
Рэестр музеяў  
 (на 27.04.2023) 

 

Музеі рэспубліканскага падпарадкавання 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Установа "Беларускі 

дзяржаўны музей 

гісторыі Вялікай 

Айчыннай вайны" 

(БДМГВАВ)  

Гістарычны Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

220004, г. Мінск, 

пр. Пераможцаў, 8; 

тэлефон:  

(8-017) 304-11-66; 

факс: (8-017) 238-56-65; 

сайт: 

http://www.warmuseum.by/ 

эл. пошта: 

mail@warmuseum.by 

10.00 – 19.00,  

акрамя панядзелка 

Актуальна 

на 

12.09.2022 

Філіял: Ваенна-

гістарычны комплекс 

“Старая мяжа”: Мінская 

вобласць, Дзяржынскі р-н, 

п. Станькава 

Філіял: Помнік воінам-

інтэрнацыяналістам: г. 

Мінск, вул. 

Старавіленская, 7 

2.  Установа «Беларускі 

дзяржаўны музей 

народнай архітэктуры 

і побыту» (Беларускі 

Комплексны 

(музей пад 

адкрытым 

Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

220073, г. Мінск, вул. 

Кальварыйская, 25, 

п.602,604,617  

11.00 – 19.00  

(летні перыяд),  

10.00 – 17.00  

(зімовы перыяд), 

Актуальна 

на 

22.04.2022 

http://www.warmuseum.by/


дзяржаўны музей 

народнай архітэктуры 

і побыту) 

небам, 

этнаграфічны) 

(юрыдычны адрас, офіс); 

тэл/факс. (8-017) 203-08-

32; 

223021, Мінскі р-н,  

в. Азярцо; 

тэлефон:  

(8-017) 513-86-10; 

сайт: http://etna.by/ 

эл. пошта: 

museum@etna.by 

выхадныя дні - 

панядзелак, аўторак 

3.  Установа “Дзяржаўны 

музей гісторыі 

беларускай 

літаратуры” 

(Дзяржаўны музей 

гісторыі беларускай 

літаратуры) 

Літаратурны Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

220029, г. Мінск,  

вул. М. Багдановіча, 13; 

тэлефон/факс:  

(8-017) 374-72-61; 

сайт: 

http://bellitmuseum.by/  

эл. пошта:  

info@bellitmuseum.by 

10.00 – 19.00 (каса да 

18.30); акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.08.2022 

Філіял “Беларуская хатка”: 

г. Мінск, вул. 

Рабкораўская, 19; 
8(017) 375 52 13 

9.30 – 17.30 (аўторак – 

нядзеля); 
акрамя панядзелка 

Філіял "Музей-сядзіба 

Францішка Багушэвіча 

"Кушляны": Гродзенская 

вобл., Смаргонскі р-н,  

аг. Кушляны; 

тэлефон: (8-01592) 98-169 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Філіял "Літаратурны 

музей Кузьмы Чорнага": 

Мінская вобл.,  

Капыльскі р-н, 

аг. Цімкавічы,  

вул. Слуцкая, 60; 

тэлефон: (8-01719) 43-426  

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка і аўторка 

http://etna.by/
http://bellitmuseum.by/


Філіял “Літаратурны 

музей Максіма 

Багдановіча”:  

г. Мінск, 

вул. М. Багдановіча, 7а; 

тэлефон/факс: 

(8-017) 363-07-61 

10.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка 

Філіял “Літаратурны 

музей Петруся Броўкі”:  

г. Мінск, 

вул. К.Маркса, 30; 

тэлефон: 

(8-017) 342-09-81 

10.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка 

Філіял “Музей-дача Васіля 

Быкава”: Мінская вобл., 

Мінскі р-н, аг. Ждановічы, 

вул. 6-я Дачная, 62;  

+375 (29) 811-21-85 

З 1 мая па 30 верасня – 
12.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка і аўторка 

Філіял “Музей-сядзіба 

Міцкевічаў “Завоссе”: 

Брэсцкая вобл., 

Баранавіцкі р-н, в. 

Завоссе; 

тэлефон: 
(8-01634) 6-25-70 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Філіял “Фальварак 

Ракуцёўшчына”: Мінская 

вобл., Маладзечанскі р-н, 

аг. Ракуцёўшчына; 

тэлефон: 
(8-017) 670 26 41 

10.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

Філіял “Хата-музей 

Петруся Броўкі”: Віцебская 

вобл., Ушацкі р-н, в. 

Пуцілкавічы; 

тэлефон: 
(8-02158) 32-264 

9.00 – 18.00, акрамя 

суботы і нядзелі 



4.  Установа “Дзяржаўны 

літаратурна-

мемарыяльны музей 

Якуба Коласа” 

(Дзяржаўны 

літаратурна-

мемарыяльны музей 

Якуба Коласа) 

Літаратурна-

мемарыяльны 

Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

220012, г. Мінск, вул. 

Акадэмічная, 5; тэлефон: 

(8-017) 270-19-40;  

сайт: 

http://kolasmuseum.by/ 

эл. пошта: 

info@kolasmuseum.by 

10.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі 

Актуальна 

на 

26.04.2022 

Філіял “Мікалаеўшчына”: 

222060 , Мінская вобл., г. 

Стоўбцы, вул. Сянкевіча, 

6-2; тэлефон: (8-017) 175-

16-38 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

5.  Установа 

"Дзяржаўны 

літаратурны музей 

Янкі Купалы" 

(ДЛМЯнК) 

Літаратурны  Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

220030, г. Мінск,  

вул. Янкі Купалы, 4; 

тэлефон:  

(8-017) 395-57-66; 

сайт:  

http://kupala-museum.by/  

эл. пошта: info@kupala-

museum.by 

9.45 – 17.45 (панядзелак 

– серада, субота); 

9.45 – 20.30 (чацвер), 

акрамя нядзелі 

 

Актуальна 

на 

16.05.2022 

Купалаўскі мемарыяльны 

запаведнік “Ляўкі”: 

211037, Віцебская вобл., 

Аршанскі р-н,  

Зубаўскі с/с, в. Ляўкі 

10.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

 

Купалаўскі мемарыяльны 

запаведнік “Вязынка”: 

222322, Мінская вобл., 

Маладзечанскі р-н, 

Радашковічскі с/с,   

о.п. Вязынка 1 

10.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

 

http://kolasmuseum.by/
http://kupala-museum.by/


Філіял “Акопы”: 

223124, Мінская вобл., 

Лагойскі  р-н, 

Янушкавічскі с/с,  

в. Харужанцы,  

вул. Янкі Купалы, 31А 

10.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

 

Філіял “Яхімоўшчына” 

222322, Мінская вобл., 

Маладзечанскі р-н, 

Палачанскі с/с,  

аг. Яхімоўшчына,  

вул. Азёрная, 2А 

10.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

 

6.  Дзяржаўная ўстанова 

“Мемарыяльны 

комплекс “Брэсцкая 

крэпасць-герой” 

(мемарыяльны 

комплекс “Брэсцкая 

крэпасць-герой”) 

Комплексны Міністэрства 

абароны Рэспублікі 

Беларусь, 

Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

224018, г. Брэст, вул. 

