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Дадатак 1  
да рашэння Шчучынскага раённага 
выканаўчага каміэта 
                         2014 № _____ 

 

СПІС 
размешчаных на тэрыторыі 
Шчучынскага раёна воінскіх пахаванняў 
і аб’ектаў увекавечання памяці 
загінуўшых у гады Першай і Другой 
сусветных войнаў 
 

Назва аб'екта Месца знаходжання За якімі арганізацыямі замацаваны 

1 2 3 

Абеліск у гонар жыхароў 

раёна, якія загінулі ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны 

горад Шчучын, парк па 

вуліцы Савецкай 

Шчучынскае раённае ўнітарнае прадпрыемства жыллёва-камунальнай 

гаспадаркі* (далей – Шчучынскае РУП ЖКГ); адкрытае акцыянернае 

таварыства (далей – ААТ) “Шчучынскі завод “Аўтапровад”*; філіял 

«Аўтамабільны парк № 12 г. Шчучын» адкрытага акцыянернага 

таварыства «Гроднааблаўтатранс»*; дзяржаўная ўстанова адукацыі 

(далей – ДУА) “Сярэдняя школа №2 г.Шчучына” 

Брацкая магіла ахвяраў 

фашызму 

 

горад Шчучын, у раёне 

былога аэрадрома 

Шчучынскае РУП ЖКГ*; ААТ “Шчучынскі масласырзавод”*; “ДУА 

“Сярэдняя школа №3 г.Шчучына”; установа адукацыі “Шчучынскі 

дзяржаўны сельскагаспадарчы прафесійны ліцэй”* 

 

Брацкая магіла савецкіх 

воінаў і партызан 

горад Шчучын, у 

цэнтральным скверы 
 

Шчучынскае РУП ЖКГ*; ДУА “Сярэдняя школа №1 г.Шчучына” 
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1 2 3 

Магіла ахвяраў вайны 

І.С.Аляхновіча і  

В.А.Аляхновіч 

горад Шчучын, могілкі па 

вуліцы Цітова 

Шчучынскае РУП ЖКГ*; ДУА “Гімназія г.Шчучына” 

Магіла ахвяраў вайны 

С.Г.Токця, Я.І.Клышэвіча, 

Г.Я.Клышэвіча 

горад Шчучын, могілкі па 

вуліцы Цітова 

Шчучынскае РУП ЖКГ*; ДУА “Сярэдняя школа №3 г.Шчучына” 

Магіла ахвяры вайны 

Шляхтуна П.М. 

горад Шчучын, могілкі па 

вуліцы Цітова 

Шчучынскае РУП ЖКГ*; ДУА “Сярэдняя школа №3 г.Шчучына” 

Брацкая магіла ахвяраў 

вайны 

гарадскі пасёлак (далей – 

г.п.) Астрына, на каталіцкіх 

могілках 

Астрынскі сельскі выканаўчы камітэт (далей – сельвыканкам); ДУА 

“Астрынская сярэдняя  школа імя А.С.Пашкевіч (Цёткі)” 

Брацкая магіла ахвяраў 

фашызму 
 

вёска Якубавічы Астрынскі сельвыканкам; ААТ “АграГЖС”*; ДУА “Навадворская 

сярэдняя школа Шчучынскага раёна” 

Брацкая магіла 

падпольшчыкаў 

г.п. Астрына, на старых 

могілках 

Астрынскі сельвыканкам; ААТ “АграГЖС”*; ДУА “Астрынская 

сярэдняя школа імя А.С.Пашкевіч (Цёткі)” 

Брацкая магіла савецкіх 

воінаў 

г.п. Астрына, на новых 

могілках 

Астрынскі сельвыканкам; ДУА “Астрынская сярэдняя  школа імя 

А.С.Пашкевіч (Цёткі)” 

Брацкая магіла савецкіх 

воінаў і партызанаў 

г.п. Астрына, у цэнтры Астрынскі сельвыканкам; Шчучынскае РУП ЖКГ*; ААТ 

“АграГЖС”*, ДУА “Астрынская сярэдняя школа імя А.С.Пашкевіч 

(Цёткі)” 

Магіла Аляксандрава В.В. вёска Бершты Астрынскі сельвыканкам; пагранічны пост “Бершты” Гродзенскай 
пагранічнай групы*; ДУА “Навадворская сярэдняя школа 

Шчучынскага раёна” 

Мемарыяльны знак на месцы 

гібелі Аляксандрава В.В. 

