысячагоддзе да
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку,
в. Халопенічы, 0,7 км на паўднёвы
–
феадалізму
ўсход ад гарадзішча
Горацкі раён
Брацкая магiла
г. Горкi, вул. Мсцiслаўская, у скверы
1919 год
Бюст І. І. Якубоўскага
г. Горкі, вул. Якубоўскага
1950 год
Ваенныя могiлкi
в. Батвiнева
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Галавiчы
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Горы
1943–1944 гады
Ваенныя могiлкi
в. Каменка
1943–1944 гады
Ме ма ры яль ны ком плекс са вец ка-польв. Ленiно
1943 год
скай баявой садружнасцi
Брацкая магiла
в. Маслакi
1944 год
Брацкая магiла
в. Панкратаўка
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Паленка
1944 год
Брацкая магiла
в. Паршына
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Рэкта
1944 год
Ваенныя могiлкi
в. Стараселле
1943–1944 гады
Ваенныя могiлкi
в. Старына
1943–1944 гады

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
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3
3
3
3
3
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Ваенныя могiлкi
Дрыбінскі раён
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Рэшткі касцёла

Датаванне каштоўнасці

1943–1944 гады

1943–1944 гады
1943–1944 гады
пачатак ХІХ стагоддзя
Комплекс былой сядзібы – сядзібны дом, канец ХІХ стагоддзя
ляпны дэкор на столі і сценах, рэшткі гаспадарчых пабудоў і спіртзавода
Брацкая магiла
1943–1944 гады
Брацкая магiла
1944 год
Кіраўскі раён
Палацава-паркавы ансамбль – палац з дэ- ХVІІІ–ХІХ стагоддзi
каратыўным аздабленнем інтэр’ера (ляпны дэкор, камін і печ, падлога з меандравым арнаментам, плафоны столяў), гаспадарчыя пабудовы, парк
Брацкая магiла
1944 год
Магiла К.П.Арлоўскага
1968 год
Бюст К.П.Арлоўскага
1977 год
Брацкая магiла
1943–1944 гады
Клімавіцкі раён
Брацкая магiла
1941–1943 гады
Брацкая магiла
1943–1944 гады
Брацкая магiла
1941–1943 гады
Клiчаўскi раён
Брацкая магiла
1944 год
Вайсковыя могiлкi
Вайсковыя могiлкi
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Будынак былой паштовай станцыі
Брацкiя магiлы
Брацкая магiла

Брацкая магiла
Магiла А.С.Лукашэвiча
Брацкая магiла
Брацкая магiла

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Сцефанава

3

г.п. Дрыбiн
в. Крычаватка
в. Расна

3
3
2

в. Расна

2

в. Расна
в. Чэрнеўка

3
3

в. Жылічы

1

в.
в.
в.
в.

3
3
3
3

Любонiчы
Мышкавiчы
Мышкавічы
Хвойнiца

г. Клiмавiчы, у парку
г. Клiмавiчы, на могiлках
в. Вялiкi Мох

3
3
3

г.п. Клiчаў, вул. Пра ле тар ская, у
скверы
в. Кавяза
в. Усакiна

3

1944 год
1943–1994 гады
Касцюковiцкi раён
г. Касцюковiчы, вул. Ленiнская, у
1943 год
скверы
в. Малая Валаськоўня
1941 год
Краснапольскі раён
г.п. Краснаполле
1943 год
Крычаўскі раён
сярэдзіна ХІХ ста- г. Крычаў, вул. Ленінская, 76
годдзя
г. Крычаў, вул. Набярэжная
1941, 1943 гады
г. Крычаў, у скверы iмя 60-годдзя
1941–1943 гады
Кастрычнiка
Круглянскi раён
г.п. Круглае, у скверы
1942–1944 гады
в. Глыбокае
1943 год
в. Камсенiчы
1944 год
в. Цяцерына
1942, 1994 гады
Магілёўскі раён
в. Гаі
1941, 1980 гады

Брацкая магіла байцоў зводнага батальёна
міліцыі з помнікам у іх гонар
Былы сядзібны дом
пачатак ХХ стагоддзя
Брацкая магiла
1944 год
Брацкая магiла
1944 год
Брацкая магiла
1944 год
Мемарыяльная капліца ў памяць аб Ай1912 год
чыннай вайне 1812 года
Капліца
ХІХ стагоддзе
Брацкая магiла
1944 год
Брацкая магiла
1944 год
Будынак былой паштовай станцыі
ХІХ стагоддзе

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

в.
в.
в.
в.
в.

Дашкаўка
Дашкаўка
Княжыцы
Краснаполле
Салтанаўка

3
3
3
3
2

в.
в.
в.
в.

Стайкі
Сухары
Сялец
Фойна

3
3
3
2
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Брацкая магiла

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Харошкi
1944 год
Мсціслаўскі раён
Гандлёвыя рады
пачатак ХХ стагоддзя г. Мсціслаў, вуліцы Калініна, 27,
Урыцкага, 5
Брацкая магiла
г. Мсцiслаў, парк iмя Н.Крупскай
1943 год
Паравы млын
пачатак ХХ стагоддзя г. Мсціслаў, вул. К.Маркса, 77
Будынак былой мужчынскай гімназіі
г. Мсціслаў, вул. Першамайская, 14
ХІХ стагоддзе
Будынак былой вайсковай установы
канец ХІХ стагоддзя г. Мсціслаў, вул. Пралетарская
Слаўгарадскі раён
Брацкая магiла
г. Слаўгарад, вул. Ленiнская, у парку
1941, 1944 гады
Будынак былой паштовай станцыі
г. Слаўгарад, вул. Ленінская, 49а
другая палова
ХІХ стагоддзя
Брацкая магiла
г. Слаўгарад, 8 км на паўночны ўсход
1941,1944 гады
ад горада
Брацкая магiла
в. Аляксандраўка-1
1941 год
Брацкая магiла
в. Гайшын
1943 год
Брацкая магiла
в. Гiжэнка
1941, 1944 гады
Брацкая магіла
в. Іванішчэвічы
1941, 1944 гады
Брацкая магiла
в. Кульшычы
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Лапацiчы
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Любаны
1941 год
Брацкая магiла
в. Ляцягi
1941, 1943 гады
Мемарыяльная капліца
пачатак ХХ стагоддзя в. Лясная
Помнік у гонар перамогі рускіх войск у
в. Лясная
1908 год
бітве пад в. Лясной
Брацкая магiла
в. Лясная
1943 год
Брацкая магiла
в. Лясная
1708 год
Брацкая магiла
в. Новая Слабада
1943 год
Брацкая магiла
в. Чырвоная Слабада
1943–1944 гады
Хоцімскі раён
Брацкая магiла
г. Хоцiмск, вул. Кiрава, у скверы
1943 год
Чавускі раён
Брацкая магiла
г. Чавусы, у парку
1920 год
Брацкая магiла
г. Чавусы, вул. Ленiнская
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Антонаўка
1944 год
Вайсковыя могiлкi
в. Бынава
1943–1944 гады
Брацкiя магiлы
в. Вусце
1944 год
Брацкая магiла
в. Гарбовiчы
1944 год
Брацкiя магiлы
в. Гразiвец
1944 год
Брацкiя магiлы
в. Доўгi Мох
1941–1944 гады
Брацкiя магiлы
в. Дужаўка
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Загаранка
1941–1944 гады
Брацкiя магiлы
в. Заложжа
1944 год
Брацкая магiла
в. Лапенi
1944 год
Брацкая магiла
в. Петухоўка
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Прудок
1943–1944 гады
Брацкая магiла
в. Старая Буда
1944 год
Брацкiя магiлы
в. Сутокi
1944 год
Брацкая магiла
в. Сушчы
1944 год
Брацкая магiла
в. Ужжар
1943 год
Брацкiя магiлы
в. Хаменкi
1944 год
Брацкiя магiлы
в. Чырвоная Буда
1944 год
Чэрыкаўскі раён
Брацкая магiла
г. Чэрыкаў, вул. К.Маркса, у парку
1943–1944 гады
Перамогi
Шклоўскі раён
Брацкая магiла
в. Гаршкова
1944 год
Паштовая станцыя
сярэдзіна ХІХ ста- в. Лакуці
годдзя

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкая магiла

в. Княжыцы
1944 год
в. Палыкавiчы
1944 год
в. Стараселле
1944 год
в. Чырчына
1944 год
МIНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ
Барысаўскі раён
Замчышча
XII–XIV стагоддзi г. Барысаў, 0,5 км ад сучаснага рынку, на левым беразе р. Бярэзіна, у
раёне вул. Гогаля
Курганны могільнік
г. Барысаў, на паўночна-заходняй усXI–XII стагоддзi
краіне горада, на левым беразе р. Бярэзіна, у канцы вул. Чырвонаармейскай
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Аздзяцічы, 1 км на паўднёвы захад
веку
ад вёскі, за калгасным машынным
I стагоддзе н.э.
дваром, на беразе р. Бярэзіна
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Барань, 1 км на паўднёвы ўсход ад
веку
вёскі, урочышча Царкавiшча
VII стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
в. Будзенiчы
1944 год
Брацкiя магiлы
в. Будзенiчы
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Востраў, 1 км на ўсход ад вёскі, у
IX–XII стагоддзi
лесе, спра ва ад да рогі ў в. Мядзведзеўка, урочышча Сасноўшчына
Курганны могільнік
XIII–XIV стагоддзi в. Гаравец, 0,7 км на захад ад вёскі,
абапал лясной дарогі
Брацкая магiла
в. Глiвiн
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Дзядзелавічы, 4 км на паўднёвы
I–IV стагоддзi
веку
захад ад вёскі, у лесе, злева (150 м) ад
да рогі ў в. Пру севічы, уро чыш ча
Замкавая Гара
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку VI–VIII стагоддзi н.э. в. Дзядзелавічы, 4 км на захад ад
вёскі, на левым беразе р. Цна, каля
гарадзішча
Брацкая магiла
в. Замошша
1941–1944 гады
Фрагменты сядзібы «Двор»:
канец XIX –пачатак в. Вароўскага
ХХ стагоддзя
фрагмент парку
вадаём
дзве стайні
спіртзавод
валоўня
Руіны былога дамініканскага касцёла
в. Зембін
1809 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Кімія, 0,15 км на поўнач ад вёскi,
веку
на мысе, абмежаваным з поўдня і
I стагоддзе н.э.
паўднё ва га ўсхо ду нізкай пой май
рэчкі, урочышча Батарэя
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Крацэвічы, 3 км на паўночны завеку
хад а д вёскі, на тэ ры то рыі БяVII стагоддзе н.э.
рэзінскага біясфернага запаведніка,
урочышча Глiнiшча
Каменны крыж перыяду позняга сярэдняв. Крынічкі
–
вечча
Курганны могільнік-1, курганны могільв. Крынічкі, 1,2 км на поўдзень ад
IX–XII стагоддзi
нік-2
вёскi, каля лясной дарогi, 2,2 км на
паўднёвы ўсход ад вёскi, каля лясной
дарогi ў в. Зачысце
Курганны могільнік
в. Крынічкі, 2 км на паўднёвы ўсход
IX–XII стагоддзi
ад вёскi, каля лясной дарогi ў в. Зачысце
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Крынічкі, 1 км на паўночны ўсход
І–VI,
веку
VІІІ–ІХ стагоддзi ад вёскi, на правым беразе р. Сха,
урочышча Ключы
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Лаўнікі, 4 км на паўднёвы захад ад
веку
вёскі, 1 км ад левага берага р. Цна, на
V стагоддзе н.э.
мяжы з Лагойскім раёнам, урочышча
Замкавая Гара

