
 
№ 

п/п 

Найменне паслугі  Катэгорыя 

наведвальнікаў 

Кошт,  

бел. руб.  

Заўвагі 

1 Уваходны білет на экспазіцыю(3 

залы): “З гісторыі карэннага 

насельніцтва Іўеўшчыны” , 

“Беларускія татары”, “Беларускія 

яўрэі” (50% зніжка – па асабістай 

смарт-карце для турыстаў 

“Карта гостя города Минска – 

города и регионы») 

школьнікі 1,50 (0,75)  

навучэнцы СНУ, 

ВНУ, пенсіянеры 

2,00 (1,00)  

дарослыя 3,00 (1,50)  

2 Уваходны білет на выстаўкі, 

працуючыя згодна плану і залах 

экспазіцыі паасобку (50% зніжка – 

па асабістай смарт-карце для 

турыстаў “Карта гостя города 

Минска – города и регионы») 

школьнікі 0,70 (0,35)  

навучэнцы СНУ, 

ВНУ, 

пенсіянеры 

1,00 (0,50)  

дарослыя 1,20 (0,60)  

3 Экскурсія аглядная па экспазіцыі 

(3 залы): “З гісторыі карэннага 

насельніцтва Іўеўшчыны” , 

“Беларускія татары”, “Беларускія 

яўрэі”   

школьнікі 7,00  да 25 чал. 

навучэнцы СНУ, 

ВНУ, пенсіянеры 

8,00 

5,00 

да 25 чал. 

да 5-ці 

чалавек 

дарослыя 9,00  

5,00 

да 25 чал. 

да 5-ці 

чалавек 

4 Экскурсія тэматычная па 

выстаўках, працуючых згодна 

плану і залах экспазіцыіі паасобку  

школьнікі 6,00  

навучэнцы СНУ, 

ВНУ, пенсіянеры 

7,00  

дарослыя 8,00  

5 Экскурсія інтэрактыўная па залах 

“З гісторыі карэннага насельніцтва 

Іўеўшчыны”, “Беларускія татары”, 

“Беларускія яўрэі” 

школьнікі 10,00 бел.руб, 

уваходны 

білет – 1,00 

бел.руб. 

 

6 Велаэкскурсія  “Мір Вам!”,  

“Купалы івейскіх храмаў” (без 

суправаджэння ДАІ)  

 26,00 

 

 

7 Экскурсія па горадзе “Іўе – 

шматканфесіянальнае”  

 26,00   



8 Экскурсія  “Таямніцы стагоддзяў” 

(маршрут: Іўе-Ліпнішкі-Геранёны-

Жэмаслаўль-Суботнікі-Іўе)  

 40,00 

 

 

9 Экскурсія з выхадам на аб’ект 

“Культавыя пабудовы” , 

“Гістарычнае падарожжа па 

вул.Бернардынская і Віленская”  

 14,00 

 

 

10 Прадстаўленне лялечнага тэатра 

“Батлейка”, “Цар Ірад”, “Любоў за 

ўсё мацней”, “Апокрыф”, “Мёртвае 

як жывое”, “Казка пра сяброў” 

 20,00  

11 Урок у музеі школьнікі 0,70  

навучэнцы СНУ 1,00  

12 Гульня “Квэст у музеі 

нацыянальных культур”(да 15 

чалавек) 

 15,00  

13 Музейна-педагагічны занятак   20,0        (група -20 ч.) 

14 Лекцыя    12,0     (група да 25 

чалавек) 

15 Фатаграфаванне   1,0  

16 Відэаздыманне  2,0  

17 Карыстанне кнігамі музейнай 

бібліятэкі  

 1,0                (1 гадзіна) 

18 Ксеракапіраванне, раздрукоўка, 

сканіраванне                                            

-адна старонка,                           

 - адзін ліст 

  

0,15         

   0,30 

 

19 Выдача даведачнага матэрыяла па 

тэме (да 5 старонак) 

 4,0  

20 Майстар-клас па вырабу сувеніраў 

(група не менш 15 чалавек) 

школьнікі 0,70  

навучэнцы СНУ, 

ВНУ, 

пенсіянеры 

1,50  

дарослыя 1,50  

21 Забавы на музейнай пляцоўцы “Са 

скарбніцы нашых продкаў” (група 

да 25 чалавек) 

 24,0  

22 Інтэрактыўная экскурсія “Зямлі  24,0  



маёй мінулы лёс” з выхадам на 

экспазіцыю пад адкрытым небам 

“Кола гісторыі”  

23 Складанне пашпарта матэрыяльнай 

гісторыка-культурнай каштоўнасці 

(1 пашпарт) 

 73,50  

24 Краязнаўчае лато “Іўеўшчына ў 

пытаннях і адказах” 

 15,00 бел.руб 

(група да 25 

чалавек) 

 

25 Інтэлектуальная гульня  12,00 бел.руб 

(група да 25 

чалавек) 

 

26 Музейная майстэрня  20,00 бел.руб 

(група да 25 

чалавек) 

 

27 Экскурсійны маршрут “Помнікі 

мужнасці, славы і смутку”(Іўе-

Ятаўтавічы-Юрацішкі-Косці-

Стоневічы-Іўе) 

(да 75-годдзя Перамогі ў Вялікай 

Айчыннай вайне) 

  28,00 бел.руб 

 

 

28 Аўдыёгід на беларускай, рускай, 

англійскай мовах. У заклад 

прымаецца любы дакумент, які 

з’яўляецца сведчаннем асобы, або 

10,00 руб. 

 4,00 бел.руб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