вёска Пілаўня Астрынскі сельвыканкам; ААТ “АграГЖС”*; ДУА “Навадворская 

сярэдняя школа Шчучынскага раёна” 
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1 2 3 

Мемарыяльны знак на месцы 

злучэння партызанскага 

атрада “Баявы” імя Дунаева з 
часцямі Чырвонай Арміі 

вёска Бераставіца Астрынскі сельвыканкам; Берштаўскае лясніцтва дзяржаўнай 

лесагаспадарчай установы “Скідзельскі лясгас”*; ДУА “Навадворская 

сярэдняя школа Шчучынскага раёна” 

Мемарыяльны комплекс і 

брацкая магіла ахвяраў 

фашызму 

вёска Зінякі Астрынскі сельвыканкам; даччынае прадпрыемства “Шчучынская 

МПМК-166”*; ДУА “Астрынская сярэдняя школа імя А.С.Пашкевіч 

(Цёткі)” 

Помнік землякам, якія 
загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Бершты Астрынскі сельвыканкам; ААТ “АграГЖС”*; ДУА “Навадворская 
сярэдняя школа Шчучынскага раёна” 

 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Кобраўцы  Астрынскі сельвыканкам; даччынае ўнітарнае Шчучынскае 

прадпрыемства меліярацыйных сістэм*; ДУА “Астрынская сярэдняя  

школа імя А.С.Пашкевіч (Цёткі)” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Шчанец  Астрынскі сельвыканкам; ААТ “АграГЖС”*; ДУА “Астрынская 

сярэдняя  школа імя А.С.Пашкевіч (Цёткі)” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады вайны, і 

магіла савецкага воіна 

вёска Вялікія Бярозаўцы Астрынскі сельвыканкам; ААТ “АграГЖС”*; ДУА “Астрынская 

сярэдняя  школа імя А.С.Пашкевіч (Цёткі)” 

Помнік Невядомаму салдату і 

магіла двух савецкіх воінаў 

вёска Грамкі Астрынскі сельвыканкам; камунальнае праектна-рамонтна-будаўнічае 

прадпрыемства “Гроднааблдарбуд” Дарожнае рамонтна-будаўнічае 

ўпраўленне №161*; ДУА “Навадворская сярэдняя школа 

Шчучынскага раёна” 

Брацкая магіла ахвяраў 

фашызму 

аграгарадок Васілішкі, у 

скверы 

Васілішкаўскі сельвыканкам, ААТ “Васілішкі”*; ДУА 

“Васілішкаўская сярэдняя школа” 

Брацкая магіла савецкіх 

воінаў  

аграгарадок Васілішкі, на 

могілках 

Васілішкаўскі сельвыканкам, ААТ “Васілішкі”*; ДУА 

“Васілішкаўская сярэдняя школа” 
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Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Мацюкі  Васілішкаўскі сельвыканкам; ААТ “Васілішкі”*; ДУА “Навадворская 

сярэдняя школа Шчучынскага раёна” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

аграгарадок Васілішкі, у 

цэнтры 

Васілішкаўскі сельвыканкам, ААТ “Васілішкі”*; ДУА 

“Васілішкаўская сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны 

вёска Лычкаўцы Васілішкаўскі сельвыканкам, ААТ “Васілішкі”*; ДУА “Навучальна-

педагагічны комплекс (далей – НПК) Галавічпольскі дзіцячы сад-
сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Шайбакі Васілішкаўскі сельвыканкам, ААТ “Васілішкі”*; ДУА “НПК 

Галавічпольскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 
загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

аграгарадок Галавічполе Васілішкаўскі сельвыканкам; ААТ “Васілішкі”*; ДУА “НПК 
Галавічпольскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Брацкая магіла партызанаў і 

членаў сям’і Прымака У.І. 