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

2
3

3

3
3

3
3
3
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Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Ляшчыны, 0,5 км на поўнач ад
веку
вёскі, на пра вым бе ра зе ста ры цы
V стагоддзе н.э.
р. Бя рэзіна, уро чыш ча Зам ка вая
Гара
Брацкая магiла
в. Макаўе
1944 год
Курганны могільнік
VIII–IX стагоддзi в. Малое Стахава, 3 км на паўднёвы
захад ад вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна, каля могiлак
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Навасёлкі, 0,1 км на поўнач ад
веку
вёскi, урочышча Замак
I стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Ніўкі, 0,2 км на паўночны ўсход ад
IX–XII стагоддзi
вёскi, каля могілак
Гарадзішча перыяду сярэднявечча
IX–XVI стагоддзi в. Обча, 0,4 км на паўднёвы захад ад
вёскі, каля дарогi на в. Барань
Курганны могільнік
в. Пчэльнік, 4 км на поўнач ад вёскі,
IX–XII стагоддзi
на левым беразе р. Бярэзіна, абапал
дарогі ў в. Кішчына Слабада, у лесе
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Сла бо дка, 1 км на поўдзень ад
веку
вёскi, 750 м ад лясніцтва, 150 м ад
VII стагоддзе н.э.
лясной дарогі ў бок в. Святое, урочышча Верх
Гарадзішча старажытнага Барысава
XII–XIII стагоддзi в. Ста ра ба ры саў, на ле вым бе ра зе
р. Бярэзiна, на стрэл цы вялікага
мыса, абмежаванага з усходу возерам
і ручаём, з захаду – доўгім ярам
Фрагменты былой сядзібы вялікіх князёў
в. Старабарысаў
XIX стагоддзе
Раманавых:
парк (фрагмент)
ліпавая алея
вадаёмы
парадны двор з мураваным флігелем
новы сядзібны дом
памятны валун
Брацкая магiла
в. Студзенка
1941 год
Памятнае месца, звязанае з падзеямi Айв. Студзенка
1812 год
чыннай вайны 1812 года
Каменны могільнік
XIII–XIV стагоддзi в. Хаўхоліца, 1,3 км на ўсход ад
вёскi, за мостам цераз р. Нача, на
правым беразе ракі
Бярэзінскі раён
Дом былой сядзібы
г. Беразіно, вул. Набярэжная, 1
першая палова
XIX стагоддзя
Брацкая магiла
г. Беразiно, вул. Кастрычнiцкая
1941–1944 гады
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Арэшкавічы, 0,8 км на поўдзень ад
–
могільнік-2
вёскі, на левым беразе р. Бярэзiна,
1,7 км на захад ад вёскі, насупраць
вясковых могілак, абапал дарогі на
в. Прудок
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага I стагоддзе да н.э. – II в. Багушэвічы, у цэнтры вёскi, на левеку
вым беразе р. Уса, урочышча Касстагоддзе н.э.
цёльная Гара
Курганны могільнік
в. Вяшэўка, 1,8 км на ўсход ад вёскі,
Х–ХIII стагоддзi
урочышча Курганне
Брацкая магiла
в. Вяшэўка
1944 год
Курганны могільнік
в. Вялікія Лагі, 2 км на поўнач ад
Х–ХIII стагоддзi
вёскi, на ўскраіне лесу, урочышча
Крыжы
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Гарадзішча, на паўночна-ўсходвеку
ХIII стагоддзе н.э. няй ўскраіне вёскi, на правым беразе
р. Бярэзіна, урочышча Гарадок
Курганны могільнік
в. Гацец, 1,5 км на захад ад вёскі, на
Х–ХIII стагоддзi
левым беразе р. Клевіца, справа ад
лясной дарогі на в. Кукарава, урочышча Дудкi (Высокі Бераг)
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Дзмітравічы, 0,6 км на поўдзень ад
веку
вёскі, урочышча Залоззе, на правым
V стагоддзе н.э.
беразе р. Бруста
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Брацкiя магiлы
Брацкiя магiлы
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік
Гарадзішча-1 і гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку

Курганны могільнік
Брацкiя магiлы
Курганны могільнік
Брацкая магiла
Кур ган н ы могільн ік-1,
могільнік-2

кур ган н ы

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку

Будынак былой іешывы
Ансамбль былой рэзідэнцыі Тышкевічаў:
галоўны корпус
два флігелі
фрагменты парку
Гарадзішча
Брацкая магіла
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Дулебы, 1,7 км на поўнач ад вёскі,
урочышча Баравіца, 1,8–1,9 км на
поўнач ад вёскі, у лесе, на правым беразе р. Дулебка
в. Жорнаўка
1941–1944 гады
в. Жукавец
1941–1944 гады
ХІІ–ХІІІ стагоддзi в. Каплан цы, 0,2 км на паўднёвы
ўсход ад вёскi, урочышча Гарадок
в. Карбаўское, 0,7 км на паўночны
Х–ХIII стагоддзi
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Клява, урочышча Клiн
V стагоддзе да н.э. – в. Котава, 0,2 км на ўсход ад вёскі,
урочышча Замэчак, на правым беразе
V стагоддзе н.э.
р. Уша, 170 м на ўс ход а д
гарадзiшча-1, на пра вым бе ра зе
р. Уша
в. Кукарава, 0,5 км на ўсход ад часткі
Х–ХIII стагоддзi
вёскi, размешчанай на левым беразе
р. Клевіца, злева ад дарогі ў в. Гацец
в. Мацевiчы
1941–1944 гады
в. Мачаск, 0,4 км на поўнач ад вёскi,
Х–ХIII стагоддзi
у лесе, абапал дарогі ў в. Прыбаркі
в. Мачаск
1941–1944 гады
в. Міраслаўка, 0,3 км на паўночны
Х–ХIII стагоддзi
захад ад паўночнай ускраiны вёскi,
на левым беразе р. Бярэзiна, 1,5 км
на поўнач ад вёскi, на левым беразе
р. Бярэзіна
VІІ стагоддзе да н.э. – в. Замак, на ўсходняй ускраіне вёскі,
на правым беразе р. Бярэзіна
V стагоддзе н.э.,
VI–VIII стагоддзi
в. Пагост
1944 год
в. Паплавы
1941–1944 гады
V стагоддзе да н.э. – в. Прыбярэжнае, у цэнтры вёскi, на
правым беразе р. Бярэзiна
IХ стагоддзе н.э.
в. Уша, 6 км на ўсход ад вёскі, уроХ–ХIII стагоддзi
чышча Усце, на левым беразе р. Уша
ХІ–ХIII стагоддзi в. Харчычы, 0,8 км на захад ад вёскі,
на пра вым бе ра зе р. Хар чыч ка, у
лесе, урочышча Курганне
в. Чыжаха, паміж вёскамі Чыжаха
другая чвэрць
1-га тысячагоддзя (0,2 км) і Бычын (0,3 км), урочышча
Гарадок
да н.э.
в. Чырвоная Зорка, 1,3 км на паўднёVI–VIII стагоддзi
вы ўсход ад вёскі, у пой ме р. Бярэзіна, 70 м ад яе, урочышча Равiнкi
(Гнiлое)
Валожынскі раён
г. Валожын, вул. Кірава, 2
1803 год
г. Валожын, пл. Свабоды, 4, 17, 19
1782–1806 гады
XVIII–XIX стагоддзi
XIX стагоддзе
V стагоддзе да н.э. – г. Валожын, 0,5 км на поўдзень ад
аўтавакзала па вул. Леніна, побач з
II стагоддзе н.э.
заводам пластмасавых вырабаў
г. Валожын, пл. Свабоды
1941–1944 гады
XI–XIII стагоддзi в. Высокае, 0,2 км на паўднёвы захад
ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Кашчэлічы, урочышча Курганы
в. Калдыкі, 0,6 км на паўночны захад
І–ІV стагоддзi
ад паўночнай ускраіны вёскі, 0,2 км
на паўночны захад ад вучэбна-геаграфічнай стан цыі «За ход няя Бярэзіна», урочышча Жыдова Гара
Х–ХIII стагоддзi
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Назва каштоўнасці

Курганны могільнік
Брацкая магiла
Гарадзішча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча

Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду жалезнага веку, позняга сярэднявечча
Брацкая магiла
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курганны могільнік
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Каменны крыж

Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Каменны могільнік
Брацкая магiла
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Курганны могільнік
Каменны могільнік
Курганны могільнік
Брацкая магiла
Курганны могільнік, каменныя магілы
Брацкая магiла

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

г.п. Івянец, на паўночнай ускраіне
пасёлка, 0,4 км на поўнач ад касцёла,
50 м на захад ад птушкафабрыкі
г.п. Івянец, Цэнтральная плошча
1941–1944 гады
XVI–XVII стагоддзi в. Камень, 0,4 км на паўднёвы захад
ад вёскі, левы бераг р. Каменка
І стагоддзе да н.э. – в. Кашчэлічы, на паўднёвай ускраiне
вёскi, злева ад дарогі ў в. Старынкі,
ІІІ стагоддзе н.э.
урочышча Замак
XI–XVI стагоддзi в. Лоск, у вёс цы, н а паў днёв а - ў сх о д н і м м ы с е п р ы р о д на г а
ўзвышша, на правым беразе р. Буянка, урочышча Замак
XI–XIII стагоддзi в. Лужаны, 0,1 км на поўнач ад вёскі,
справа ад дарогі ў в. Дубіна
в. Ракаў, 0,3 км на паўднёвы захад ад
I–XVII стагоддзi
касцёла, у пойме р. Іслач (левы бераг)
в. Ракаў
1944 год
V стагоддзе да н.э. – в. Узбалаць, 1 км на поўдзень ад вёскi
V стагоддзе н.э.
V стагоддзе да н.э. – в. Ясенішкі, 0,5 км на паўночны захад ад вёскi, на ле вым бе ра зе
V стагоддзе н.э.
р. Яршэўка, урочышча Замак
V стагоддзе да н.э. – в. Яр шэвічы, 0,6 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, 250 м ад вясковых
V стагоддзе н.э.
могілак, урочышча Замак
Вілейскі раён
VI стагоддзе да н.э. – г. Вілейка, 0,5 км на паўднёвы ўсход
ад горада
VII стагоддзе н.э.
VI стагоддзе да н.э. – г. Вілейка, 0,5 км на паўночны захад
ад горада, былы хутар Гарадзiшча
VII стагоддзе н.э.
VI стагоддзе да н.э. – в. Галінова, 1,5 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, мясцовая назва – СкаVII стагоддзе н.э.
беева Гара
в. Галінова, 200 м на паўночны ўсход
IX–X стагоддзi
ад вёскі, урочышча Валатоўкi
VI стагоддзе да н.э. – в. Даўгінава, 1 км на паўночны ўсход
ад вёскi
VII стагоддзе н.э.
IX–XIII стагоддзi в. Даўгінава, 3 км на захад ад вёскi,
справа ад дарогi ў г. Вiлейку (цяпер –
у ДНУ «Інстытут геалогіі НАН Беларусі» (г. Мінск)
в. Забор’е, 1,5 км на поўнач ад вёскі,
IX–XI стагоддзi
урочышча Курганы, 1,1 км на захад
ад могiльнiка-1
в. Зачарная, 0,5 км на паўднёвы заIX–XI стагоддзi
хад ад вёскі, спра ва ад дарогi на
в. Старынкi
XIII–XIV стагоддзi в. Іжа, 1,9 км на паўночны ўсход ад
вёскі, справа ад дарогі на в. Слабада,
у лесе, урочышча Лісічыха
ХІІІ–ХVІ стагоддзi в. Ілья, 0,8 км на паўночны захад ад
вёскi
в. Iлья
1941–1944 гады
IX–XIII стагоддзi в. Камена, 2,5 км на ўсход ад вёскі,
урочышча Каралiна
в. Каўшэвічы, на паўднёва-ўсходняй
IX–XI стагоддзi
ускраіне вёскi
XIV–XVI стагоддзi в. Латыгаль, 1,5 км на захад ад вёскi
в. Любоўшы, 1 км на паўночны ўсход
IX–XI стагоддзi
ад вёскі, на левым беразе р. Вузлянка
былая в. Любча
1943 год
в. Малевічы, 2,1 км на паўднёвы заIX–XI стагоддзi
хад ад вёскі, на пра вым бе ра зе
р. Вiлiя
в. Рэчкi
1941–1944 гады
XI–XIII стагоддзi
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Рэшткі былой сядзібы «Двор Стайкі»:

