
Спіс матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей,  

размешчаных на тэрыторыі г. Чэрыкава і Чэрыкаўскага раёна  
 

 

№ 
п/п 

 

Шыфр 
каштоўнасці 

 

Назва 
каштоўнасці 

 

 

Месца знаходжанне 

 

Катэгорыя 

 

Рэгістрацыйны 
нумар 

 

1. 513В001019 Стаянка Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Поліпень, 0,2 
км на поўнач ад вескі, на левым беразе р.Лабчанка 

3 5/22/01-57/001 

2. 513В001020 Селішча Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Поліпень, 0,2 

км на поўнач ад вескі, на левым беразе р.Лабчанка, 
на месцы Стаянкі 

3 5/22/01-57/002 

3. 513В001021 Курган-1 Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Прыпечына, 
0,9 км на паўночны захад ад могілак, на правым 

беразе р.Лабчанка 

3 5/22/01-57/003 

4. 513В001022 Курган-2 Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Прыпечына, 
1,1 км на паўночны захад ад могілак, на левым 

беразе р.Лабчанка 

3 5/22/01-57/004 

5. 513В001022 Селішча Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Прыпечына, 

на заходняй ускраіне вескі, на правым беразе 
р.Лабчанка 

3 5/22/01-57/005 

6. 513В001026 Курганны 

могільнік 

Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Ржавец, 1,2 км 

на паўночны захад ад вескі, на левым беразе р.Малая 
Вудажка, ва урочышчы Курганне 

3 5/22/01-57/006 

7. 513В001024 Стаянка  Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Рагаліна, 0,7 
км наусход ад паўночнай ускраніны вескі, 0,2 км на 

пудневы усход ад могілак,  на правым беразе 
р.Лабчанка 

3 5/22/01-57/007 

8. 513В001025 Селішча-2 Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Рагаліна, 0,7 

км на усход ад паўночнай  ускраіне вескі, на правым 
беразе р.Лабчанка, на месцы Стаянкі-2 

3 5/22/01-57/008 



9. 513В000983 Стаянка-1 Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Бакаў, 0,2 км 
на паўдневы усход ад вескі, на правым беразе р.Сож 

 

3 5/22/01-57/009 

10. 513В000984 Стаянка -1а Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Бакаў, 0,2 км 

на паўдневы усход ад вескі,  на правым беразе 
р.Сож, 0,1 км на захад ад Стаянкі-1 

3 5/22/01-57/010 

11. 513В000985 Стаянка-3 Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Бакаў, 1,6 км 

на паўдневы захад ад вескі, 0,4 км на паздневы усход 
ад пас. Рэмідоўшчына,  на правым беразе р.Сож 

3 5/22/01-5/011 

12. 513Г000562 Будынак 
бальніцы 

 (2карпусы) 

Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, вул. Ленінская, 134 3 5/22/01-57/012 

13. 513В001004 Курганны 
могільнік-2 

Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Гронаў, 1,3 км 
на паўдзень ад вескі, на левым беразе р.Сож 

3 5/22/01-57/013 

14. 513В001009 Курганны 
могільнік 

Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Міхлін, 0,2 км 
на паўночны усход  ад вескі, на правым беразе р.Сож 

3 5/22/01-57/014 

15. 513В000974 Селішча-2 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў,  0,5 км на паўдзень ад 

маста праз р. Сож, на левым яе беразе  

3 5/22/01-57/015 

16. 513В000965 Стаянка-1 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на левым беразе 

р.Сож, 1,5 км на паўдневы усход ад маста праз раку 

3 5/22/01-57/016 

17. 513В000966 Стаянка-2 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева усходняй 
ускраіне горада, 0,25 км на поўдзень ад вусця р. 
Вудага 

3 5/22/01-57/017 

18. 513В000967 Селішча-1 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева усходняй 

ускраіне горада, 0,25 км на поўдзень ад вусця р. 
Вудага, на месцы Стаянкі-2 

3 5/22/01-57/018 

19. 513В000968 Стаянка-3 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева-усходняй 
ускраіне горада, на правым беразе старыцы р.Сож, 