вёска Завалкі Дэмбраўскі сельвыканкам; сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў 

(далей – СВК) “Дзембрава”*; ДУА “НПК Дэмбраўскі дзіцячы сад-

сярэдняя школа” 

Магіла ахвяры вайны  

Аўсейчыка У.А. 

вёска Шынкаўцы, на 

могілках 

Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Магіла партызана  

Квіткоўскага А.Л. 

вёска Шынкаўцы, на 

могілках 

Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Магіла савецкіх партызанаў вёска Шарупы, на могілках Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны  

вёска Багушы Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 
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Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Вострава Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

аграгарадок Дэмбрава Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны  

вёска Маліннікі Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Чапаеўка Дэмбраўскі сельвыканкам; СВК “Дзембрава”*; ДУА “НПК 

Дэмбраўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Брацкая магіла  ахвяраў 
фашызму 

г.п. Жалудок, на ўскраіне Жалудоцкі сельвыканкам; Шчучынскае РУП ЖКГ*; ДУА 
“Жалудоцкая сярэдняя школа імя В.Урублеўскага” 

 

Брацкая магіла савецкіх 

воінаў і партызан 

г.п. Жалудок, у цэнтры Жалудоцкі сельвыканкам; Шчучынскае РУП ЖКГ*; ДУА 

“Жалудоцкая сярэдняя школа імя В.Урублеўскага” 

Помнік землякам, якія 
загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Ашмянцы Жалудоцкі сельвыканкам; філіял “Жалудоцкі агракомплекс” ААТ 
“Агракамбінат Скідзельскі” (далей – Жалудоцкі агракомплекс)*; ДУА 

“Жалудоцкая сярэдняя школа імя В.Урублеўскага” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

пасёлак  

Зара Камунізму 

Жалудоцкі сельвыканкам; Жалудоцкі агракомплекс*; ДУА 

“Жалудоцкая сярэдняя школа імя В.Урублеўскага” 

Магіла камандзіра Чырвонай 

Арміі Зямцова І.П.  

аграгарадок Каменка Каменскі сельвыканкам; сельскагаспадарчае вытворчае ўпраўленне 

“Пратасаўшчына” вытворчага Рэспубліканскага унітарнага 

прадпрыемства “Гроднааблгаз” (далей – СВУ “Пратасаўшчына”)*; 

ДУА “НПК Каменскі дзіцячы сад- сярэдняя школа” 
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1 2 3 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Залесна Каменскі сельвыканкам; СВУ “Пратасаўшчына”*; ДУА “НПК 

Каменскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

аграгарадок Каменка Каменскі сельвыканкам; СВУ “Пратасаўшчына” *; ДУА “НПК 

Каменскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны 

аграгарадок Скрыбаўцы Мажэйкаўскі сельвыканкам; камунальнае ўнітарнае 

сельскагаспадарчае прадпрыемства “Саўгас “Вялікае Мажэйкава”*; 
ДУА “НПК Скрыбаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Брацкая магіла савецкіх 

воінаў і партызан 

вёска Зачэпічы Орлеўскі сельвыканкам; дзяржаўная лесагаспадарчая ўстанова 

“Шчучынскі лясгас”*; ДУА “НПК Орлеўскі дзіцячы сад-сярэдняя 

школа С.П.Шупені” 

Брацкая магіла савецкіх 
воінаў і партызан 

аграгарадок Орля Орлеўскі сельвыканкам; СВК “Орля”*; ДУА “НПК Орлеўскі дзіцячы 
сад-сярэдняя школа С.П.Шупені” 

Магіла партызана Белага С.І. вёска Зачэпічы Орлеўскі сельвыканкам; дзяржаўная лесагаспадарчая ўстанова 

“Шчучынскі лясгас”*; ДУА “НПК Орлеўскі дзіцячы сад-сярэдняя 

школа С.П.Шупені” 

Мемарыяльны комплекс 
“Партызанская зямлянка” 

вёска Зачэпічы Орлеўскі сельвыканкам; дзяржаўная лесагаспадарчая ўстанова 
“Шчучынскі лясгас”*; даччынае прадпрыемства “Шчучынская 

МПМК-167”*; ДУА “НПК Орлеўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа 

С.П.Шупені” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Ваўчкі Орлеўскі сельвыканкам; СВК “Орля”*; ДУА “НПК Орлеўскі дзіцячы 