Герояў абароны Брэсцкай 

крэпасці, 60; тэлефон: (8-

0162) 25-42- 74, тэл./факс 

29-12-12, сайт: 

https://brestfortress.by/ 

эл. пошта: 

brestfortress@brest-

fortress.by 

Наведванне тэрыторыі 

Мемарыяльнага 

комплекса «Брэсцкая 

крэпасць-герой» 

дазволена з 8.00 да 24.00. 

(бясплатнае) 

Актуальна 

на 

01.01.2023 

Музей абароны Брэсцкай 

крэпасці ў Паўночна-

ўсходняй казарме 

Цытадэлі:  

вул. Герояў абароны 

Брэсцкай крэпасці, 60, 

224018, г. Брэст 

З 9.00 да 18.00, каса 

працуе да 17.30 (з 1 

снежня да 1 сакавіка 

музей працуе да 17.00, 

каса – да 16.30). 

Выхадны дзень – 

панядзелак 

Экспазіцыя “Музей вайны 

– тэрыторыя міру” і 

выставачная зала ў 

Паўднева-ўсходняй 

казарме Цытадэлі: вул. 

Герояў абароны Брэсцкай 

крэпасці, 60А, 224018, г. 

Брэст 

З 10.00 до 19.00, каса 

працуе да 18.30 (з 1 

снежня да 1 сакавіка 

музей працуе да 18.00, 

каса – да 17.30). 

Выхадны дзень – аўторак 

https://brestfortress.by/


Экспазіцыя “Армейскі 

клуб” у Парахавым склепе 

№ 1:  

вул. Герояў абароны 

Брэсцкай крэпасці, 58М, 

224018, г. Брэст 

Працуе пад час 

правядзення 

мерапрыемстваў 

Гістарычная экспазіцыя 

“Летапіс Брэсцкай 

крэпасці” ў паўвежы 

Паўднева–ўсходняй 

казармы Цытадэлі: 

вул.Герояў абароны 

Брэсцкай крэпасці, 60А, 

224018, г. Брэст 

З 10.00 до 19.00, каса 

працуе да 18.30 (з 1 

снежня да 1 сакавіка 

экспазіцыя працуе да 

18.00, каса – да 17.30). 

Выхадны дзень – аўторак 

Экспазіцыя “Абарона 

Усходняга форта” ва 

Усходнем форце 

Кобрынскага умацавання 

Брэсцкай крэпасці: вул 

Герояў абароны Брэсцкай 

крэпасці, 58Б, 224018, 

г.Брэст 

З 9.00 да 18.00, каса 

працуе да 17.30 (з 1 

снежня да 1 сакавіка 

экспазіцыя працуе да 

17.00, каса – да 16.30). 

Выхадны дзень – 

панядзелак. 

Экспазіцыя “Форт № 5 

Брэсцкай крэпасці”  ў 

філіяле “Музей                    

5 форт Брэсцкай                       

крэпасці”: 

вул. Старадарожная, 99, 

224000, г. Брэст 

З 9.00 да 18.00, каса 

працуе да 17.30 (з 1 

снежня да 1 сакавіка 

экспазіцыя працуе да 

17.00, каса – да 16.30). 

Выхадны дзень – 

панядзелак 

 

7. 12.12.2017 Установа "Музей 

"Замкавы комплекс 

"Мір" (Музей 

"Замкавы комплекс 

"Мір") 

Комплексны Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

231444, Гродзенская 

вобласць, Карэліцкі р-н, 

г.п. Мір, вул. 

Чырвонаармейская, 2;  

тэлефон:  

(8-01596) 3-62-72; 

сайт: http://mirzamak.by/ 

эл. пошта: 

info@mirzamak.by 

З 10.00 да 18.00 

штодзённа 

Актуальна 

на 

26.04.2022 

http://mirzamak.by/
http://mirzamak.by/posetitelyam/kontakty


8.  Дзяржаўная ўстанова 

"Нацыянальны 

гістарычны музей 

Рэспублікі Беларусь" 

(Нацыянальны 

гістарычны музей) 

Гістарычны Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

220030, г. Мінск, вул.  

К. Маркса, 12;  

тэлефон:  

(8-017) 323-76-65; 

сайт: 

http://histmuseum.by/by/ 

эл. пошта: 
office@histmuseum.by, 

histmuseum@histmuseum.by 

11.00 – 19.00 штодзённа 

 

 

Актуальна 

на 

01.10.2022 

Філіял: Дом-музей І з’езда 

РСДРП: 220005, г. Мінск, 

пр-т Незалежнасці, 31а; 

тэлефон:  

(8-017) 290-68-47; 

сайт: 

http://domusmuseum.histmu

seum.by/ 

11.00 – 19.00 штодзённа 

Філіял: Музей гісторыі 

беларускага кіно: 220050,  

г. Мінск, вул. Свярдлова, 4;  

тэлефон:  

(8-017) 397-86-75; 

сайт: 

http://cinema.histmuseum.b

y/ 

11.00 – 19.00 штодзённа 

Філіял: Музей гісторыі 

тэатральнай і музычнай 

культуры: 220030, г. 

Мінск, зав. Музычны,5; 

тэлефон/факс:  

(8-017) 326-26-67; 

сайт: 

http://theatre.histmuseum.by

/ 

10.00 – 17.30 штодзённа 

http://histmuseum.by/by/
http://histmuseum.by/by/contacts/management/
http://domusmuseum.histmuseum.by/
http://domusmuseum.histmuseum.by/
http://cinema.histmuseum.by/
http://cinema.histmuseum.by/
http://theatre.histmuseum.by/
http://theatre.histmuseum.by/


Філіял: Музей прыроды і 

экалогіі: 220030, г. Мінск, 

вул. К. Маркса, 12 

(цокальны паверх); 

тэлефон:  

(8-017) 363-96-33; 

сайт: 

http://pryroda.histmuseum.b

y/ 

11.00 – 19.00 штодзённа 

Філіял: Музей сучаснай 

беларускай дзяржаўнасці: 

220030, г. Мінск,  

вул. К. Маркса, 38; 

тэлефон:  

(8-017) 234-01-52; 

сайт: 

http://msbd.histmuseum.by/ 

10.00 – 17.30 (панядзелак 

– чацвер), 10.00 – 16.30 

(пятніца),  

10.00 – 16.00 (субота), 

выхадны – нядзеля 

9.  Дзяржаўная ўстанова 

"Нацыянальны 

гісторыка-культурны 

музей-запаведнік 

"Нясвіж" (ДУ 

"НГКМЗ "Нясвіж") 

Комплексны Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

222603, Мінская вобласць, 

г. Нясвіж, вул. Ленінская, 

19; тэлефон/факс:  

(8-017) 705-13-83; 

сайт: http://niasvizh.by/  

эл. пошта: 

zapowednik2009@mail.ru 

10.00 – 19.00  

(летні перыяд – з 1 мая); 

9.00 – 18.00  

(зімні перыяд – з 1 

кастрычніка) 

Актуальна 

на 

25.04.2022 

Інфармацыйна-касавы 

цэнтр: г. Нясвіж,  

вул. Гейсіка, 1; 

 

Сектар па навукова-

экскурсійнай працы 

“Ратуша”: г. Нясвіж,  

вул. Савецкая, 3; 

Сектар “Дзіцячы 

адукацыйны цэнтр”:  

г. Нясвіж, вул. Савецкая, 3 

http://pryroda.histmuseum.by/
http://pryroda.histmuseum.by/
http://msbd.histmuseum.by/
http://niasvizh.by/
mailto:zapowednik2009@mail.ru


10.  Установа 

"Нацыянальны 

мастацкі музей 

Рэспублікі Беларусь" 

(Нацыянальны 

мастацкі музей 

Рэспублікі Беларусь) 

Мастацкі Міністэрства 

культуры Рэспублікі 

Беларусь 

220030, г. Мінск,  

вул. Леніна, 20; 

тэлефон:  

(8-017) 397-01-63; 

сайт: 

https://www.artmuseum.by/ 

эл. пошта: 

nmmrb@artmuseum.by 

 

Панядзелак, серада, 

пятніца, нядзеля: 

з 11.00 да 19.00; 

чацвер: 

з 13.00 да 21.00; 

выхадны - аўторак 

Актуальна 

на 

29.01.2020 

Філіял: Музей В.К. 