0,1 км ад Стаянкі-2, ва урочышчы Чэрыкаушчына 

3 5/22/01-57/019 

20. 513В000969 Курганны 
могільнік 

Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева-усходняй 
ускраіне горада,на правым беразе старыцы р.Сож, 

3 5/22/01-57/020 



0,4 км на паўдневы захад ад вусця р.Вудага  

21. 513В000970 Гарадзішча-1 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, 0,5 км на поўдзень аз 

маста праз р. Сож, на правым яе беразе, ва 
урочышчы Гарадзец 

3 5/22/01-57/021 

22. 513В000971 Гарадзішча-2 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, 0,75 км на паўдневы 

захад ад маста праз р.Сож, на правым яе беразе, ва 
ўрочышчы Роў 

3 5/22/01-57/022 

23. 513В000972 Стаянка-4 Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, 0,5 км на поўдзень ад 
маста праз р.Сож, на правым яе беразе 

3 5/22/01-57/023 

24. 513В000973 Культурны 

пласт горада 

Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на правым  беразе 

р.Сож, абмежаваны на поўдні вул.Слюнькінай, на 
захадзе вул.Дзмітрыевай, на поўдні- вул.Міра, на 

ўсходзе – р.Сож 

3 5/22/01-57/024 

25. 513В0001049 Курганны 

могільнік-1 

Магілеўская вобл., г.Чэрыкаўскі раен, в.Чарнышын, 

на левым беразе р. Вудага, 0,8 км на поўдзень ад 
вескі 

3 5/22/01-57/025 

26. 513В0001050 Курганны 

могільнік-2 

Магілеўская вобл., г.Чэрыкаўскі раен, в.Чарнышын, 

на левым беразе р. Вудага, 0,35 км на паўдневы 
усход ад Курганнага могільніка-1 

3 5/22/01-57/026 

27. 513В0001051 Гарадзішча Магілеўская вобл., г.Чэрыкаўскі раен, в.Юдаўка, 0,5 
км на усход ад вескі , на левым беразе р.Козел 

3 5/22/01-57/027 

28 513Д000563 Брацкая 
магіла 

1943-1944 гг. 

Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, вул. К.Маркса, парк 
Перамогі 

3 5/22/01-57/028 

29 513В001032 Селішча Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Тур’е, 0,3 км 
на усход ад вескі, на правым беразе р.Вудага, ва 

ўрочышчы Круглоўка 

3 5/22/01-57/029 

30 513В001053 Селішча Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Юны Пахар, 

1,3 км на паўночны захад ад вескі, на правым беразе 
р. Вудага, на месцы Стаянкі 

 

3 5/22/01-57/030 



31. 513В001052 Стаянка Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Юны Пахар, 
1,3 км на паўночны захад ад вескі, на правым беразе 

р.Вудага, на поўнач ад яра Асінавы Роў 

3 5/22/01-57/031 

32. 513В001054 Курганны 

могільнік 

Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Юны Пахар, 

0,1 км на паўночны захад ад вескі, на правым беразе 
р.Вудага 

3 5/22/01-57/032 

33. 513В000975 Стаянка-5 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, 0,5 км на паўдневы 

захад ад горада, на правым беразе р.Сож, на 
поўдзень ад урочышча Круты Роў  

3 5/22/01-57/033 

34. 513В000976 Селішча-3 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, 1,2 км на паўдневы 
захад ад гарадскіх могілак, на правым беразе р.Сож 

3 5/22/01-57/034 

35. 513В000977 Селішча-4 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, 0,9 км на паўдневы 

захад ад гарадскіх могілак, на правым беразе р.Сож 

3 5/22/01-57/035 

36. 513В000978 Стаянка-6 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, 0,25 км на поўдзень ад 

маста аб’язной дарогі Магілеў-Крычаў, на правым 
беразе р.Вудага 

3 5/22/01-57/036 

37. 513В000979 Селішча-5 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, 0,25 км на поўдзень ад 