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

в. Стайкі, на паўночны ўсход ад вёскі
другая палова
ХVІІІ–XIX стагоддзе

Катэгорыя каштоўнасці

3

фрагменты парку
фрагменты воднай сістэмы
гаспадарчыя пабудовы – рэшткі бровара,
склепа, стайні, тока
Дзяржынскі раён
г. Дзяржынск, вул. 1-я Ленiнская
1920 год,
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Васiлеўшчына
1944 год
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу канец XIX – пачатак в. Волма
«Капыліншчына»:
ХХ стагоддзя
фрагменты парку
сад
водная сістэма
Комплекс былой сядзібы:
пачатак XIX стагод- в. Волма
дзя
сядзібны дом
аднапавярховы дом з мансардай
флігель-кухня
жылы будынак
руіны капліцы
гаспадарчая пабудова
склеп
Брацкая магiла
в. Дабрынева
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Кавярляны
1944 год
Гарадзішча перыяду жалезнага веку
V стагоддзе да н.э. – в. Навасады, 0,4–0,5 км на поўдзень
XIII стагоддзе н.э. ад вёскі, на левым беразе р. Слаўка
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы XI–XIII стагоддзi в. На ва са ды, 0,7 км на поўнач ад
могільнік-2
вёскі, справа ад дарогi на в. Крыштафова, 0,7 км на паўночны ўсход ад
вёскі, урочышча Кернаж
Курганны могільнік
в. Машніца, 0,35 км на паўночны
X–XII стагоддзi
ўсход ад вёскі
Брацкая магiла
г.п. Негарэлае, вул. Ленiнская
1944 год
Капыльскі раён
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – г. Капыль, вул. Партызанская, на левеку
вым беразе р. Мажа
IX стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
г. Капыль, 0,4 км на паўднёвы захад
X–XII стагоддзi
ад гарадзішча, побач з могілкамі
Курганны могільнік
г. Капыль, 150–200 м на ўсход ад гаX–XII стагоддзi
радзішча, урочышча Дубы
Брацкая магiла
в. Аргелаўшчына
1944 год
Курганны могільнік
в. Ас тра вок, 0,6 км на поўнач ад
Х–ХІІ стагоддзi
вёскі, злева ад дарогі Капыль–Грозава
Фрагменты былой сядзібы:
канец ХVІІІ – канец в. Бабоўня
XIX стагоддзя
фрагменты парку
водная сістэма
бровар
Брацкая магiла
в. Бабоўня
1944 год
Курганны могільнік
в. Вялешына, 0,5 км на поўдзень ад
X–XII стагоддзi
вёскі, у лесе
Брацкая магiла
в. Вялешына-1
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Вялешына-2, 0,3 км на паўднёвы
X–XII стагоддзi
захад ад вёскі, справа ад дарогі Шышчыцы–Бабоўня
Брацкая магiла
в. Вялiкая Раёўка
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Гарнастаева, 0,9 км на поўнач ад
X–XII стагоддзi
вёскi, справа ад дарогі Капыль–Грозаў
Брацкiя могiлкi

3
3
3

2
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3
3
3
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Грозаў, 0,3 км на паўднёвы захад
веку
ад вёскi, на правым беразе р. Ужанка
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Дарагавіца, 0,3 км на паўднёвы завеку
хад ад заходняй ускраіны вёскі, на
V стагоддзе н.э.
левым беразе р. Выня
Сядзіба Э.Вайніловіча:
в. Дунаева
другая палова
ХVІІІ стагоддзя
уязная алея
свіран
рэшткі пасадак парку, саду
Курганны могільнік
в. Дусаеўшчына, 1 км на паўночны
X–XII стагоддзi
захад ад вёскі, урочышча Клін
Курганны могільнік
в. Дусаеўшчына, 2,5 км на поўнач ад
X–XII стагоддзi
вёскі, урочышча Змяінец
Фрагменты сядзібна-паркавага комплекв. Какорычы
другая палова
су:
XIX стагоддзя
парк
сад
водная сістэма
гаспадарчыя пабудовы
брама
Курганны могільнік
в. Ка лод зез нае, 1 км на ўсход ад
X–XII стагоддзi
вёскі, 0,4 км справа ад дарогі ў г. Капыль і в. Сцяпуры
Брацкая магiла
в. Камсамольская
1941 год
Курганны могільнік
в. Кісялі, 150 м на паўднёвы захад ад
X–XII стагоддзi
вёскi, справа ад дарогі ў в. Сунаі
Курганны могільнік
в. Мажа, 0,5 км на паўночны ўсход ад
X–XII стагоддзi
вёскi, спра ва ад да рогі Капыль–Цімкавічы
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Мыслі, 1 км на ўсход ад паўночнай
веку
ус к раіны вёскi, на пра вым бе ра зе
IV стагоддзе н.э.
р. Выня
Курганны могільнік
в. Руднае, 2,2 км на захад ад вёскі, у
X–XII стагоддзi
лесе, справа ад дарогі ў в. Савічы
Брацкая магіла
в. Семежава
1944 год
Фрагменты былой сядзібы «Атонава»:
сярэдзіна XIX ста- в. Сінячова
годдзя
фрагменты парку
фрагменты алеі
рэшткі гаспадарчых пабудоў
Брацкая магiла
в. Старыца
1941–1944 гады
Рэшткі сядзібна-пар ка ва га ком плек су сярэдзіна XIX ста- в. Сунаі
«Пукава»:
годдзя
сад
сядзібны дом
паркавы павільён
будынкі гаспадарчага двара
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Сцяпуры, 1,5 км на захад ад вёскі,
веку
на левым беразе ручая Чайка, уроIV стагоддзе н.э.
чышча Касцёлак
Брацкая магiла пагранiчнiкаў
в. Цiмкавiчы
1923, 1930,
1939 гады
Брацкая магiла
в. Цiмкавiчы
1941–1944 гады
Фраг мен ты ком плек су бы лой сядзібы
в. Чырвоная Дубрава
другая палова
«Макраны»:
ХVІІІ стагоддзя
руіны малочнага завода
руіны капліцы
руіны царквы
вадаём
рэшткі алеі і пасадак парку

Катэгорыя каштоўнасці
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Курганны могільнік

Месцазнаходжанне каштоўнасці

X–XII стагоддзi

в. Юраўшчына, 0,1 км на паўночны
захад ад вёскі, на беразе ручая Ужанка

3

г. Клецк, вул. Казарменная, 4–8
г. Клецк, вул. Школьная, 23–25
г. Клецк, гарадскія могілкі
в. Арда
в. Астроўчыцы
в. Бабаевічы
в. Галынка

3
3
3
3
3
3
3

в. Гарбуноўшчына, 3,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, 2,5 км на поўнач ад
г. Клецка, справа ад чыгункі Баранавічы–Асіповічы
в. Капланавічы, 0,1 км на захад ад
вёскі, на левым беразе р. Лань, на
вясковых могілках
в. Кунцаўшчына

3

Клецкі раён
Будынкі былых казармаў
пачатак ХХ стагоддзя
Будынак былога шпіталя
1909 год
Магіла чырвонаармейцаў
1917, 1967 гады
Брацкая магіла савецкіх воінаў
1968 год
Брацкая магіла партызан
1956 год
Брацкая магіла савецкіх воінаў
1944, 1975 гады
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу
другая палова
«Галынка»:
ХVІІІ стагоддзя
руіны капліцы
фрагменты парку
1811 год
руіны былых збудаванняў
рэшткі галубятні
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
Фраг мен ты
Вайніловічаў:

бы ло га

XI–XIII стагоддзi
фаль вар ка

сядзібны дом
дом аканома
гаспадарчыя пабудовы
будынак бровара
Былы сядзібна-паркавы комплекс:
фрагменты парку
сады
свіран
Будынак былой паштовай станцыі
Брацкая магiла
Сядзіба
Фрагменты комплексу былой сядзібы:
сядзібны дом
вадаёмы
фрагменты парку
рэшткі гаспадарчых пабудоў і спіртзавода
Фрагменты комплексу былой сядзібы:

Катэгорыя каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

другая палова
XIX – пачатак
ХХ стагоддзя

в. Лецяшын
канец ХVІІІ –
пачатак ХІХ стагоддзя

першая палова
XIX стагоддзя
1944 год
1909 год
апошняя чвэрць
ХVІІІ – пачатак
ХХ стагоддзя

другая палова
XIX стагоддзя

3
2

3

в. Сіняўка

3

в. Сiняўка
в. Стралкава
в. Туча

3
3
3

в. Цясноўка

3

рэшткі сядзібнага дома
рэшткі афіцыны
рэшткі гаспадарчай пабудовы
Фрагменты палацава-паркавага ансамбля
в. Чырвоная Зорка
1780–1783 гады
«Радзівілімонты»:
руіны палаца
парк
Рэшткі ветранога млына
канец XIX – пачатак в. Шыйкі
ХХ стагоддзя
Будынкі былой сядзібы:
в. Янавічы
першая палова
XIX стагоддзя
сядзібны дом
свіран

2

3
3
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Датаванне каштоўнасці

Брацкая магiла
Брацкая магiла
Бюст В.В.Кавалёнка
Курганны могільнік

Крупскi раён
1942 год
1941–1944 гады
1984 год
IX–XIII стагоддзi

Брацкая магiла
Курганны могільнік

1944 год
IX–XIII стагоддзi

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VII стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi
Курганны могільнік

IX–XIII стагоддзi

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VII стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
IX стагоддзе н.э.