Бялыніцкага-Бірулі: 

Магілёўская вобласць,  

г. Магілёў.  

вул. Ленінская, 37; 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка, аўторка 

 

Філіял: Музей “Дом 

Ваньковічаў. Культура і 

мастацтва першай паловы 

ХІХ ст.”: г. Мінск. вул. 

Інтарнацыянальня, 33А; 

аўторак - пятіца: 

з 11.00 да 19.00 

субота:  

з 10.00 да 18.00; акрамя 

нядзелі, панядзелка 

 

Філіял: Музей беларускага 

народнага мастацтва: 

Мінская вобласць, Мінскі 

р-н. с/к «Раўбічы» 

10.00 – 17.00, акрамя 

панядзелка, аўторка 

 

 

 

Брэсцкая вобласць 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

https://www.artmuseum.by/
mailto:nmmrb@artmuseum.by


1.  Установа культуры 

"Брэсцкі абласны 

краязнаўчы музей"  

(УК БАКМ) 

Комплексны Брэсцкі абласны 

выканаўчы камітэт 

224030, г. Брэст,  

вул. К. Маркса, 60;  

тэлефон:  

(8-0162) 25-80-41;  

сайт: http://brokm.by/  

эл. пошта: 

brest_museum@brest.by 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

 

 

 

 

Філіял: Археалагічны 

музей “Бярэсце”: 224018,  

г. Брэст,праезд Крэпасны, 

15; 

тэлефон:  

(8-0162) 53-10-11 

10.00 – 18.00 

Філіял: Мастацкі музей: 

224018, г. Брэст,  

вул. Герояў абароны 

Брэсцкай крэпасці, 60 В4 

тэлефон:  

(8-0162) 59-28-14 

з 10.00 да 18.00 (з 1 

сакавіка па 30 

кастрычніка), 

з 10.00 да 17.30 (з 1 

кастрычніка па 28 

лютага), акрамя 

панядзелка 

Філіял: Музей 

“Выратаваныя мастацкія 

каштоўнасці”: 224030,  

г. Брэст, вул. Леніна, 39; 

тэлефон:  

(8-0162) 20-41-95 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Філіял: Камянецкая вежа: 

223050, г. Камянец, вул. 

Леніна, 3а 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

2.  Музей чыгункі ў  

г. Баранавічы УП 

"Баранавіцкае 

аддзяленне 

Беларускай чыгункі" 

(Музей чыгункі ў  

г. Баранавічы) 

Гісторыка-

тэхнічны 

УП “Баранавіцкае 

аддзяленне 

Беларускай чыгункі” 

Экспазіцыя гісторыі: 

Брэсцкая вобласць, г. 

Баранавічы, вул. 

Фралянкова, 11; 

тэлефон/факс:  

(8-0163) 49-36-47,  

(8-0163) 49-32-65; 

эл. пошта: 

museum.nod2@brnv.by 

8.00 – 17.00, акрамя 

суботы і нядзелі 

  

Часова не 

працуе ў 

сувязі з 

абнаўленнем     

выставачных 

залаў 

экспазіцыі 
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muzej_nod2@tut.by Актуальна 

на 

26.02.2020 
Экспазіцыя чыгуначнай 

тэхнікі: г. Баранавічы, вул. 

Фралянкова, 19 

9.00 – 18.00  

(з мая па верасень); 

8.00 – 17.00  

(з кастрычніка па 

красавік) 

3.  Установа культуры  

"Баранавіцкі 

краязнаўчы музей" 

(Баранавіцкі 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Баранавіцкі гарадскі 

выканаўчы камітэт  

225409, Брэсцкая 

вобласць, г. Баранавічы,  

вул. Савецкая, 72; 

тэлефон: (8-0163) 42-15-24;  

факс: (8-0163) 42-11-00; 

сайт: http://baranovichi-

museum.com/  

эл. пошта: 

barmuseum@brest.by 

10.00 – 17.00  

4.  Установа культуры  

"Бярозаўскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Бярозаўскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Бярозаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225210, Брэсцкая 

вобласць, г. Бяроза, вул. 

Леніна, 67; 

тэлефон/факс:  

(8-01643) 42-8-29; 

сайт: 

http://bereza.museum.by/ 

эл. пошта: bereza-

artgallery@yandex.ru 

З 10.00 да 19.00, галерэя 

мастацтваў з 9.00 да 

18.00. 

Выхадныя: панядзелак, 

аўторак 

 

 

Філіял: Галерэя мастацтваў:  

г. Бяроза, вул. Леніна, 104 а 

9.00 – 18.00 (13.00-14.00 

перапынак). 

Выхадныя: панядзелак, 

аўторак 

5.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Ваенна-

гістарычны музей імя 

Д.К. Удовікава" 

(Ваенна-гістарычны 

музей імя 

Д.К.Удовікава) 

Ваенна-

гістарычны 

Драгічынскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225612, Брэсцкая вобласць, 

г. Драгічын,  

вул. Леніна, 163,  

тэлефон: (8-01644) 3-14-22; 

сайт: http://d-museum.by/ 

эл. пошта: dwhm@tut.by 

8.00-13.00, 14.00-17.00 
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6.  Установа культуры 

"Ганцавіцкі раённы 

краязнаўчы музей" 

(ГРКМ) 

Комплексны Ганцавіцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

225432, Брэсцкая 

вобласць, г. Ганцавічы,  

вул. Заслонава, 1;  

тэлефон: (8-01646) 67-551; 

сайт: 

http://gantsevichi.museum.by/ 

эл. пошта:  

gantsmuseum@brest.by 

9.00 – 18.00 (перапынак: 

з 13.00 да 14.00), акрамя  

панядзелка 

 

 

7.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

"Гісторыка-

мемарыяльны музей 

"Сядзіба Нямцэвічаў" 

(ДУК "Гісторыка-

мемарыяльны музей 

"Сядзіба 

Нямцэвічаў") 

Гістарычны Брэсцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

225039, Брэсцкая 

вобласць, Брэсцкі р-н,  

в. Скокі, вул. Міра, 48 б; 

тэлефон:  

(8-0162) 54-98-02; 

сайт: http://skoki.by/ 

эл. пошта: 

skoki_museum@roibrest.go

v.by 

10.00 – 19.00, акрамя  

панядзелка 

 

 

8.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

"Жабінкаўскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Жабінкаўскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Жабінкаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225110, Брэсцкая 

вобласць, Жабінкаўскі р-н,  

в. Малыя Сяхновічы, вул. 