маста аб’язной дарогі Магілеў-Крычаў, на правым 
беразе р.Вудага, на месцы Стаянкі-6 

3 5/22/01-57/037 

38. 513В000990 Стаянка-1 Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раен, в.Горкі, 0,5 км  
на поўдзень ад вескі, на правым беразе р.Сож, ва 

урочышчы Ніўкі 

3 5/22/01-5/038 

39. 513В000992 Курганны 

могільнік-1 

Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Горкі, 1,5 км 

на паўдневы захад ад вескі, на правым беразе р.Сож 

3 5/22/01-57/039 

40. 513В000993 Курганны 
могільнік-2 

Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Горкі, 1,5 км 
на паўдневы захад ад вескі, на правым беразе р.Сож, 

1,7 км  на паўдневы усход ад в. Журвель 
 

3 5/22/01-57/040 

41. 513В000994 Курганны 
могільнік 

Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Грамабой, 0,6 
км на паўдневы усход ад вескі, на правым беразе 

р.Вудага, ва ўрочышчы Курганне 

3 5/22/01-57/041 



42. 513В000991 Селішча Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Горкі, 1,5 км 
на паўдневы захад ад вескі, на правым беразе р.Сож, 

ва ўрочышчы Угароўка 

3 5/22/01-57/042 

43. 513В001005 Курганны 

могільнік 

Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Жытнеў, 0,3 

км на паўдневы усход ад свінакомплекса “Светлы”, 
на правым беразе р.Вудага 

3 5/22/01-57/043 

44. 513В001007 Стаянка-1 Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Мірагошч, 

каля могілак, у пойме правага берага р.Сож 

3 5/22/01-57/044 

45. 513В001008 Стаянка-2 Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Мірагошч, на 

паўночна- усходняй ускраіне вескі, на правым беразе 
р.Сож 

3 5/22/01-57/045 

46. 513В001010 Курганны 

могільнік 

Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Пабеда, 0,9 км 

на паўночны усход ад вескі, на правым беразе 
р.Вудага 

3 5/22/01-57/046 

47. 513В001030 Курган-1 Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Тур’е, у 
цэнтры вескі ( на тэррыторыі сядзібы грамадзяніна 

Зубарава), на парвым беразе р.Вудага 

3 5/22/01-57/047 

48. 513В001031 Курган-2 Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Тур’е, на 
усходняй ускраіне вескі, 0,4 км на паўдневы ўсход ад 
Кургана-1, на правым беразе р.Вудага 

3 5/22/01-57/048 

49. 513В000980 Стаянка-7 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, на паўднева-усходняй 

ускраіне горада, 0,9 км на захад ад будынка 
хлебазавода, на левым беразе ручая 

 
 

3 5/22/01-57/049 

50. 513В000981 Стаянка-8 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, на паўднева-усходняй 
ускраіне горада, 1,3 км на захад ад будынка 

хлебазавода, на левым беразе ручая, ва ўрочышчы 
Пабеднае 

3 5/22/01-57/050 

51. 513В000982 Селішча-6 Магілеўская вобл.,г.Чэрыкаў, на паўднева-усходняй 

ускраіне горада, на месцы Стаянкі-8 

3 5/22/01-57/051 



52. 513В001023 Стаянка-1 Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Рагаліна, 0,1 
км на ўсход ад дарогі на в. Прыпечына 

3 5/22/01-57/052 

53. 513В000986 Стаянка-4 Магілеўская вобл.,Чэрыкаўскі раен, в.Бакаў, 1,1 км 
на паўдневы-усход ад вескі,на паўдневым беразе 

старыцы р.Сож, Няводнае 

3 5/22/01-57/053 

54. 512Г000564 Будынак 
былой 

паштовай 
станцыі 

Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен, а/г Сакалоўка 

2 5/22/01-57/054 

55. 513В001018 Селішча-4  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, 2 км на паўдневы-усход 

ад вескі, на левым беразе р.Тур’я, ва ўрочышчы 
Рудня, на месцы Стаянкі-5 

3 5/22/01-57/055 

56. 513В001040 Селішча-3  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 0,05 км на поўдзень ад 