Месцазнаходжанне каштоўнасці

г. Крупкi, на могiлках
г. Крупкi, на могiлках
г. Крупкі
в. Асінаўка, 3 км на паўночны захад
ад вёскi
г.п. Бобр
в. Выдрыца, 1 км на паўднёвы захад
ад вёскі, урочышча Ляхаўка
в. Вялікае Горадна, 0,1 км на захад ад
вёскi, урочышча Замак
в. Дубы, 1 км на поўдзень ад усходняга берага воз. Сялява
в. Дудзінка, 1 км на ўсход ад вёскі,
урочышча Расцяроб
в. Кіявец, 0,3 км на поўдзень ад
вёскі, на левым беразе р. Бобр
в. Клішана, 1 км на поўдзень ад вёскі,
на востраве воз. Сялява, урочышча
Выспянская Гара
в. Лянок, 0,2 км на поўнач ад вёскі
в. Пліса, у цэнтры вёскi, на правым
беразе р. Плiса
в. Смародзiнка
г.п. Халапенiчы

Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VII стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
1944 год
Брацкая магiла
1941, 1944 гады
Лагойскі раён
Фрагменты былой сядзібы Тышкевічаў:
г. Лагойск
XIX стагоддзе
будынак былой палатнянай фабрыкі
будынак былой стайні
будынак былой вартоўні
будынак былой лядоўні
тэрыторыя былога касцёла – фамільнай
крыпты
Лагойскае гарадзішча
V стагоддзе да н. э – г. Лагойск, ва ўрочышчы Замкавая
Гара, 1 км на паўночны захад ад гораV стагоддзе н.э.
да, на ўзвышшы
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – г. Лагойск, на паўднёва-ўсходняй усвеку
краіне горада, урочышча Піменава
IV стагоддзе н.э.
Гара
Брацкiя могiлкi
г. Лагойск, вул. Цiмчука
1944 год
Курганны могільнік
в. Амнішава, 0,7 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзi
вёскi, за ру ча ём, каля су час ных
могiлак
Курганны могільнік
в. Аўгустова, 0,7 км на паўночны заX–XIII стагоддзi
хад ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Бяларучы, у цэнтры вёскi, уровеку
чышча Гарадзiшча
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік-1, курганны могільв. Васількоўка, 1 км на за хад ад
X–XIII стагоддзi
нік-2
вёскі, у лесе, 1,5 км на захад ад вёскi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Васількоўка, 2 км на паўднё вы
веку
ўсход ад вёскі, урочышча Замак (ТарV стагоддзе н.э.
так)
Курганны могільнік
в. Вейна, 1,3 км на паўднёвы ўсход ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, каля сучасных могiлак
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Но вае Га радзішча, 0,5 км на
веку
поўдзень ад вёскі, урочышча Замак
V стагоддзе н.э.
Курганная група
в. Гасцілавічы, 3 км на поўнач ад
–
вёскі, у лесе, урочышча Тур’я
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Глебаўшчына, 0,4 км на паўднёвы
веку
ўсход ад вёскі, урочышча Замак
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Далькавічы, 0,7 км на поўнач ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, у лесе

Катэгорыя каштоўнасці
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Стаянка перыяду неаліту
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Сярэдневяковае селішча-1, сярэдневяковае селішча-2
Брацкая магiла
Камень-следавік перыяду бронзавага веку
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку
Курган
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку
Курганны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

сярэдзіна 4-га тыся- в. За цэн не, па бе ра гах р. Цна, на
поўнач ад моста, каля аўтамабільнай
чагоддзя да н.э.
дарогі Плешчаніцы–Зембін
V стагоддзе да н.э. – в. Камена, 0,3 км на паўночны захад
ад вёскі, на левым беразе р. Каменка
V стагоддзе н.э.
в. Камена, побач з гарадзішчам, каля
–
падножжа мыса, 0,1 км ад будынка
сельсавета, каля дарогі да селішча-1
в. Косiна
1944 год
в. Крамянец, 0,6 км на поўнач ад
–
вёскі
V стагоддзе да н.э. – в. Ку зевічы, 0,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, урочышча Замак
V стагоддзе н.э.
в. Кузевічы, 1 км на паўднёвы ўсход
–
ад вёскі, у полі
V стагоддзе да н.э. – в. Малы Казінец, 1 км на ўсход ад
вёскі, у лесе, 0,4 км на паўночны
V стагоддзе н.э.
ўсход ад вёскі, у лесе
в. Малы Казінец, 0,4 км на паўночны
X–XIII стагоддзi
ўсход ад вёскі
в. Малыя Бесяды
другая палова
XIX стагоддзя

Фрагменты парку «Малыя Бесяды»:
фрагменты парку
вадаём
алея лістоўніцы
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Мачаны, 1,5 км на поўдзень ад
веку
вёскі, урочышча Замчышча, у лесе
V стагоддзе н.э.
Гарадзішча
в. Мокрадзь, 3 км на поўдзень ад
–
вёскі
Курганны могільнік
в. Ніўкі, на ўсход ад тра сы ЛаX–XIII стагоддзi
гойск–Плешчаніцы, 100 м ад павароту на в. Кузевічы, у лесе
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Панізоўе, 1,5 км на паўднёвы захад
веку
ад вёскі, урочышча Замак, на левым
V стагоддзе н.э.
беразе р. Гайна
Памятнае месца – радзiма Змiтрака Бядулi
в. Пасадзец
1886 год
Курганны могільнік
г.п. Плешчаніцы, 3 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзi
па сёл ка, на пра вым бе ра зе р. Цiмошанка
Курганны могільнік
в. Прудзішча, 2 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, уздоўж дарогі на в. Дзяніскі,
урочышча Рудзькоўшчына
Курганны могільнік
в. Рацькавічы, 2 км на паўночны заX–XIII стагоддзi
хад ад вёскі, урочышча Змееў Лес,
справа ад дарогі ў в. Рудня
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Свідна, 0,5 км на ўсход ад вёскi, на
веку
правым беразе р. Гайна
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Селішча, 0,3 км на ўсход ад вёскі
X–XIII стагоддзi
Гарадзішча перыяду жалезнага веку
в. Сілічы, 0,8 км на поўнач ад вёскі,
–
каля шашы Мінск–Плешчаніцы
Гарадзішча-1 і гарадзішча-2 перыяду ран- V стагоддзе да н.э. – в. Каменская Слабада, 1,5 км на заняга жалезнага веку
хад ад вёскі, на ўзгорку ў лесе, 3 км на
V стагоддзе н.э.
захад ад вёскі, на ўзгорку ў лесе
Курганны могільнік
в. Сла гавішча, 5 км на паўноч ны
X–XIII стагоддзi
ўсход ад вёскі, уро чыш чаТ рэль
(Равы), у лесе
Курган
в. Слагавішча, 1,5 км на паўднёвы
–
ўсход ад вёскі, урочышча Татарскія
могілкі
Курганны могільнік
в. Сухая Гара, 1,3 км на ўсход ад
X–XIII стагоддзi
в ё ск і , 50 м з л е в а а д д а р о г і ў
в. Прудзішча
Кур ган н ы могільн ік-1, кур ган н ы
в. Сярэдняе, 1,5 км ад вёскі, па баках
–
могільнік-2
дарогі на в. Селішча, у лесе, 300 м на
ўсход ад могільніка-1, у лесе

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Гарадзішча-1 і гарадзішча-2 перыяду ран- V стагоддзе да н.э. – в. Тарасіно, 0,3 км на паўднёвы захад
няга жалезнага веку
ад вёскі, на высокім узгорку, 0,2 км
V стагоддзе н.э.
на захад ад вёскі, на высокім мысе, у
лесе
Курганны могільнік
в. Харужанцы, 1,5 км на паўднёвы
X–XIII стагоддзi
ўсход ад вёскі, у лесе
Курганны могільнік
в. Чырвоны Бор, 0,5–0,7 км на захад
X–XIII стагоддзi
ад вёскi
Любанскi раён
Ме ма ры яль ны ком плекс савецкiм
г. Лю бань, вул. Пер ша май ская, у
1921, 1944 гады
актывiстам, воiнам, пар тызанам i падскверы
польшчыкам, брацкiя могiлкi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Обчын, 3,5 км на паўднёвы ўсход
веку
ад вёскі, урочышча Гарадок
I стагоддзе н.э.
Культавы камень з свідравінамі
в. Ператок, 300 м на поўнач ад вёскі,
–
справа ад шашы Дубнікі–Таль
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Заельнае, 1,5 км на паўднёвы захад
веку
ад вёскі, у полі
I стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Засмужжа, 2,9 км на поўдзень ад
веку
вёскі, справа ад дарогі ў в. Турок,
I стагоддзе н.э.
урочышча Пераросты
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Крываль, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочыш ча Шведскiя
могілкі
Курганны могільнік
в. Ляхаўка, 1,8 км на паўднёвы захад
IX–XII стагоддзi
ад паўднёвай ускраіны вёскі, паміж
двума сучаснымі могілкамі
Курганны могільнік
в. Невалаж, 2 км на паўночны захад
IX–XII стагоддзi
ад цэнтра вёскі, урочышча Шведскiя
могілкі
Курганны могільнік
в. Ракавішчы, 0,5 км на паўночны
IX–XII стагоддзi
ўсход ад вёскі, зле ва ад да рогі ў
в. Смольгава
Курганны могільнік
в. Рачэнь, на паўночна-ўсходняй усIX–XII стагоддзi
краіне вёскі, на могілках
Курганны могільнік
в. Смольгава, 0,3 км на поўнач ад усIX–XII стагоддзi
ходняй ускраіны вёскі, злева ад дарогі ў в. Крупкі, урочышча Шведскія
могілкі
Курганны могільнік
в. Смольгава, 0,4 км на поўнач ад заIX–XII стагоддзi
ходняй ускраіны вёскі, у лесе, побач з
жывёлагадоўчай фермай
Мемарыяльны комплекс «Востраў Зысв. Старасек
1941–1944 гады
лаў»
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Турок, 0,5 км на поўдзень ад вёскі,
злева ад лясной дарогі ў в. Песчанец
Маладзечанскі раён
Корпус былога кляштара трынітарыяў
г. Маладзечна, вул. Замкавая, 21
1762 год
Гарадзішча
XV–XIX стагоддзi г. Маладзечна, на паўночна-ўсходняй ускраіне горада
Брацкая магiла
г. Ма лад зеч на, вул. Драздовіча, у
1941–1944 гады
скверы
Троіцкі касцёл з брамай і агароджай
в. Беніца, 0,1 км на паўночны ўсход
1701–1704 гады
ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Васькаўцы, на паўночна-ўсходняй
веку
н.э – 1-е тысячагод- ускраіне вёскі
дзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да в. Вя зын ка, 0,5 км на паўноч ны
веку
н.э. – 1-е тысячагод- ўсход ад вёскі, на левым беразе канала Вілейска-Мінскай воднай сістэмы
дзе н.э.
Гарадзішча
XIV–XVII стагоддзi в. Га ра док, у паўноч най ча ст цы
вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Дубрава, 0,3 км на поўнач ад вёскі,
IV–VII стагоддзi
веку
на ўзгорку вышынёй 35 м
Брацкая магiла
в. Дубрава
1941–1944 гады

Катэгорыя каштоўнасці
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3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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3
3
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Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе да
веку
н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.
Брацкiя могiлкi
1944 год
Каменны крыж перыяду позняга сярэдня–
вечча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага 1-е тысячагоддзе н.э.
веку
Курганны могільнік
VIII–XIII стагоддзi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
веку – ранняга сярэднявечча

V–XIII стагоддзi

Брацкая магiла
Помнiк экiпажу М.Ф.Гастэлы

1941–1944 гады
1941 год

Курганны могільнік

Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Гістарычны цэнтр г. Заслаўе: будынкі і збудаванні, планіровачная структура і ландшафт на тэрыторыі, абмежаванай перакрыжаваннем вул. Бялова з каналам Вілейска-Мінскай воднай сістэмы, уздоўж правага боку гэ та га ка на ла, ле ва га бе ра га
р. Княгінька, уздоўж чыгуначнай дарогі да
мос та на аўта мабільнай да ро зе Заслаўе–Ракаў, па прамой да забудовы на беразе р. Чарніца, па правым беразе ракі,
уздо ўж пра ва га боку ка на ла Вілейска-Мінскай воднай сістэмы да вул. Бялова
Будынак
Будынак
Будынак
Фрагменты будынка
Будынак
Будынак
Будынак
Будынак
Гарадзішча Вал
Гарадзішча Замэчак
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Курганны могільнік
Курганны могільнік

VIII–XIII стагоддзi
Мінскі раён
1944 год
1944 год
1944 год
1941 год
1919, 1944 гады
1944 год
X–XVIII стагоддзi

канец XIX стагоддзя
канец XIX стагоддзя
1933 год
канец XIX стагоддзя
канец XIX стагоддзя
1912–1914 гады
1911–1914 гады
1927 год
X–XVIII стагоддзi
другая палова X–
XI стагоддзе
другая палова X – пачатак XIІ стагоддзя
другая палова X–
XI стагоддзе
канец X–XI стагоддзе