Т. Касцюшкі, 21; 

тэлефон: (8-01641) 33-9-45; 

сайт: 

http://zhabinka.museum.by/ 

эл. пошта: 

museum_zhabinka@mail.ru 

8.00 – 17.00 (перапынак: 

з 13.00 да 14.00), акрамя  

панядзелка, аўторка 

 

 

9. 16.01.2016 Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Івацэвіцкі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(ДУК "Івацэвіцкі 

гісторыка-

краязнаўчы музей") 

Комплексны Івацэвіцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

225295, Брэсцкая 

вобласць, г. Івацэвічы,  

вул. Паштовая, 7; 

тэлефон:  

(8-01645) 2-31-66; 

сайт: 

http://ivatsevichy.museum.b

y/ 

эл. пошта: 

ivatsevichi.museum@gmail.

com 

8.00 – 18.00 (панядзелак 

– пятніца); 
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Філіял: 

Музейны комплекс 

„Хаваншчына“:  

в. Корачын, Івацэвіцкі р-н 

9.00 – 18.00 (субота, 

нядзеля; 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

10.  Установа 

культуры "Кобрынскі 

ваенна-гістарычны 

музей імя 

А.В. Суворава" (УК 

"Кобрынскі музей") 

Ваенна-

гістарычны 

Кобрынскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

225306, Брэсцкая 

вобласць, г. Кобрын,  

вyл. Суворава, 14; 

тэлефон:  

(8-01642) 3-67-94;  

сайт: 

https://suvorovmuseum.by/ 

эл. пошта: museum-

suvorov@mail.ru 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка, аўторка 

 

11. 15.09.2016 Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Лунінецкі 

раённы краязнаўчы 

музей" (Лунінецкі 

раённы краязнаўчы 

музей) 

Комплексны Лунінецкі раённы 

выканаўчы камітэт 

225644, Брэсцкая вобласць, 

г. Лунiнец,  

вул. Савецкая, 16;  

тэлефон: (8-01647) 2-14-39; 

сайт: 

http://luninets.museum.by/ 

эл. пошта: lunmus@mail.ru 

9.00 – 18.00 (перапынак 

13.00 – 14.00), акрамя 

панядзелка 

 

 

12. 20.01.2003 Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Мемарыял

ьны музей-сядзіба ім. 

Т.  Касцюшкі" 

(Мемарыяльны 

музей-сядзіба ім. 

Т.  Касцюшкі) 

Гістарычны Брэсцкі абласны 

выканаўчы камітэт 

225262, Брэсцкая 

вобласць, г. Косава,  

вул. Т. Касцюшкі, 108; 

тэлефон: (8-01645) 61-555; 

сайт: 

https://museumkossovo.by/be/ 

эл. пошта: 

kost.2004@mail.ru 

9.30 – 18.00, штодзённа  

13.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Мотальскі 

музей народнай 

творчасці" 

(Мотальскі музей 

народнай творчасці) 

Мастацкі, 

гістарычны 

Іванаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225822, Брэсцкая 

вобласць, Iванаўскi р-н,  

аг. Моталь, пл. Леніна, 

26Б; тэлефон:  

(8-01652) 58-7-53; 

сайт: 

http://motol.museum.by/ 

эл. пошта:  

motol.museum@ivanovo-

kultura.of.by 

9.00 – 17.00 (перапынак 

13.00 – 14.00), штодзённа 
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Філіял: 

археалогіі “Нашы карані”: 

225822, Брэсцкая 

вобласць, Иванаўскі р-н,  

аг. Моталь, пл. Леніна, 39 

9.00 – 18.00 (перапынак 

13.00 – 14.00), штодзённа 

 

Філіял традыцыйнай 

культуры “Дом траўніка”: 

Іванаўскі раён, в.Стрэльна, 

вул. Савецкая, 2А 

14.  Дзяржаўная 

ўстанова "Музей 

Беларускага Палесся" 

(Музей Беларускага 

Палесся) 

Комплексны Пінскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

225710, Брэсцкая вобласць, 

г. Пінск, пл. Леніна, 22; 

тэлефон: (8-0165) 61-79-72; 

сайт: 

http://pinsk.museum.by/ 

эл. пошта: 

pinsk.museum@tut.by 

Экспазіцыя: 10.00 – 18.00,  

акрамя панядзелка, 

аўторка 

 

 

15.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Музей 

гісторыі горада 

Брэста" (Музей 

гісторыі горада 

Брэста) 

Гістарычны Брэсцкі абласны 

выканаўчы камітэт 

224005, г. Брэст, вул. 

Леванеўскага, 3; 

тэлефон:  

(8-0162) 21-36-83,  

(8-0162) 21-36-84; 

сайт: 

http://history.brest.museum.

by/ 

эл. пошта: 

bresthistory@gmail.com 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

 

16.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Музей 

народнай творчасці 

"Бездзежскі 

фартушок" (МБФ) 

Мастацкі Драгічынскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225848, Брэсцкая 

вобласць, Драгічынскі р-

н,  

в. Бездзеж,  

вул. Піянерская, 9; 

тэлефон: (8-01644) 2-21-

01; 

сайт: 

http://www.fartushok.by/ 

эл. пошта: 

biezdzezh_museum@tut.by 

9.00 – 18.00, штодзённа 
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17.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Музей-

сядзіба "Пружанскі 

палацык" (ДУК 

Музей-сядзіба 

"Пружанскі 

палацык") 

Комплексны Пружанскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225133, Брэсцкая 

вобласць, г. Пружаны,  

вул. Савецкая, 50; 

тэлефон: (8-01632) 2-18-96; 

сайт: 

http://museum.pruzhany.by/ 

эл. пошта: 

museum@pruzhany.by 

9.00 – 18.00,  

акрамя панядзелка, 

аўторка. 

(Перапынак з 12.30 да 

13.30) 

 

18.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Раённы 

музейны комплекс імя 

Напалеона Орды" 

(Раённы музейны 

комплекс імя 

Напалеона Орды) 

Комплексны Іванаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225808, Брэсцкая 

вобласць, Іванаўскі р-н,  

в. Варацэвічы,  

вул. Крупскай, 36; 

тэлефон: (8-01652) 9-19-59; 

сайт: 

http://napoleon.museum.by/ 

эл. пошта: 

ordamuseum@mail.ru 

9.00 – 18.00  (перапынак 

з 13.00 да 14.00) 

 

 

 

Філіял: 

«Карцінная галерэя 

Аляксея Кузьміча»: 
Брэсцкая вобласць, 
Іванаўскі р-н, в. Махро, 

вул. Леніна, 27; тэлефон:  

(8-01652) 9-69-14;  

эл. пошта: 

orda.museum@ivanovo-

kultura.of.by 

8.00 – 17.00 (перапынак з 

13.00 да 14.00), акрамя 

нядзелі, панядзелка 

 

19.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Ружанскі 

палацавы комплекс 

роду Сапег" 

(Ружанскі палацавы 

комплекс роду Сапег) 

Гістарычны Пружанскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225154, Брэсцкая вобласць, 

Пружанскі р-н,  

г.п. Ружаны,  

вул. Урбановіча, 15а; 

тэлефон: (8-01632) 2-92-24; 

сайт: http://rozana.by/ 

эл. пошта: 

ruzhany_museum@pruzhany.

by 

Серада – пятніца: 

9.00 – 18.00 (перапынак з 

13.00 да 14.00); 

Субота, нядзеля:  

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка, аўторака 

 

 

20.  Установа культуры  

"Столінскі раённы 

Комплексны Столінскі раённы 

выканаўчы камітэт 

225501, Брэсцкая вобласць, 

г. Столін, парк 

8.30 – 17.00,  
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краязнаўчы музей" 

(Столінскі раённы 

краязнаўчы музей) 

“Маньковічы”; 

тэлефон:  

(8-01655) 6-23-96; 

сайт: 

http://stolin.museum.by/  

эл. пошта: 

stolin.museum@gmail.com 

субота, нядзеля 9.00 – 

18.00 (перапынак 

з 13.00 да 13.30). 