сад-сярэдняя школа імя С.П.Шупені” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Ліпічна Орлеўскі сельвыканкам; СВК “Орля”*; ДУА “НПК Орлеўскі дзіцячы 

сад-сярэдняя школа імя С.П.Шупені” 



8 

 

Начальнік аддзела ідэалагічнай работы,  
культуры і па справах моладзі райвыканкама  

                                         С.Г.Каспярчук  
 

 

1 2 3 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Сарокі Орлеўскі сельвыканкам; СВК “Орля”*; ДУА “НПК Орлеўскі дзіцячы 

сад-сярэдняя школа С.П.Шупені” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Валянчыцы Орлеўскі сельвыканкам; СВК “Орля”*; ДУА “НПК Ракавіцкі дзіцячы 

сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны 

вёска Крупава Орлеўскі сельвыканкам; СВК “Орля”*; ДУА “НПК Ракавіцкі дзіцячы 

сад-сярэдняя школа” 
 

Магіла ахвяраў вайны каля вёскі Бабічы, у раёне 

дачнага пасёлку 

Орлеўскі сельвыканкам; СВК “Орля”*; ДУА “НПК Ракавіцкі дзіцячы 

сад-сярэдняя школа” 

Брацкая магіла савецкіх 

воінаў і помнік землякам, 
якія загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

аграгарадок Ражанка Ражанкаўскі сельвыканкам; даччынае прадпрыемства “Шчучынскі 

рамонтны завод” Гродзенскага абласнога ўнітарнага прадпрыемства 
“Аблсельгастэхніка”*; ДУА “НПК Ражанкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя 

школа” 

Памятны знак у гонар 

землякоў, якія загінулі ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны 

вёска Забор’е Ражанкаўскі сельвыканкам; ААТ “Шчучынаграпрадукт”*; ДУА “НПК 

Ражанкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Патока Ражанкаўскі сельвыканкам; ААТ “Шчучынаграпрадукт”*; ДУА “НПК 

Ражанкаўскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Брацкая магіла ахвяраў 

фашызму 

вёска Табалічы Першамайскі сельвыканкам; камунальнае ўнітарнае прадпрыемства 

(далей – КУП) “Саўгас “Першамайск-Агра”*; ДУА “НПК 

Першамайскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Брацкая магіла ахвяраў 

фашызму 

вёска Агародзішча Першамайскі сельвыканкам; пагранічны пост “Матылі” Лідскага 

пагранічнага атрада*; ДУА “НПК Першамайскі дзіцячы сад-сярэдняя 

школа” 
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1 2 3 

Брацкая магіла ахвяраў 

фашызму 

 

вёска Замасцяны Першамайскі сельвыканкам; КУП “Саўгас “Першамайск-Агра”*; 

ДУА “НПК Першамайскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Магіла партызан і савецкіх 

грамадзян, растраляных 

фашыстамі, помнік землякам, 

якія загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

аграгарадок Першамайск Першамайскі сельвыканкам; КУП “Саўгас “Першамайск-Агра”*; 

ДУА “НПК Першамайскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

Вайсковыя могілкі часоў 

Першай сусветнай вайны 

вёска Барташы, каля фермы Шчучынскі сельвыканкам; ААТ “Шчучынаграпрадукт”*; установа 

адукацыі “Шчучынскі дзяржаўны сельскагаспадарчы прафесійны 

ліцэй”* 

Магіла партызана  

Крупіцы Б.А. 

вёска Даўлюдаўшчына Шчучынскі сельвыканкам; ААТ “Шчучынаграпрадукт”*; ДУА 

“Гімназія г.Шчучына” 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Барташы Шчучынскі сельвыканкам; ААТ “Шчучынаграпрадукт”*; установа 

адукацыі “Шчучынскі дзяржаўны сельскагаспадарчы прафесійны 

ліцэй”* 

Помнік землякам, якія 

загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны 

вёска Скоржыкі Шчучынскі сельвыканкам; ААТ “Шчучынаграпрадукт”*; ДУА “НПК 

Каменскі дзіцячы сад-сярэдняя школа” 

*– па ўзгадненні 
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