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Краснае, 0,5 км на паўднёвы ўсход
ад вёскі, каля чыгуначнага пераезда

3

в. Краснае
в. Палачаны, 1,5 км на поўнач ад
вёскі, справа ад дарогі на в. Зоранька
в. Парадоўшчына, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі
в. Пекары, 0,5 км на захад ад вёскі,
каля дарогі ў в. Лужаны, урочышча
Капцы
г.п. Радашковічы, на ўскраіне пасёлка, на вул. Заслаўскай, на правым беразе р. Гуйка
г.п. Радашковiчы, вул. Савецкая
50-ы км шашы Мiнск–Вiльнюс, каля
г.п. Радашковiчы
в. Удранка, 100 м на паўднёвы захад
ад вёскі, абапал дарогі на г.п. Радашковічы

3
3

в. Абчак
в. Азярцо
в. Анопаль
в. Астрашыцкi гарадок
в. Бальшавiк
в. Гатава
г. Заслаўе

3
3
3
3
3
3
2

г. Заслаўе, вул. Вакзальная, 5
г. Заслаўе, вул. Вакзальная, 7
г. Заслаўе, вул. Вялікая, 25
г. Заслаўе, вул. Паштовая, 11
г. Заслаўе, вул. Рабочая, 18
г. Заслаўе, вул. Савецкая, 34
г. Заслаўе, вул. Савецкая, 36
г. Заслаўе, вул. Савецкая, 45
г. Заслаўе, на паўночнай ускраіне горада
г. Заслаўе, вул. Мінская

3
3
3
3
3
3
3
3
3

г. Заслаўе, 0,9 км на паўночны ўсход
ад гарадзішча Вал
г. Заслаўе, 1,6 км на паўднёвы ўсход
ад гарадзішча Замэчак
г. Заслаўе, 0,25 км на паўночны захад
ад гарадзішча Замэчак
г. Заслаўе, паўднёвая частка горада

3

X – першая палова
XI стагоддзя
канец X–XI стагоддзе г. Заслаўе, 1,8 км на паўднёвы захад
ад цэнтра горада
канец X – першая па- г. Заслаўе, 0,4–0,5 км на паўночны залова XІI стагоддзя хад ад гарадзішча Вал, на левым беразе Вілейска-Мінскай воднай сістэмы

3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
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г. Заслаўе, 1,5 км на паўднёвы захад
ад гарадзішча Замэчак
Курганны могільнік
г. Заслаўе, 1 км ад гарадзішча ЗамэX–XI стагоддзi
чак
Курганны могільнік
г. Заслаўе, 2 км на поўдзень ад гадругая палова
радзішча Замэчак
X–XI стагоддзе
Брацкая магiла
г. Заслаўе, вул. Вялікая
1941 год
Брацкая магiла
в. Байдакi
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Васілеўшчына, 0,4 км на захад ад
X–XIII стагоддзi
вёскі
Курганны могільнік
в. Вялікая Борздынь, 0,4 км на захад
IX–XII стагоддзi
ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VII стагоддзе да н.э. – в. Банцараўшчына, на левым беразе
веку
VIII стагоддзе н.э. р. Свіслач
Курганны могільнік
в. Буды, 0,1 км на поўнач ад вёскі
X–XIII стагоддзi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага IV стагоддзе да н.э. – в. Дварышча, 0,2 км на захад ад вёскі
веку
IV стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Дзедаўка, 1 км на поўнач ад вёскі
X–XII стагоддзi
Курганны могільнік
в. Дуброва, 0,3 км на паўднёвы ўсход
X–XII стагоддзi
ад вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Зба ровічы, 0,5 км на паўднё вы
I–IV стагоддзi
веку
ўсход ад вёскі
Гарадзішча
в. Га радзішча, на пра вым бе ра зе
X–XI, XVII–
р. Менка
XIX стагоддзi
Курганны могільнік
в. Грабёнка, 0,2 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзi
вёскі
Курганны могільнік
в. Кайкава, 1,3 км на захад ад вёскі
X–XII стагоддзi
Фрагменты былой сядзібы «Ігнацічы»:
канец ХІХ – пачатак в. Калініна
ХХ стагоддзя
сядзібны дом
X–XI стагоддзi

флігель
брама
кармацэх
свіран
сіласная вежа
фрагменты парку
Брацкая магiла
1944 год
Фрагменты былой сядзібы С.Прушынскаапошняя чвэрць
га:
ХVІІІ стагоддзя
тэрыторыя былога парку
тэрыторыя параднага двара
будынак свірна
Месца згубы ахвяр палітычных рэпрэсій
1930–1940-я гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага IV стагоддзе да н.э. –
веку
IV стагоддзе н.э.
Фартыфікацыйныя збудаванні, аб’ядна1932–1939 гады
ныя ў гісто ры ка-куль тур ны ком плекс
«Лінія Сталіна»
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VIII стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
1944 год
Курганны могільнік
X–XII стагоддзi
Брацкая магiла
Палацава-паркавы комплекс:
палац
гаспадарчыя пабудовы
парк
Брацкая магiла
Брацкiя магiлы

1944 год
другая палова
XVIII стагоддзя
1851, 1872 гады
XIX стагоддзе
1944 год
1917, 1944 гады

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

в. Каралёў Стан
в. Каралішчавічы

3
3

урочышча Курапаты
в. Лабеншчына, 0,4 км на захад ад
вёскі
раён в. Лашаны

1
3

в. Міханавічы, 1 км на поўнач ад
вёскі, на беразе р. Свіслач
в. Мiханавiчы
в. Нялідавічы, 0,65 км на ўсход ад
вёскі
в. Падгор’е
в. Прылукі

3

в. Ратамка
в. Самахвалавiчы

3
3

3

3
3
3
2
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Датаванне каштоўнасці

Сядзібна-паркавы комплекс:
сядзібны дом
флігелі
гаспадарчыя пабудовы
парк
Брацкая магiла
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2
Брацкая магiла
Брацкая магiла
Курганны могільнік

другая палова
XVIII стагоддзя

в. Сёмкава

2

1944 год
X–XII стагоддзi

в. Сеннiца
в. Скарынічы, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі
в. Слабада
в. Старое Сяло
в. Стукацічы, 500 м на паўночны захад ад вёскі
в. Траскаўшчына
в. Цімошкі, 2 км на паўднёвы захад
ад вёскі
в. Шчомыслiца
в. Юзуфава

3
3

Брацкая магiла
Курганны могільнік
Брацкая магiла
Брацкая магiла

1944 год
1944 год
X–XII стагоддзi
1941–1944 гады
X–XII стагоддзi

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

Назва каштоўнасці

1944 год
1944 год
Мядзельскі раён
Брацкая магiла савецкіх воінаў і партызан
г. Мядзел, вул. 1 Мая
1941–1944 гады
Гарадзішча
г. Мядзел
X–XIII,
XVI–XVIII стагоддзi
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча
г. Мяд зел, 100 м на ўсход ад гаVI–VIII стагоддзi
радзішча
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Алешкі, 0,5 км на паўднёвы захад
ад вёскі, правы бераг р. Страча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Астраўляны, 0,5 км на паўднёвы
веку
ўсход ад вёскі
VII стагоддзе н.э.
Брацкая магiла рускіх салдат
в. Брусы
1916 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Белаўшчына, на беразе ручая
веку
VII стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Галубэнькі, урочышча Гарадзішча
веку
VII стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Гарадзішча, 0,26 км на паўночны
веку
захад ад вёскі
VII стагоддзе н.э.
Селішча
VI стагоддзе да н.э. – в. Гарадзішча, на паўночны захад ад
VIII стагоддзе н.э. гарадзішча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Дзягілі, у вёсцы
веку
VII стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Дзянісава, уро чыш ча Ра ма на ва
веку
Гара
VII стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
канец 1-га тысяча- в. Занарач, на паўднёвай ускраіне
могілак
годдзя н.э.
Курганны могільнік
в. Засвір, 1 км на поўдзень ад вёскі, у
VI–XII стагоддзi
лесе, урочышча Капцы
Селішча
другая палова 1-га – в. Засвір, 1,5 км на захад ад вёскі,
пачатак 2-га тысяча- каля воз. Свір
годдзя н.э.
Брацкая магiла савецкіх воінаў і партызан
г.п. Крывiчы, вул. 17 Верасня
1943–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Мікасецк, урочышча Чорная Гара
I–IV, VI–VIII,
веку
X–XI стагоддзi
Селішча
в. Мікасецк, вакол гарадзішча
VI–XI стагоддзi
Помнiк партызанам Вiлейшчыны
в. Мiкольцы
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Нагаўкі, урочышча Валатоўкі
VI–XI стагоддзi
Курганны могільнік
в. Наўры, 1 км на поўдзень ад вёскі
XI–XII стагоддзi
Курганны могільнік
в. Ня ве ры, 0,5 км на поўдзень ад
VI–XI стагоддзi
вёскі, на правым беразе р. Сэрвач
Курганны могільнік
в. Палессе, 0,2 км на ўсход ад вёскі,
VI–VIII стагоддзi
на беразе р. Сэрвач
Гарадзішча
в. Пераградзь, на востраве воз. МядX–XV стагоддзi
зель, урочышча Замак
Селішча
в. Пераградзь, на востраве воз. МядVI–VIII стагоддзi
зель, урочышча Замак

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VII стагоддзе да н.э. –
веку
VII стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
IX стагоддзе н.э.
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VII стагоддзе н.э.

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

в. Пераградзь, на востраве Гарадок

3

г.п. Свір, у цэнтры пасёлка

3

г.п. Свір, на паўднёва-заходняй ускраіне пасёлка, на беразе воз. Свір,
урочышча Гарадок
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Слабада, урочышча Весялуха
веку
VII стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Слабада, урочышча Старына
VI–XI стагоддзi
Курганны могільнік
в. Старынкі, урочышча Валатоўкі
VI–XII стагоддзi
Брацкая магiла рускіх салдат
в. Вузла
1916 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Целякі, урочышча Гарадзішча
веку
VII стагоддзе н.э.
Брацкая магiла рускіх салдат
в. Чарэмшыцы
1916 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Шыкавічы, урочышча Гарадзец
веку
VII стагоддзе н.э.
Былая сядзіба К.Сулістроўскага:
другая палова ХVІІІ в. Шэметава
стагоддзя
фрагменты парку

3
3
3
3
3
3
3
3
3

уязная алея
сістэма сажалак
касцёл, званіца, плябанія
гаспадарчы двор
руіны спіртзавода
Нясвіжскі раён
канец ХІХ стагоддзя г. Нясвіж, вул. Ленінская, 11, 13, 22
ХVI–XVIII стагоддзi г. Нясвіж, вул. Савецкая, 1а, 1б, 3,
вул. Беларуская, 2
Будынак
г. Нясвіж, вул. Савецкая, 2
ХVIII стагоддзе
Гарадская Слуцкая брама
ХVI–XVIII стагоддзi г. Нясвіж, вул. Слуцкая
Былы пасёлак лясніцтва (тры будынкі)
пачатак ХХ стагоддзя г. Нясвіж, вул. Сыракомлі, 29
Будынак
канец ХІХ стагоддзя г. Нясвіж, вул. Чапаева, 3
Былы кляштар бернардзінцаў
XVI–XVII стагоддзi г. Нясвіж, вул. Гейсіка, 1
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Аношкі, 0,8 км на паўночны ўсход
веку
ад вёскі, урочышча Гарадзішча
V стагоддзе н.э.
Сядзіба (уязная брама, стайні, свіран)
канец ХІХ –пачатак в. Вялікая Ліпа
ХХ стагоддзя
Брацкая магiла
г.п. Гарадзея, вул. Шасэйная
1941–1944 гады
Былы сядзібны дом
сярэдзіна ХІХ ста- в. Горны Сноў
годдзя
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу другая палова ХVІІІ – в. Завушша
«Завушша»:
пачатак ХХ стагоддзя
парк
руіны капліцы
лядоўня
свіран
млын
Гарадзішча
в. Качановічы, 1,4 км на паўночны
IV–V,
XI–XIII стагоддзi ўсход ад цэнтра вёскі, урочышча Гарадзішча
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Мацылёўшчына, 0,6 км на захад ад
вёскі, побач з могілкамі і дарогай у
в. Грыцкавічы
Фрагменты былой сядзібы «Наруцавічы»:
в. Аношкі
першая палова
XIX стагоддзя
парк
стайня
Былы палацава-паркавы ансамбль:
в. Сноў
1827 год
палац
парк
Брацкiя могiлкi
в. Сноў
1941–1944 гады
Брацкiя могiлкi
в. Сноў
1918–1920 гады
Забудова вул. Ленінскай
Гарадская ратуша з гандлёвымі радамі