Выхадны - панядзелак 

 

Філіял: Музей гісторыі 

горада Давыд-Гарадка: 

Брэсцкая вобласць, 

Столінскі р-н, г. Давыд-

Гарадок, вул. Яраслаўская, 

2 

Філіял: Гараднянскі 

музей-сядзіба ганчара: 

Брэсцкая вобласць, 

Столінскі р-н, вёска 

Гарадная, вул Гмірова, 5 

10.00 – 14.00 

акрамя нядзелі і 

панядзелка; 

 

Філіял: Рэчыцкі музей 

народнай славы: Брэсцкая 

вобласць, Столінскі р-н, р. 

п. Рэчыца, вул Леніна, 15 

10.00 – 14.00 

акрамя нядзелі і 

панядзелка. 

 

Віцебская вобласць 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

http://stolin.museum.by/be
http://stolin.museum.by/


1.  Установа культуры 

"Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей" 

(УК "ВАКМ") 

Комплексны Віцебскі абласны 

выканаўчы камітэт  

210026, г. Віцебск, вул. 

Леніна, 36; 

тэлефон: (8-0212) 66-47-12; 

сайт: http://ratusha-vit.by/ 

эл. пошта: 

vokm2006@mail.ru 

10.00-18.00, 

выхадны – панядзелак 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Філіял: Мастацкі музей: г. 

Віцебск, вул. Леніна, 32; 

тэлефон:  

(8-0212) 26-19-23 

Філіял: Музей гісторыі 

прыватнага 

калекцыянавання: г. 

Віцебск, вул. Фрунзе, 13; 

тэлефон: (8-0212) 60-15-21 

Філіял: Музей-сядзіба І. Я. 

Рэпіна “Здраўнёва”: г.п. 

Руба (16 км ад Віцебску);  

тэлефон: (8-0212) 69-19-91,  

(8-0212) 69-24-62;  

эл. пошта: 

usadba_zdravnevo@tut.by 

10.00-18.00, 

выхадны – панядзелак, 

аўторак 

Экспазіцыя “Памяці 

патрыетаў Віцебшчыны”: 

г. Віцебск, вул. Крылова, 7 

10.00-18.00, 

выхадны – панядзелак 

2.  Навукова-даследчая і 

асветная ўстанова 

культуры 

"Нацыянальны 

Полацкі гісторыка-

культурны музей-

запаведнік"  

(НПГКМЗ) 

Комплексны Віцебскі абласны 

выканаўчы камітэт 

211415, Віцебская 

вобласць, г. Полацк,  

вул. Ніжне-Пакроўская, 22;  

тэлефон: (8-0214) 46-22-01; 

сайт: 

http://polotsk.museum.by/be  

эл. пошта: 

muzey@vitebsk.by 

10.00 – 18.00, 

акрамя панядзелка 

 

 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Дзіцячы музей: г. Полацк, 

вул. Ніжне-Пакроўская, 46; 

эл. пошта: 

children.polotsk@museum.by 

http://ratusha-vit.by/
mailto:vokm2006@mail.ru
mailto:usadba_zdravnevo@tut.by
http://polotsk.museum.by/be
mailto:muzey@vitebsk.by


Краязнаўчы музей:  

г. Полацк, вул. Ніжне-

Пакроўская, 11; 

эл. пошта: 

local.polotsk@museum.by 

Мастацкая галерэя:  

г. Полацк,  

вул. Стралецкая, 4A-4; 

эл. пошта: 

gallery.polotsk@museum.by 

Музей баявой славы:  

г. Полацк, вул. 

Тусналобавай-Марчанка, 1; 

эл. пошта: 

war.polotsk@museum.by 

Музей беларускага 

кнігадрукавання:  

г. Полацк, вул. Ніжне-

Пакроўская, 22; 

эл. пошта: 

book.polotsk@museum.by  

Музей-бібліятэка Сімяона 

Полацкага: г. Полацк,  

вул. Ніжне-Пакроўская, 22; 

эл. пошта: 

book.polotsk@museum.by 

Музей гісторыі 

архітэктуры Сафійскага 

сабора: г. Полацк,  

вул. Замкавая, 1; 

эл. пошта: 

sophia.polotsk@museum.by 



Музей-кватэра Героя 

Савецкага Саюза З. М. 

Тусналобавай-Марчанка: 

г. Полацк,  

вул. 23 гвардзейцаў, 1; 

эл. пошта: 

war.polotsk@museum.by 

Музей традыцыйнага 

ручнога ткацтва Паазер’я: 

г. Полацк, вул. Войкава, 1; 

эл. пошта: 

tkach.polotsk@museum.by 

Прыродна-экалагічны 

музей: г. Полацк,  

вул. Ф. Скарыны, 21; 

эл. пошта: 

ecology.polotsk@museum.by 

Стацыянарная выстава 

“Прагулка па Ніжне-

Пакроўскай”: г. Полацк, 

вул. Ніжне-Пакроўская, 

33; 

эл. пошта: 

walk.polotsk@museum.by 

3.  Дзяржаўная ўстанова 

"Бешанковіцкі 

раённы гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Бешанковіцкі 

раённы гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны 

(гісторыка-

краязнаўчы) 

Бешанковіцкі 

раённы выканаўчы 

камітэт 

211361, Віцебская 

вобласць, г.п. Бешанковiчы, 

вул. Валадарскага, 6; 

тэлефон:  

(8-02131) 6-01-96; 

(8-02131) 6-00-63; 

сайт: 

http://beshenkovichi.museu

m.by/ 

эл. пошта: 

beshenkovichimuzei@mail.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка; перапынак 

13.00 – 14.00 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

mailto:walk.polotsk@museum.by
http://beshenkovichi.museum.by/be
http://beshenkovichi.museum.by/be
http://beshenkovichi.museum.by/be
http://beshenkovichi.museum.by/be
http://beshenkovichi.museum.by/
http://beshenkovichi.museum.by/
mailto:beshenkovichimuzei@mail.ru


4.  Навукова-даследчая 

ўстанова культуры 

"Браслаўскае раённае 

аб'яднанне музеяў" 

(НДУК "Браслаўскае 

раённае аб'яднанне 

музеяў") 

Комплексны Браслаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211969, Віцебская 

вобласць, г. Браслаў, 

вул. Энгельса, 39; 

тэлефон: (8-02153) 65-191, 

(8-02153) 65-0-62; 

сайт: 

http://braslav.museum.by/be  

http://muzeibraslawa.by/ 

эл. пошта:  

bras-muzeum@vitebck.by 

9.00 – 18.00, 

выхадны – панядзелак 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Комплекс “Дом 

рамёстваў”: музей 

традыцыйнай культуры:  

г. Браслаў,  

вул. Гагарына, 7а;  

тэлефон: (8-02153) 65-318; 

 

Выставачная зала: г. 