воз.Засухі, на левым беразе р.Сож, на месцы 
Стаянкі-5 

3 5/22/01-57/056 

57. 513В000999 Селішча-2  Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў, 1,2 км на ўсход ад вескі, 
на левым беразе р.Сож, 50 м на ўсход ад Курганнага 

могільніка-1, на месцы Стаянкі-6 

3 5/22/01-57/057 

58. 513В001036 Селішча-2  Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на левым беразе р.Сож, 
40м ад вусця р.Сянна, ва ўрочышчы Куляшоў Бугор, 

на месцы Стаянкі-2 

3 5/22/01-57/058 

59. 513В001013 Селішча-2  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, 025км на паўночны –захад 

ад Стаянкі-1, на левым беразе р.Сянна, на месцы 

Стаянкі-2 

3 5/22/01-57/059 

60. 513В000996 Селішча-1  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў, 1 км на ўсход ад вескі, на 

3 5/22/01-57/060 



левым беразе р.Сож, ва ўрочышчы Строў, на месцы 
Стаянкі-2 і Стаянкі-3 

61. 513В001034 Селішча-1 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 0,5 км на паўночны захад 

ад Курганнага могільніка-1 

3 5/22/01-57/061 

62. 513В001055 Селішча-1  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, на паўночна-заходняй 

ускраіне вескі, на левым беразе р.Сянна,  на месцы 
Стаянкі-1 

3 5/22/01-57/062 

63. 513В001048 Курганны 
могільнік-3 

Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на ўсходняй ускраіне 

могілак, на правым беразе р.Сянна 

3 5/22/01-57/063 

64. 513В001047 Курганны 
могільнік-2  

Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 1,2 км на паўночны захад 

ад вескі, на правым беразе р.Сянна 

3 5/22/01-57/064 

65. 513В001003 Курганны 

могільнік-1  

Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў, 1,1 км на ўсход ад вескі, 
на левым беразе р.Сож, на поўдзень ад воз.Брадок, 

ва ўрочышчы Курганне 

3 5/22/01-57/065 

66. 513В001046 Курганны 

могільнік-1 

Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 2,5 км на паўночны захад 
ад вескі, на паўдневым беразе воз.Дабратава 

3 5/22/01-57/066 

67. 513В001016 Курган  Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, 1,9 км на паўночны захад 
ад вескі, на левым беразе р.Сянна 

3 5/22/01-57/067 

68. 513В001045 Стаянка-10  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на левым беразе р.Сож, на 

паўдневым беразе воз. Заазернае, ва ўрочышчы 
Кашэлькаў лес 

3 5/22/01-57/068 

69. 513В001044 Стаянка-9 Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на левым беразе р.Сож, на 

3 5/22/01-57/069 



пўдневым беразе воз.Вялікае 

70. 513В001002 Стаянка-8  Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў, 1,2 км на захад ад вескі, 
на левым беразе р.Сож, 0,2 км на поўнач ад Стаянкі-

7 

3 5/22/01-57/070 

71. 513В001043 Стаянка-8 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на левым беразе р.Сож, ва 

ўрочышчы сасновая Грыва 

3 5/22/01-57/071 

72. 513В001000 Стаянка-7 Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў, 1,2 км на захад ад вескі, 
на левым беразе р.Сож 

3 5/22/01-57/072 

73. 513В001042 Стаянка-7 Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на левым беразе р.Сож, 0,3 
км на поўнач ад Стаянкі-6, ва ўрочышчы Драбнікі 

3 5/22/01-57/073 

74. 513В000998 Стаянка - 6  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў, 1,2 км на ўсход ад вескі, 

на левым беразе р.Сож, 50 м на ўсход ад Курганнага 
могільніка-1 

3 5/22/01-57/074 

75. 513В001041 Стаянка-6  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на паўдневым беразе 

старыцы р.Сож, ва ўрочышчы Бярозавая Грыва 

3 5/22/01-57/075 

76. 513В001039 Стаянка-5  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 0,05 км на поўдзень ад воз. 