3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

2
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3
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Назва каштоўнасці

Курганны могільнік

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

IX–XIII стагоддзi

в. Чанавічы, на паўднёва-заходняй
ус к раіне вёскі, зле ва ад да рогі ў
в. Кіркаўшчына, на старых могілках

Пухавіцкі раён
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага пачатак 1-га тысяча- в. Балачанка, 1,5–1,7 км на паўднёвеку
вы захад ад вёскі, на правым беразе
годдзя н.э.
р. Балачанка, урочышча Дубы
Курганны могільнік
в. Белькавічы, 0,2 км на паўночны
X–XIII стагоддзi
захад ад вёскі, 100 м ад дарогі на
в. Наваполле, каля могілак
Брацкая магiла
в. Блонь
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Блужскі Бор, 1,6 км на поўдзень ад
веку
вёскі, на левым беразе р. Свіслач
V стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
в. Варшаўка
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Гарэлец
1941–1944 гады
Фрагменты былой сядзібы Ельскіх:
в. Дудзічы
другая палова
ХVІІІ стагоддзя
тэрыторыя двара
водная сістэма
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Дудзічы, 0,2 км на ўсход ад вёскі,
веку
на пра вым бе разе р. Свіслач, уроV стагоддзе н.э.
чышча Кобань
Брацкая магiла
в. Дукора, урочышча Пушча
1920, 1944 гады
Брацкая магiла
в. Дукора
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Кавалевічы, 1,3 км на паўночны
веку
захад ад вёскі, урочышча Гарадзішча
V стагоддзе н.э.
(Маяк), 0,7 км ад левага берага вадасховішча Кавалёўка
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Мацеевічы, 2,3 км на поўдзень ад
веку
вёскі, на правым беразе р. Таль, на
V стагоддзе н.э.
ўскраіне лесу, урочышча Гарадзішча
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Міжрэчча, на паўночна-заходняй
III–V стагоддзi
веку
ускраіне вёскі, на левым беразе р. Вол м а , 0, 1 к м ад я е ў п а д з е н н я ў
р. Свіслач
Брацкая магiла
в. Мiжрэчча
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Наваполле
1944 год
Брацкая магiла
в. Наваселкi
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Паддуб’е, 2,9 км на поўнач ад
веку
вёскі, у полі, мясцовая назва – ГараV стагоддзе н.э.
док
Брацкая магiла
в. Падкоссе
1941–1944 гады
Брацкая магiла
в. Пярэжыр
1944 год
Брацкая магiла
г.п. Рудзенск
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Светлы Бор, 0,6 км на ўсход ад
веку
вёскі, на левым беразе р. Свіслач, у
V стагоддзе н.э.
месцы яе ўпадзення ў р. Волма
parБрацкая магiла
в. Старынкi
1941 год
Курганны могільнік
в. Церабуты, 1,1 км на поўдзень ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, на правым беразе р. Свіслач,
урочышча Курганне
Брацкая магiла
в. Вузляны
1941–1944 гады
Салігорскі раён
Помнік У.І.Леніну
г. Салігорск, пл. Леніна
1979 год
Помнiк братам Цубам
в. Вялiкi Лес
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Прусы, на паўночна-заходняй ускX–XIII стагоддзi
раіне вёскі, на могілках
Магiла Д.Т.Гуляева
г.п. Старобiн, вул. Пагранiчная
1943 год
Брацкая магiла
в. Чырвоная Слабада
1943 год
Слуцкі раён
Комплекс паштовай станцыі
сярэдзіна XIX ста- г. Слуцк, вул. Леніна 153а, 155, 157,
159
годдзя
Гарадзішча
IX–XIII стагоддзi г. Слуцк, у цэнтры горада, на правым
бе ра зе р. Случ, паміж вуліцамі
Піянерская, Віленская і Леніна

Катэгорыя каштоўнасці

3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
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Месцазнаходжанне каштоўнасці

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Амговічы, 0,4–0,5 км на захад ад
веку
вёскі, на левым беразе ручая Ніжняя
VII стагоддзе н.э.
Вясейка
Брацкая магiла
в. Амговічы
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Баравая, 1 км на захад ад вёскі,
веку
справа ад дарогі ў в. Гольчыцы, уроVII стагоддзе н.э.
чышча Гарадок
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Вялікая Пад зер, 0,85 км н а
веку
паўночны ўсход ад вёскі, на левым беVII стагоддзе н.э.
разе р. Вясейка
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Вялікая Сліва, 4 км на паўночны
веку
ўсход ад цэнтра вёскі, ва ўрочышчы
VII стагоддзе н.э.
Царковішча, справа ад дарогі ў в. Малая Сліва
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Гольчыцы, 4 км на поўнач ад вёскі,
веку
справа ад дарогі ў в. Аполіны
VII стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Горкі, 2,3 км на поўнач ад усходняй ускраіны вёскі, злева (50 м) ад дарогі да шашы Слуцк–Мікашэвічы
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Грэск, у цэнтры вёскі, на правым
веку
беразе р. Савва, побач з невялікай саVII стагоддзе н.э.
жалкай, урочышча Замак
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Заграддзе, 1 км на паўднёвы ўсход
веку
ад вёскі, справа ад дарогі ў в. МярэVII стагоддзе н.э.
шына
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Заграддзе, 1,1 км на паўднёвы захад ад вёскі
Рэшткі фраг мен таў бы лой сядзібы Дав. Заляддзе
другая палова
манскіх:
ХVІІІ–XIX стагоддзе
парк
рэшткі млына
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Замосце, 3 км на поўнач ад вёскі,
веку
VII ста-годдзе н.э. на правым беразе р. Жалязніца
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Івань, 1,1 км на паўднёвы захад ад
веку
вёскі, урочышча Замак
VII стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
в. Кучын
1941 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Леніна, на паўноч най ус к раіне
веку
вёскі, злева ад дарогі да чыгункі, на
VII стагоддзе н.э.
левым беразе р. Морач, урочышча
Замак
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Гольчыцы, 3,5 км на ўсход ад вёскі
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Падліпцы, 2,8 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, справа ад чыгункі Баранавічы–Асіповічы
Брацкая магiла
в. Пакрашава
1941–1944 гады
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Паўлаўка, 0,2 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі, у полі
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Рабак, 2 км на паўночны захад ад
вёскі
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Рыжыца, 150 м на паўднёвы захад
веку
ад вёскі, справа ад дарогі да шашы
VII стагоддзе н.э.
Старыя дарогі–Слуцк
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Сорагі, 1 км на поўнач ад вёскі,
0,7 км на паўднёвы захад ад в. Валошава
Курганны могільнік
IX–XIII стагоддзi в. Сорагі, 0,9 км на поўнач ад вёскі,
0,7 км ад другой курганнай групы
Брацкая магiла
в. Селiшча
1941–1944 гады
Смалявіцкі раён
Брацкая магiла
г. Смалявiчы, вул. Сацыялiстычная
1941–1944 гады
Брацкая магiла
г. Смалявiчы, вул. Сацыялiстычная
1941–1944 гады
Брацкая магiла
г. Смалявiчы, вул. 40 год Перамогі
1941–1944 гады
Комплекс былой сядзібы «Алесіна»:
пачатак ХХ стагоддзя в. Алесіна
дом з гаспадарчай прыбудовай
бровар

Катэгорыя каштоўнасці
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в. Волма
в. Драчкава
в. Калiта
в. Карпілаўка
в. Каменка, 1,8 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Каменка, урочышча Замак
в. Тадуліна, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі
в. Масцiшча
в. Пеліка, 5 км на поўнач ад вёскі,
абапал дарогі на в. Трубянок, перад
выез дам на шашу М-1, урочыш ча
Доўгі Барок
в. Пекалiн
в. Плiса
– в. Прылепы, у вёсцы

Катэгорыя каштоўнасці

Брацкая магiла
1943–1944 гады
Брацкая магiла
1941–1944 гады
Брацкая магiла
1944 год
Курганны могільнік
ІХ–ХІІ стагоддзi
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. –
веку
VIII стагоддзе н.э.

3
3
3
3
3

Курганны могільнік

IX–XII стагоддзi

3

Брацкая магiла
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча

1941–1944 гады
IX–XII, XI–XIII
стагоддзi

Брацкая магiла
1941, 1944 гады
Брацкая магiла
1941–1944 гады
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага IV стагоддзе да н.э.
веку
VII стагоддзе н.э.
Брацкая магiла
в. Студзенка
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага IV стагоддзе да н.э. – в. Туры, 1,3 км на паўночны ўсход ад
веку
вёскі, у лесе, урочышча Французскае
IX стагоддзе н.э.
Умацаванне
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага трэцяя чвэрць 1-га в. Іскра, 0,3 км на поўнач ад вёскі
веку
тысячагоддзя н.э.
Фрагменты былой сядзібы:
пачатак ХХ стагоддзя в. Шыпяны
жылы дом
стайня
малочня
Брацкая магiла
в. Юр’ева
1941–1944 гады
Старадарожскi раён
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Аса вец, 1,2 км на поўдзень ад
I–IV стагоддзi
веку
вёскі, урочышча Гарадзішча
Курганны могільнік
в. Буд зенічы, 4,5 км на за хад ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, урочышча Курганы
Курганны могільнік
в. Дражна, на паўднёвай ускраіне
X–XIII стагоддзi
вёскі, на сучасных могілках, злева ад
дарогі ў в. Падарэссе
Курганны могільнік-1, курганны могільв. Лагі, 0,4 км на за хад ад вёскі,
X–XIII стагоддзi
нік-2, курганны могільнік-3
0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі,
0,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі
Курганны могільнік
в. Ляўкі, на заходняй ускраіне вёскі,
X–XIII стагоддзi
злева ад дарогі, на могілках
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Новыя Ісаевічы, 1,6 км на ўсход ад
веку
вёскі, урочышча Гарадніца
VII стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Пасека, 2,8 км на захад ад вёскі,
X–XIII стагоддзi
урочышча Курганне
Брацкая магiла
в. Пасека
1941–1944 гады
Курганны могільнік
в. Паставічы, на беразе р. Арыжня,
X–XIII стагоддзi
2 км на паўднёвы захад ад вёскі
Курганны могільнік
в. Прусы, 1,2 км на захад ад паўночX–XIII стагоддзi
най ускраіны вёскі, урочышча Курганы
Курганны могільнік
в. Рабак, 0,8 км на паўночны захад ад
X–XIII стагоддзi
вёскі, справа ад дарогі ў в. Сорагі
Курганны могільнік
в. Рабак, 0,6 км на ўсход ад вёскі
X–XIII стагоддзi
Брацкiя магiлы
в. Сiнячова
1941–1944 гады
Стаўбцоўскі раён
Брацкая магiла
г. Стоўбцы, пл. Бессмяротнасцi
1944 год
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага
в. Васілеўшчына, 0,2 км на поўдзень
І стагоддзе
веку
ад вёскі, урочышча Гарадок
Руіны былой сядзібы:
в. Вялікі Двор
першая палова
XIX стагоддзя
парк
вадаём