Браслаў, вул. Савецкая, 

117-2;  тэлефон: (8-02153) 

65-191, (8-02153) 65-0-62;  

Музейнае фондасховішча:  

г. Браслаў, вул. Пушкіна, 9;  

тэлефон: (8-02153) 6-52-96;  

5.  Дзяржаўная ўстанова 

"Бягомльскі музей 

народнай славы" 

(Бягомльскі музей 

народнай славы) 

Комплексны Докшыцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

211730, Віцебская 

вобласць, Докшыцкі р-н,  

г.п. Бягомль,  

вул. Савецкая, 17; 

тэлефон:  

(8-02157) 33-2-98; 

сайт: 

http://begoml.museum.by/be  

эл. пошта: muzej@tut.by 

 

 Актуальна 

на 

16.05.2022 

http://braslav.museum.by/be
http://muzeibraslawa.by/
http://begoml.museum.by/be
http://begoml.museum.by/be
http://begoml.museum.by/be
http://begoml.museum.by/be


Філіял:  

"Мемарыяльны комплекс 

"Праклён фашызму" 

"Шунеўка"; Докшыцкі 

раён 

6.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

"Верхнядзвінскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Верхнядзвінскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Верхнядзвінскі 

раённы выканаўчы 

камітэт 

211631, Віцебская 

вобласць, г. 

Верхнядзвінск, вул. 

Ленінградская, 43; 

тэлефон: (8-02151) 52-303; 

сайт:  

http://v-dvinsk.museum.by/ 

эл. пошта: 

drissa-museum@vitobl.by 

9.00 – 18.00, 

акрамя панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Філіял: «Валынецкі 

краязнаўчы музей імя І.Д. 

Чэрскага» ДУК 

«Верхнядзвінскі 

гісторыка-краязнаўчы 

музей»: 211610, Віцебская 

вобласць, Верхнядзвінскі 

р-н, аг. Валынцы,  

вул. Меліяратараў, 1; 

тэлефон: (8-02151) 59-309; 

эл. пошта: 

muzey1995@yandex.by 

7.  Установа культуры 

"Віцебскі абласны 

музей  

Героя Савецкага 

Саюза Міная 

Піліпавіча Шмырова" 

(ВАМ  

Героя Савецкага 

Саюза М. П. 

Шмырова) 

Мемарыяльны Віцебскі абласны 

выканаўчы камітэт 

210026, г. Віцебск, вул. 

Чэхава, 4; тэлефоны: (8-

0212) 26-31-68, (8-0212) 26-

51-15; сайт:  

http://shmyrev.museum.by 

эл. пошта: 

shmurev@yandex.by 

8.00 – 19.00, штодзённа Актуальна 

на 

13.05.2022 

http://v-dvinsk.museum.by/be
http://v-dvinsk.museum.by/be
http://v-dvinsk.museum.by/be
http://v-dvinsk.museum.by/be
http://v-dvinsk.museum.by/be
http://v-dvinsk.museum.by/
http://shmyrev.museum.by/


8.  Установа культуры 

"Віцебскі гарадскі 

музей воінаў-

інтэрнацыяналістаў" 

(Віцебскі музей 

воінаў-

інтэрнацыяналістаў) 

Гістарычны Віцебскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

210032, г. Віцебск,  

вул. Воінаў-

Інтэрнацыяналістаў, 20; 

тэлефон:  

(8-0212) 37-79-72;  

(8-0212) 63-82-53; 

сайт: 

http://afgan.museum.by/ 

эл. пошта:  

musey-afgan@mail.ru  

10.00 – 18.00 (панядзелак 

– пятніца); 

09.00 – 17.00 (субота, 

нядзеля) 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

9.  Дзяржаўная ўстанова 

"Віцебскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(ДУ "ВРГКМ") 

Комплексны 

(гісторыка-

краязнаўчы) 

Віцебскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211319 Віцебская 

вобласць, аг. Акцябрская, 

вул. Сонечная, 1а; 

тэлефон: (8-0212) 69-05-

70; сайт: 

http://vrgkm.museum.by 

эл. пошта: 

vrgkm2004@gmail.com, 

vrgkm@museum.by 

10.00 – 18.30, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

10.  Установа культуры 

"Музей "Віцебскі 

цэнтр сучаснага 

мастацтва"  

(УК "Музей "ВЦСМ") 

Мастацкі Віцебскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

210023, г. Віцебск,  

пр. Фрунзе, 11; 

тэлефон: (8-02123) 68-01-

25; 

сайт: 

https://www.vitebskavangar

d.by/ 

эл. пошта: 

artvitebsk1998@gmail.com 

10.00-18.00 (зімовы) 

11.00-19.00 (летні) 

 

  

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Выставачная зала:  

г. Віцебск,  

вул. Белабародава, 5;  

тэлефон: (8-0212) 58-48-94  

11.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка, аўторка 

“Арт-прастора “Талстога, 

7”: г. Віцебск,  

вул. Талстога, 7; 

тэлефон: (8-0212) 61-74-55  

11.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка, аўторка 

Выставычная зала:  

г. Віцебск, пр. Фрунзэ, 11; 

11.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка, аўторка 

http://afgan.museum.by/be
http://afgan.museum.by/be
http://afgan.museum.by/be
http://afgan.museum.by/be
http://afgan.museum.by/
mailto:musey-afgan@mail.ru
http://vrgkm.museum.by/
https://www.vitebskavangard.by/
https://www.vitebskavangard.by/


“Музей гісторыі Віцебскай 

народнай мастацкай 

вучэльні”: г. Віцебск,  

вул. Марка Шагала, 5а  

серада – панядзелак, 

11.00-19.00, выхадны – 

аўторак 

11.  Установа культуры 

"Гарадоцкі раённы 

краязнаўчы музей" 

(Гарадоцкі раённы 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Гарадоцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

211573, Віцебская 

вобласць, г. Гарадок,  

вул. Вароўскага, 3; 

тэлефон:  

(8-02139) 4-18-49; 

сайт: 

http://haradok.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzey_gor@vitebsk.by 

10.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

12.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Глыбоцкі 

гісторыка-

этнаграфічны музей" 

(Глыбоцкі гісторыка-

этнаграфічны музей) 

Комплексны Глыбоцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

211800, Віцебская 

вобласць, г. Глыбокае, 

вул. Энгельса, 24; 

тэлефон:  

(8-02156) 2-33-70,  

(8-02156) 2-38-28 (факс); 

сайт: 

http://glubmusej.by/be/ 

эл. пошта: 

glubmusej@vitebsk.by 

8.00–18.00 (панядзелак – 

пятніца) перапынак з 

13.00 да 14.00; 

9.00–18.00 (субота, 

нядзеля), перапынак з 

13.00 да 14.00 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Культурна-дэндралагічны 

комплекс вёскі Мосар: 

211807, Віцебская 

вобласць, Глыбоцкі р-н, в. 