Засухі, 0,1 км на поўнач ад Стаянкі-4, на левым 
беразе р.Сож                     

3 5/22/01-57/076 

77. 513В001017 Стаянка-5 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, 2 км на паўдневы-усход 

ад вескі, на левым беразе р.Тур’я, ва ўрочышчы 
Рудня 

3 5/22/01-57/077 

78. 513В000997 Стаянка-4 Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў,1,2 км на ўсход ад вескі, 

3 5/22/01-57/078 



на левым беразе р.Сож, ва ўрочышчы Града 

79. 513В001038 Стаянка-4 Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 0,15 км на поўдзень ад воз. 
Засухі, на левым беразе р.Сож, ва ўрочышчы Лозскі 

Барок 

3 5/22/01-57/079 

80. 513В001015 Стаянка-4 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, 0,3 км на захад ад вескі, 

на левым беразе р.Сянна, 0,2 км на паўночны-захад 
ад Стаянкі-2 

3 5/22/01-57/080 

81. 513В001037 Стаянка-3 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 0,7 км на паўдневы захад 

ад р.Сянна, на левым беразе р.Сож, ва ўрочышчы 
Барышнева Прыстань 

3 5/22/01-57/081 

82. 513В001014 Стаянка-3  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, 0,3 км на захад ад вескі, 

на левым беразе р.Сянна, 0,3 км на поўдзень ад на 
Стаянкі-2 

3 5/22/01-57/082 

83. 513В001035 Стаянка-2  Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, на левым беразе р.Сож, 40 
м ад вусця р.Сянна, ва ўрочышчы Куляшоў Бор 

3 5/22/01-57/083 

84. 513В001012 Стаянка-2 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, 0,25 км на паўночны-

захад ад Стаянкі-1, на левым беразе р.Сянна 

3 5/22/01-57/084 

85. 513В000995 Стаянка-1  Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Гронаў, на ўсходняй ускраіне 

вескі, на левым беразе р.Сож 

3 5/22/01-57/085 

86. 513В001033 Селішча-4  Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Ушакі, 2,5 км на паўночны захад 
ад вескі, на паўдневым беразе воз.Дабратава, ва 

ўрочышчы Вусці 

3 5/22/01-57/086 

87. 513В001006 Стаянка Магілеўская вобласць, 3 5/22/01-57/087 



Чэрыкаўскі раен,в.Манастырок, 0,5 км на паўночны-
усход ад вескі, на левым беразе р.Сож 

88. 513В001011 Стаянка-1 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Пільня, на паўночна-заходняй 

ускраіне вескі, на левым беразе р.Сянна 

3 5/22/01-57/088 

89. 513В000987 Стаянка-1 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Вусце, на паўднева-заходняй 

ускраіне вескі, на правым беразе р.Сож, каля могілак 

3 5/22/01-57/089 

90. 513В000988 Селішча-1 Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Вусце, на паўднева-заходняй 
ускраіне вескі, на правым беразе р.Сож, каля 

могілак, на месцы Стаянкі-1 

3 5/22/01-57/090 

91. 513В001027 Стаянка Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Рэчыца,0,2 км  на поўдзень ад 

вескі, на левым беразе р.Волчас 

3 5/22/01-57/091 

92. 513В001028 Селішча Магілеўская вобласць, 

Чэрыкаўскі раен,в.Рэчыца,0,2 км  на поўдзень ад 
вескі, на левым беразе р.Волчас 

3 5/22/01-57/092 

93. 513В001029 Курган Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Рэчыца,0,6 км  на поўдневы-усход 

ад вескі, на левым беразе р.Волчас 

3 5/22/01-57/093 

94. 513В000989 Селішча-2 Магілеўская вобласць, 
Чэрыкаўскі раен,в.Вусце,1,2 км  на поўдневы-захад 

ад вескі, на правым беразе р.Сож, на месцы Стаянкі-
2 

3 5/22/01-57/094 

 
 
 