3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

№ 1/8795

08.08.2007

-103-

Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Датаванне каштоўнасці

Месцазнаходжанне каштоўнасці

сядзібны дом
руіны свірна
камера для сушэння льну
гаспадарчыя пабудовы
Былы кальвінскі збор

1590 год, пачатак в. Дзераўная
XVII стагоддзя
Стаянка перыяду неаліту
3-e тысячагоддзе да в. Кругліца, 1,5 км на паўднё вы
ўсход ад вёскі, на пра вым бе ра зе
н.э.
р. Нёман, у лесе, урочышча Лысая
Гара
Курганны могільнік
в. Кругліца, 2,5 км на паўднё вы
X–XIII стагоддзi
ўсход ад вёскі, у лесе, абапал дарогі ў
в. Заямнае
Курганны могільнік
в. Кругліца, 0,4 км на паўночны заX–XIII стагоддзi
хад ад вёскі, каля дарогі ў в. Жукаў
Барок, у лесе
Стаянка перыяду каменнага веку
3-e тысячагоддзе да в. Мікалаеўшчына, на паўднёвай ускраіне вёскі, на правым беразе р. Нён.э.
ман
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага 3–2-е тысячагоддзі да в. Русаковічы, 0,3–1,5 км на захад,
вякоў
на поўнач і на ўсход ад вёскі
н.э.
Паселішчы перыяду каменнага веку
3-e тысячагоддзе да в. Сверынава, на поўдзень, усход і
паўднёвы захад ад вёскі, на правым
н.э.
беразе р. Нёман
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Сула, 1 км на паўночны захад ад
веку
вёскі, у лесе, на левым беразе р. Сула
V стагоддзе н.э.
Рэшткі былой сядзібы:
канец ХVІІІ – пача- в. Сула
так ХХ стагоддзя
фрагменты парку

Катэгорыя каштоўнасці

2
3

3
3
3
3
3
3
3

вадаём
капліца
гаспадарчыя пабудовы
афіцына
лядоўня
Курганны могільнік

Уздзенскі раён
XI–XIII стагоддзi

Рэшткі былой сядзібы «Наднёман» (у ме1830-я гады
жах адводу зямельнай пляцоўкі)
Фрагменты былой сядзібы «Кухцічы»:
канец ХVІІІ – пачатак ХХ стагоддзя
кальвінскі збор
парк
афіцына
гаспадарчыя пабудовы
стайня
млын
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. –
веку
V стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
XI–XIII стагоддзi
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу:
парк
сажалкі
свіран
стайня
Брацкая магiла
Курганны могільнік
Курганны могільнік

першая палова
XIX стагоддзя

в. Валяр’яны, 0,4 км на поўнач ад
вёскі
в. Наднёман

3

пас. Першамайск

2

в. Цеплень, на паўночнай ускраiне
вёскi
в. Таўкачэвічы, 3 км на паўноч ны
ўсход ад вёскі
в. Таўкачэвічы

3

Чэрвеньскі раён
г. Чэр вен ь, вул. Ка ша во г а, на
1941–1944 гады
могiлках
в. Дыя, 1,5 км на поўнач ад вёскі, на
X–XIII стагоддзi
ўскраіне лесу, абапал дарогі ў в. Новыя Зялёнкі
в. Дубовы Лог, перад уездам у вёску,
X–XIII стагоддзi
0,25 км злева ад дарогі, урочышча
Калядкi

2

3
3

3
3
3
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Катэгорыя каштоўнасці

Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага V стагоддзе да н.э. – в. Гарадзішча, на ўсходняй ускраіне
3
веку
вёскі, на вы сокім пра вым бе ра зе
VII стагоддзе н.э.
р. Уса
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Гарадок, 0,8 км на паўднёвы ўсход
3
веку
ад вёскі, урочышча Гарадок, 0,6 км
VII стагоддзе н.э.
справа ад дарогі з в. Рэчкі ў в. Гарадок
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Грабёнка, 0,2 км на паўночны за3
веку
хад ад вёскі, урочышча Акопы
VII стагоддзе н.э.
Курганны могільнік
в. Замасточча, 1,1 км на паўночны
X–XIII стагоддзi
3
ўсход ад вёскі, каля дарогі ў в. Валадута, урочышча Скуратоўшчына
Брацкая магiла
в. Зянонполле
1919,
3
1941–1944 гады
Брацкiя магiлы
в. Калодзежы
1941–1944 гады
3
Брацкая магiла
в. Клiнок
1941–1944 гады
3
Курганны могільнік
в. Клінок, 4,3 км на паўднёвы захад
X–XIII стагоддзi
3
ад вёскі, у лесе, паміж дарогамі ў
вёскі Слабада і Хочын
Курганны могільнік
в. Красіна, 0,4 км на паўночны захад
X–XIII стагоддзi
3
ад вёскі
Брацкiя магiлы
в. Нежаўка
1920, 1944 гады
3
Курганны могільнік
в. Ра ваніцкая Сла ба да, 0,9 км на
X–XIII стагоддзi
3
ўсход ад вёскі, па ба ках да рогі ў
в. Бы шан ка, на пра вым бе ра зе
р. Уша
Брацкiя могiлкi
в. Раванічская Слабада
1942–1944 гады
3
Былая сядзіба:
в. Раванічы
другая палова
2
XIX стагоддзя
палац
два флігелі
парк
Брацкая магiла
в. Раванічы
1941–1944 гады
3
Брацкая магiла
г.п. Смiлавiчы, вул. Савецкая
1941–1944 гады
3
Курганны могільнік
в. Стары Пруд, 1,5 км на паўднёвы
X–XIII стагоддзi
3
ўсход ад вёскі, спра ва ад шашы
Мінск–Магілёў, уро чыш ча Ба тураўшчына
Месца былой сядзібы С.Манюшкі:
пачатак XIX стагод- в. Убель
3
дзя
фрагмент уязной алеі
рэгулярны парк
тэрыторыя былой сядзібы ўздоўж р. Волма
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага VI стагоддзе да н.э. – в. Уборкі, 0,7 км на поўдзень ад
3
веку
вёскі, урочышча Гарадок (Акопы), на
VII стагоддзе н.э.
правым беразе р. Уша
г. Мінск
Гіста рыч ны цэнтр г. Мінска (пе ралік
вул. Багдановіча, 3, 7, 9, 9а, 11, 17а, без катэХІ–ХХ стагоддзі
аб’ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія
19, 21
горыі
не прад стаўлены ў Дзяр жаўным спісе
вул. Віцебская, 10, 11
»
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэсвул. Герцэна, 10, 12, 2а, 2, 4, 6, 8
»
публікі Беларусь асобным шыфрам)
вул. Гарадскі Вал, 12, корп. 2
»
вул. Замкавая, 25, 27, 27а, 29, 31
»
вул. Ракаўская, 12, 12а, 14а, 15, 16,
»
16а, 17, 18, 19, 19а, 20/15, 23, 25, 30, 32
вул. Інтэрнацыянальная, 4, 5, 6, 8,
»
9/17, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 16, 21/3,
23, 25, 27, 31, 31а, 33б
вул. Рэвалюцыйная, 4, 6, 6а, 6б, 6в,
»
8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 22,
24а, 24б, 24, 26, 26а, 28, 32
вул. Камунальная набярэжная, 4, 6, 8
»
вул. Камсамольская, 5, 5а, 6, 7, 9/16,
»
11/7, 12, 13а, 15, 15а, 18, 20а
зав. Музычны, 1б-2/к, 1в-2/к, 3
»
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вул. Шпалерная, 6а
вул. Вызвалення, 11, 13, 3, 5, 7, 8, 9
вул. Старавіленская, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16
вул. Старажоўская, 3, 5
Курганны могільнік
на за хад ад паў днё ва га кан ца
Х–ХІ стагоддзі
вул. Сцебянёва, у лесапасадцы каля
МКАД у раёне развязкі са Слуцкай
шашой
Тэрыторыя былога капішча
Х – пачатак ХХ ста- тэ ры то рыя, аб ме жа ва ная пой май
р. Свіслач, вуліцамі Ульянаўская і
годдзя
Лодачная
Тэрыторыя былых брацкіх могілак ахвяр
былы Ста ра жоўскі ры нак і раён
1914–1918 гады
Першай сусветнай вайны
паміж су час нымі Ста равіленскім
трактам і вул. Чарвякова
К о м п л е к с б у д ы н к аў ч ы г у н а ч н ай
вул. Аўтадораўская, 3, 3а
1912–1914 гады
бальніцы:
галоўны корпус
дапаможныя карпусы
вадацяжная вежа
Будынак
вул. Бабруйская, 3
1930-я гады
Месца, дзе стаяў дом, у якім нарадзіўся
вул. М.Багдановіча, 23а
1879–1880 гады
М.Багдановіч
Будынак
вул. М.Багдановіча, 23
1936 год
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. Валадарскага, 3
Будынак
канец ХІХ стагоддзя вул. Валадарскага, 4
Будынак
вул. Валадарскага, 7
ХІХ стагоддзе
Будынак
канец ХІХ – пачатак вул. Валадарскага, 9
ХХ стагоддзя
Будынкі
вул. Валадарскага, 10, 12
ХІХ стагоддзе
Будынак
1920-я, 1940-я гады вул. Валадарскага, 15
Будынак
пачатак ХХ стагод- вул. Валадарскага, 17
дзя,
1950-я гады
Будынак
канец ХІХ стагоддзя вул. Валадарскага, 19
Будынак
зав. Дабрамысленскі, 3
першая палова
ХХ стагоддзя
Будынак
канец ХIX стагоддзя вул. Замкавая, 28
Будынак Беларускага таварыства дружбы
вул. Захарава, 28
1956 год
і культурнай сувязі з замежнымі краінамі
Курганны могільнік
на скрыжаванні пр. Газеты «Звязда»
Х–ХІ стагоддзі
і вул. Любімава каля дома № 22
корп. 2
Будынак кінатэатра «Перамога»
вул. Інтэрнацыянальная, 20
1929, 1947 гады
Будынак
вул. Інтэрнацыянальная, 26
1956 год
Будынкі
вул. Камсамольская, 8/18 (вул. Рэ1954–1955 гады
валюцыйная), 14
Будынак
вул. Камуністычная, 14
1952 год
Будынак
вул. Камуністычная, 16
1952 год
Будынак
вул. Камуністычная, 18
1951 год
Будынак былога дражджавога завода
вул. Кастрычніцкая, 14
1891 год
Будынак былога вінакурнага завода
вул. Кастрычніцкая, 15
1893 год
Будынак былога металаапрацоўчага завода
вул. Кастрычніцкая, 16
1907 год
Будынак былога гарбарнага завода
вул. Кастрычніцкая, 19
1895 год
Забудова вул. Кірава
1940–1950-я гады вул. Кірава, 3, 4, 6/22 (вул. Свярдлова), 51/9 (вул. Янкі Купалы)
Будынак
вул. Кірава, 1, вул. Бабруйская, 13,
1947–1952 гады
вул. Ленінградская, 7
Будынак
вул. Кірава, 2, вул. Бабруйская, 15,
1947–1952 гады
вул. Ульянаўская, 34
Будынак былога ўпраўлення Лібава-Ровул. Кірава, 11/26 (вул. Валадарска1911 год
менскай чыгункі
га)
Будынак былой гасцініцы «Свіслач»
вул. Кірава, 13
1938 год