Мосар, вул. Маладзёжная, 

3, 

тэлефон (8-02156) 5 48 37 

9.00 – 18.00, штодзённа 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

 

13.  Установа культуры 

"Лепельскі раённы 

краязнаўчы музей" 

(Лепельскі раённы 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Лепельскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

211174, Віцебская 

вобласць, г. Лепель,  

вул. Калініна, 66; 

тэлефон:  

(8-02132) 3-94-90; 

сайт: http://lepel.museum.by/ 

эл. пошта:  

museum-lepel@rambler.ru 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

http://haradok.museum.by/be
http://haradok.museum.by/be
http://haradok.museum.by/be
http://haradok.museum.by/
http://glubokoye.museum.by/be
http://glubokoye.museum.by/be
http://glubokoye.museum.by/be
http://glubmusej.by/be/
http://lepel.museum.by/be
http://lepel.museum.by/be
http://lepel.museum.by/be
http://lepel.museum.by/
mailto:museum-lepel@rambler.ru


14.  Установа 

культуры "Лёзненскі 

ваенна-гістарычны 

музей" (Лёзненскі 

ваенна-гістарычны 

музей) 

Гістарычны Лёзненскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211220, Віцебская 

вобласць, г.п. Лёзна,  

вул. Леніна, 88; 

тэлефон:  

(8-02138) 5-69-84; 

сайт:http://liozno.museum.by 

эл. пошта: 

musliozno@rambler.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

15.  Установа 

культуры "Мастацка-

этнаграфічны музей 

імя Я.Н. Драздовіча" 

(МЭМ) 

Гістарычны Шаркаўшчынскі 

раённы выканаўчы 

камітэт 

211924, Віцебская 

вобласць, Шаркаўшчынскі 

р-н, аг. Германавічы,  

вул. Школьная; 

тэлефон:  

(8-02154) 69-29-3; 

сайт: 

http://germanovichi.museum

.by/be 

эл. пошта: 

germanovichi@mail.ru 

9.00-13.00; 

14.00-18.00, 

акрамя панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

16.  Установа культуры 

"Мемарыяльны музей 

садавода-

селекцыянера І. П. 

Сікоры"  

(Музей І. П. Сікоры) 

Прыродазнаўчы Шаркаўшчынскі 

раённы выканаўчы 

камітэт 

Віцебская вобласць, 

Шаркаўшчынскі р-н, в. 

Алашкі, вул. Садовая, 49; 

сайт: 

http://sikora.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzeialashki@yandex.by 

 

З 9.00 да 18.00, 

акрамя панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

17.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Міёрскі 

гісторыка-

этнаграфічны музей" 

(Міёрскі гісторыка-

этнаграфічны музей) 

Гістарычны Міёрскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211287, Віцебская 

вобласць, г. Міёры, вул. 

Школьная, 16А; тэлефон: 

(8-02152) 4-19-15; сайт: 

http://miory.museum.by 

эл. пошта: Miory-

Musej@yandex.ru 

Панядзелак-чацвер:  

8.00-18.00; 

Пятніца - выхадны дзень. 

Субота-нядзеля:  

9.00-18.00, перапынак 

13.00-14.00 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

18.  Установа культуры 

"Музей баявой 

садружнасці" (Музей 

баявой садружнасці) 

Гістарычны Расонскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211471, Віцебская 

вобласць, г.п. Расоны,  

вул. Савецкая, 10а; 

тэлефон:  

8.00 – 17.00, акрамя 

панядзелка  

З 2019 года  

музей закрыты 

на 

мадэрнізацыю. 

http://liozno.museum.by/be
http://liozno.museum.by/be
http://liozno.museum.by/be
http://liozno.museum.by/
http://germanovichi.museum.by/be
http://germanovichi.museum.by/be
http://germanovichi.museum.by/be
http://germanovichi.museum.by/be
http://germanovichi.museum.by/be
mailto:germanovichi@mail.ru
http://sikora.museum.by/
http://miory.museum.by/be
http://miory.museum.by/be
http://miory.museum.by/be
http://miory.museum.by/
http://rossony.museum.by/be
http://rossony.museum.by/be
http://rossony.museum.by/be


(8-02159) 42-0-49,  

(8-02159) 4-13-67; 

сайт: 

http://rossony.museum.by/be 

эл. пошта:  

museum@rossony.vitebsk-

region.gov.by 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

19.  Установа 

культуры "Музей 

гісторыі і культуры 

горада Наваполацка" 

(МГКН) 

Комплексны Наваполацкі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

211446, Віцебская 

вобласць, г. Наваполацк, 

вул. Моладзёжная, 45 

корпус 3; 

тэлефон:  

(8-0214) 51-03-02;  

(8-0214) 51-05-16; 

сайт: 

http://novopolotsk.museum.b

y/ 

эл. пошта: 

museumNovopolotsk@yande

x.ru 

11.00 - 18.00, выхадны - 

панядзелак  

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Выставачная зала:  

вул. Юбілейная, 1 

Стацыянарная выстава 

“Гісторыя воінскай славы 

Баравухі”: вул. Садовая, 21  

20.  Установа культуры 

"Музейны комплекс 

гісторыі і культуры 

Аршаншчыны" 

(МКГКА) 

Комплексны Аршанскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

211391, Віцебская вобласць,  

г. Орша,  

вул. Леніна, 6А; 

тэлефон:  

(8-0216) 54-45-96,  

(8-0216) 51-20-52; 

сайт: 

http://orsha.museum.by/be  

эл. пошта: 

muze94@mail.ru 

8.00 – 17.00, акрамя 

суботы і нядзелі  

 

 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

http://rossony.museum.by/be
http://novopolotsk.museum.by/be
http://novopolotsk.museum.by/be
http://novopolotsk.museum.by/be
http://novopolotsk.museum.by/
http://novopolotsk.museum.by/
http://orsha.museum.by/be
http://orsha.museum.by/be
http://orsha.museum.by/be
http://orsha.museum.by/be
http://orsha.museum.by/be
mailto:muze94@mail.ru


Філіял: Аршанская 

гарадская мастацкая 

галерэя В.А. Грамыка:  

г. Орша, вул. Леніна, 6А 

10.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі 

Філіял: Аршанскі 

мемарыяльны музей 

Канстанціна Сяргеевіча 

Заслонава: г. Орша,  

вул. Малакова, 9 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Філіял: Аршанскі музей 

гісторыі і культуры 

горада:  

г. Орша, вул. Леніна, 9 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Філіял: Аршанскі музей 

драўлянай скульптуры 

разьбяра С.С. Шаўрова:  

г. Орша, вул. Красіна, 26 

10.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі; 

 

Філіял: Аршанскі музей 

Уладзіміра Караткевіча:  

г. Орша, вул. Леніна, 26 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Філіял: Аршанскі 

этнаграфічны музей 

«Млын»:  

г. Орша, вул. Замкавая, 2А 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

21.  Установа 

культуры "Музей 

Марка Шагала ў 

Віцебску" (Музей 

Марка Шагала) 

Мастацкі, 

мемарыяльны 

Віцебскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

210 026 г. Віцебск, 

вул. Савецкая, 25; 

тэлефон:  

(8-0212) 26-15-54,  

(8-0212) 26-13-68, 

(8-0212) 66-34-68; 

сайт:  

http://chagal-vitebsk.com/.  