Катэгорыя каштоўнасці

»
»
»
»
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

3
2
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1929 год

вул. Кірава, 19/35 (вул. Камсамольская)
вул. Кірава, 23

пачатак ХХ стагоддзя,
1950-я гады
Будынак
канец ХІХ стагоддзя, вул. Кірава, 29/17 (вул. Леніна)
1950-я гады
Будынак
вул. Кірава, 33
1930-я гады
Комплекс будынкаў былога кляштара бер- XVII–ХІХ стагоддзі
нардзінцаў:
касцёл
вул. Кірылы і Мяфодзія, 4
другая палова
XVII стагоддзя
жылы корпус
вул. Кірылы і Мяфодзія, 6
1650-я гады
флігель
вул. Кірылы і Мяфодзія, 8
1817 год
гандлёвыя рады
вул. Герцэна, 1
1810–1817 гады
агароджа
вул. Герцэна
1810–1817 гады
Будынак
канец ХІХ – пачатак вул. Кісялёва, 28
ХХ стагоддзя
Комплекс будынкаў піваварнага завода
вул. Кісялёва, 30
1864 год
«Аліварыя»
Асноўны корпус (з тэхналагічным абста- канец ХІХ стагоддзя вул. Крапоткіна, 33
ля ван нем і існую чымі тэх на лагічнымі
прыбудовамі) хлебазавода
Будынак
вул. Куйбышава, 10
1951–1953 гады
Ан самбль бу ды н каў і буль вар па
вул. Леніна, 2, 3, 4, 5, 6, 8
1950–1956 гады
вул. Леніна ў квар та ле пр. Не за лежнасці – вул. Інтэрнацыянальная
Будынак
вул. Леніна, 9
1947–1954 гады
Будынак
1930-я, 1950-я гады вул. Леніна, 15
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. Леніна, 15а
Будынак
вул. Леніна, 16/33 (вул. К.Маркса)
1950-я гады
Будынак
вул. Ленінградская, 3
1930-я гады
Будынак
вул. Ленінградская, 5
1937 год
Забудова вул. К.Маркса
вул. К.Маркса, 6/22 (вул. Валадарпершая палова
ска га), 8/21 (вул. Ва ла дар ска га),
ХХ стагоддзя,
1940–1950-я гады 23/34 (вул. Кам са моль ская), 27,
28/18
(ву л. Ленін а),
35/11
(вул. Леніна), 36/16 (вул. Энгельса),
39/14 (вул . Эн ге ль са), 45/15
(вул. Я.Купалы)
Будынак
пачатак ХХ стагод- вул. К.Маркса, 4
дзя,
1950-я гады
Будынак
пачатак ХХ стагод- вул. К.Маркса, 9
дзя,
1950-я гады
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. К.Маркса, 11
Будынак
вул. К.Маркса, 12а
другая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя вул. К.Маркса, 15
Будынак былога Мінскага таварыства ама- пачатак ХХ стагоддзя вул. К.Маркса, 17
тараў прыгожых мастацтваў
Будынак
канец ХІХ стагоддзя вул. К.Маркса, 19
Будынак
вул. К.Маркса, 20
другая палова
ХІХ стагоддзя,
1950-я гады
Будынак
1930-я, 1950-я гады вул. К.Маркса, 21
Будынак
пачатак ХХ стагод- вул. К.Маркса, 25/29 (вул. Камсамольская)
дзя,
1950-я гады
Будынак
вул. К.Маркса, 26
другая палова
ХІХ стагоддзя,
1950-я гады
Бу ды нак бы лой жа но чай Марыінскай
вул. К.Маркса, 29
1879 год
гімназіі

Катэгорыя каштоўнасці

3
3
3
3
2

3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Працяг табл.
Назва каштоўнасці

Будынак

Датаванне каштоўнасці

канец ХІХ – пачатак
ХХ стагоддзя
Будынак
1940-я, 1950-я гады
Будынак
пачатак ХХ стагоддзя
Будынак
1932 год
Брацкая магіла савецкіх ваеннапа-лон1941–1944 гады
ных, партызан і мірных жыхароў
Адміністрацыйны будынак
пачатак ХХ стагоддзя
Будынак былога дрожджава-вінакур-нага канец ХІХ – пачатак
завода
ХХ стагоддзя
Будынак
1940–1950-я гады
Забудова вул. Мяснікова
ХІХ–ХХ стагоддзі

Месцазнаходжанне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

вул. К.Маркса, 30/13 (вул. Леніна)

3

вул. К.Маркса, 34
вул. К.Маркса, 34а
вул. Маскоўская, 8/1
Маскоўская шаша, 9-ы км

3
3
3
3

пр. Машэрава, 3
вул. Маякоўскага, 79

3
3

зав. Міхайлаўскі, 4
вул. Мяснікова, 11а, 11б, 11в, 11г,
74, 76
Будынак
канец ХІХ стагоддзя вул. Мяснікова, 3а
Будынак былой паліклінікі
вул. Мяснікова, 26
1928–1931 гады
Тэрыторыя былога Масюкоўшчын скага
на перасячэнні вул. Нарачанскай і
1941–1944 гады
лагера смерці
дарогі Мінск–Заслаўе
Будынак Галоўпаштамта
пр. Незалежнасці, 10
1949–1953 гады
Гасцінічны комплекс «Мінск» (карпусы 1 і 2)
пр. Незалежнасці, 11
1958, 1969 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 12
1952 год
Будынак
пр. Незалежнасці, 13
1950–1954 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 14
1947–1951 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 16/32 (вул. Кам1947–1951 гады
самольская)
Будынак
пр. Незалежнасці, 18
1948–1952 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 19/23 (вул. Кам1952 год
самольская)
Будынак Дзяржаўнага універсальнага мапр. Незалежнасці, 21
1951 год
газіна
Будынак
пр. Незалежнасці, 22 (вул. Леніна, 7,
1949–1954 гады
вул. Энгельса, 10)
Будынак
пр. Незалежнасці, 23 (вул. Леніна, 5,
1949–1954 год
вул. Энгельса, 8)
Будынак
пр. Незалежнасці, 28
1956–1957 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 29/19 (вул. Янкі
1957 год
Купалы)
Будынак
пр. Незалежнасці, 30/17 (вул. Янкі
1957 год
Купалы)
Будынак Беларускага дзяржаўнага цырка
пр. Незалежнасці, 32
1958 год
Комплекс будынкаў былой электрастан- канец ХІХ – пачатак пр. Незалежнасці, 32б
цыі
ХХ стагоддзя
Комплекс будынкаў
пр. Незалежнасці, 31/2, 4 (вул. Ка1951–1956 гады
муністычная), 33, 35/1 (вул. Кісялёва)
Комплекс будынкаў
пр. Незалежнасці, 34/1 (вул. Фрун1951–1956 гады
зе) , 36, 38/2 2 (ву л. За ха ра ва),
вул. Фрунзе, 3/1 (вул. Румянцава),
вул. Захарава, 22, 24/9 (вул. Румянцава)
Будынак
пр. Незалежнасці, 37/2 (вул. Кісялёва)
1939, 1947 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 39/1 (пр. Машэ1951–1956 гады
рава)
Будынак
пр. Незалежнасці, 40/17 (вул. Заха1939, 1947 гады
рава)
Будынак
пр. Незалежнасці, 42/2 (вул. Казлова)
1951–1956 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 43
1936–1937 гады
Будынкі
1940–1950-я гады пр. Незалежнасці, 44, 46, 47, 48/1,
48/2 (бульвар Мулявіна)
Комплекс будынкаў
1930–1960-я гады пр. Не за ле ж насці, 49,51,51а,
вул. Якуба Коласа, 2
Дом друку
пр. Незалежнасці, 77–79
1935 год
Будынак
пр. Незалежнасці, 91
1939–1941 гады
Будынак
пр. Незалежнасці, 93
1939–1941 гады
Будынак кінастудыі «Беларусьфільм»
пр. Незалежнасці, 98
1960 год

3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
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Заканчэнне табл.
Назва каштоўнасці

Будынак абутковай фабрыкі
Будынак
Комплекс драўлянай забудовы
Абеліск «Мінск горад-герой»
Будынак чыгуначных кас
Будынак
Будынак
Будынак
Былы гасціны двор
Падмуркі комплексу будынкаў
Будынак былой фабрыкі-кухні
Бюст Я.Б.Зяльдовіча
Курганны могільнік
Помнік воінам-інтэрнацыяналістам
Будынак
Будынак
Сядзіба Ваньковіча:
сядзібны дом
алея
Комплекс вытворчых будынкаў
Будынак грамадскага туалета
Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс:

Датаванне каштоўнасці

Катэгорыя каштоўнасці

1930-я, 1950-я гады вул. Няміга, 30
сярэдзіна ХХ стагод- пр. Партызанскі, 31
дзя
зав. Паўночны, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
ХХ стагоддзе
15, 16, 18, 20, 22, 24, 26
пр. Пераможцаў
1985 год
вул. Бабруйская, 4
1955 год
пачатак ХХ стагоддзя вул. Раманаўская Слабада, 3
вул. Савецкая, 2
другая палова
ХІХ стагоддзя
пачатак ХХ стагод- вул. Савецкая, 12
дзя,
1950-я гады
канец ХVIІІ – пача- пл. Свабоды, 2, 4, 8
так ХХ стагоддзя
ХVIII–ХІХ стагоддзі пл. Свабоды, 19–21
вул. Свярдлова, 2
1936 год
вул. Сурганава, 6
1978 год
мікрараён Сухарава, на скрыжаванні
Х–ХІІ стагоддзі
вуліц Янкоўскага і М.Гарэцкага
Траецкае прадмесце, востраў муж1991–1996 гады
насці і жалю
вул. Ульянаўская, 29
1927 год
вул. Усходняя, 34
1932 год
вул. Філімонава, 24
ХІХ стагоддзе

3
3

вул. Чырвоная, 23/1 (вул. В.Харужай), вул. Я.Коласа, 1/2 (вул. В.Харужай)
пачатак ХХ стагоддзя Цэнтральны сквер
другая палова ХVІІІ – праезд Чыжэўскіх
другая палова
ХІХ стагоддзя

3

1953–1956,
1955–1961 гады

парк
сядзібны дом
флігель
домік вартаўніка
рэшткі капліцы
рэшткі млына
комплекс бровара
Будынак
Будынак
Будынак
Будынак
Будынак

1951–1953 гады
1951–1953 гады
1962 год
1940–1950-я гады
другая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Тэрыторыя былога лагера смерці «Трасця1941–1944 гады
нец»
Будынак
другая палова
ХІХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Будынак
канец ХІХ стагоддзя
Квартал, які прымыкае да Траецкага прадХІХ стагоддзе
месця: будынкі і збудаванні, гістарычная
планіро вач ная струк ту ра, ланд шафт і
культурны пласт
Будынак

Месцазнаходжанне каштоўнасці

1953–1955 гады

вул.
вул.
вул.
вул.
вул.

Чырвоная, 3
Чырвоная, 5
Энгельса, 6
Энгельса, 12
Энгельса, 18

3
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3

3
2

3
3
3
3
3

вул. Энгельса, 32а
вул. Энгельса, 34
Заводскі раён

3
3
3

г. Мінск, вул. Архітэктара Заборскага, 3
г. Мінск, вул. Камсамольская, 22
г. Мінск, вул. Камсамольская, 24
г. Мінск, на тэрыторыі, абмежаванай
з паўднёвага ўсходу вул. М.Багдан о в і ч а, з п а ў н о ч н а г а ў с х о д у –
вул. Архітэктара Заборскага, з захаду – вул. Старажоўскай
г. Мінск, вул. Старавіленская, 40

3
3
3
3

3