эл. пошта: 

vitebsk.сhagall@gmail.com 

11.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка (з 01.04. па 

30.09.), 

акрамя панядзелка, 

аўторка (з 01.10. па 

31.03.) 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Філіял: Дом-музей Марка 

Шагала: г. Віцебск,  

вул. Пакроўская, 11 

http://chagal.vitebsk.museum.by/be
http://chagal.vitebsk.museum.by/be
http://chagal.vitebsk.museum.by/be
http://chagal-vitebsk.com/


22.  Дзяржаўная 

ўстанова "Пастаўскі 

раённы краязнаўчы 

музей" (Пастаўскі 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Пастаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211875, Віцебская 

вобласць, г. Паставы,  

пл. Леніна, 11/2; 

тэлефон: (8-02155) 4-07-96; 

сайт: 

http://pastavy.museum.by/ 

эл. пошта: 

guprkm@gmail.com 

9.00 - 18.00, перапынак 

13.00 - 14.00.  

Акрамя панядзелка 

 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Філіял: экспазіцыя 

“Канстанцін Тызенгаўз”г. 

Паставы, вул. Савецкая, д. 

73 

23.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Сенненскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Сенненскі гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Сенненскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211117, Віцебская 

вобласць, г. Сянно,  

вул. Савецкая, 13; 

тэлефон: (8-02135) 4-15-65; 

сайт: 

http://senno.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzey13senno@yandex.by 

Аўторак-пятніца з 10.00 

да 19.00, без перапынку. 

Субота-нядзеля з 09.00 

да 18.00, перапынак  

з 13.00 да 14.00. 

Выхадны - панядзелак 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

24.  Дзяржаўная ўстанова 

"Талачынскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Талачынскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Талачынскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211091, Віцебская 

вобласць, г. Талочын,  

вул. Піянерская, 4; 

тэлефон: (8-02136) 5-17-88; 

сайт: 

http://tolochin.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzei2001@mail.ru 

Аўторак – пятніца з 9-00 

да 18-00;           

Субота – нядзеля з 9-00 

да 13-00; з 14-00 да 18-

00.          

Панядзелак -выхадны              

Актуальна 

на 

13.05.2022 

25.  Установа культуры 

"Ушацкі музей 

народнай славы імя 

У. Е. Лабанка" 

(Ушацкі музей 

народнай славы імя 

У. Е. Лабанка) 

Комплексны Ушацкі раённы 

выканаўчы камітэт 

211524, Віцебская 

вобласць, г.п. Ушачы,  

вул. Ленінская, 29; 

тэлефон:  

(8-02158) 5-86-92, 

(8-02158) 5-88-53; 

сайт: 

http://ushachi.museum.by/  

эл. пошта: 

muzeyushachi@mail.ru 

Аўторак-пятніца: 

з 10.00 да 17.30; 

Субота, неделя:   

з 10.00. да 16.30. 

Выхадны - панядзелак 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

http://pastavy.museum.by/be
http://pastavy.museum.by/be
http://pastavy.museum.by/be
http://pastavy.museum.by/
http://senno.museum.by/be
http://senno.museum.by/be
http://senno.museum.by/be
http://senno.museum.by/be
http://senno.museum.by/
http://tolochin.museum.by/be
http://tolochin.museum.by/be
http://tolochin.museum.by/be
http://tolochin.museum.by/be
http://tolochin.museum.by/
mailto:muzei2001@mail.ru
http://ushachi.museum.by/be
http://ushachi.museum.by/be
http://ushachi.museum.by/be
http://ushachi.museum.by/be
http://ushachi.museum.by/
mailto:muzeyushachi@mail.ru


Філіял: Сядзіба-музей 

Васіля Быкава, в. Бычкі, 

Ушацкі раён 

Філіял: Мемарыяльны 

комплекс „Прарыў“, в. 

Новае Сяло, Ушацкі раён 

26.  Дзяржаўная ўстанова 

"Чашніцкі 

гістарычны музей" 

(Чашніцкі 

гістарычны музей) 

Гістарычны  Чашніцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

211149, Віцебская 

вобласць, г. Чашнікі,  

пл. Свабоды, 1; 

Музей: вул. Савецкая, 71;  

тэлефон: (8-02133) 6-30-81; 

сайт: 

http://chasniki.museum.by/ 

эл. пошта:  

chasnikiistmysej@mail.ru 

Штодзённа,  

10.00 – 19.00 

 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Выставачная зала:  

г. Навалукомль, вул. 

Касманаўтаў, 7 

27.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры  

"Шумілінскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(ДУК "ШГКМ")  

Комплексны Шумілінскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211259, Віцебская 

вобласць, г.п. Шуміліна,  

вул. Кароткіна, 12; 

тэлефон: (8-02130) 5-84-02; 

сайт: 

http://shumilino.museum.by/

be 

эл. пошта: shumuz@mail.ru 

09.00-13.00 

14.00-18.00, 

акрамя  панядзелка 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Філіял: 

Музей Обальскага 

камсамольскага падполля; 

Витебская вобл., Віцебская 

вобласць, Шумілінскі р-н, 

г.п. Обаль, вул. Школьная, 

1; 

тэлефон: (8-02130) 5-52-78 

09.00-13.00 

14.00-18.00, 

акрамя  панядзелка 

http://chasniki.museum.by/be
http://chasniki.museum.by/be
http://chasniki.museum.by/be
http://chasniki.museum.by/
http://shumilino.museum.by/be
http://shumilino.museum.by/be
http://shumilino.museum.by/be
http://shumilino.museum.by/be
http://shumilino.museum.by/be
mailto:shumuz@mail.ru


28.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

«Дубровенскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей» 

Комплексны  Дубровенскі раённы 

выканаўчы камітэт 

211587, Віцебская 

вобласць, г. Дуброўна, 

вул. Камсамольская, 10А; 

тэлефон: (8-02137) 5-26-72; 

сайт: 

http://dubrovno.museum.by/ 

эл. пошта:  

dubrovno-muzej@tut.by; 

9.00-18.00, акрамя 

нядзелі 

Актуальна 

на 

13.05.2022 

Асінторфскі філіял: 

Віцебская вобласць, 

Дубровенскі р-н,  

аг. Асінторф,  

вул. Маякоўскага, 14; 

тэлефон: (8-029) 211-49-90, 

(8-025) 505-43-16 

 

 

Гомельская вобласць 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Дзяржаўная  

гісторыка-культурная 

ўстанова "Гомельскі  

палацава-паркавы 

ансамбль" (Гомельскі  

палацава-паркавы 

ансамбль)      

Комплексны Гомельскі абласны 

выканаўчы камітэт 

 

246050, г. Гомель,  

пл. Леніна, 4; 

тэлефон: (8-0232) 50-98-18; 

сайт: 

http://www.palacegomel.by/ 

эл. пошта: 

palacegomel@gomel-

region.gov.by 

1.Цэнтральная частка i 

вежа палаца, грот - 11.00-

19.00 (аўторак-пятнiца), 

10.00-18.00 (субота, 

нядзеля), выхадны - 

панядзелак.  

2.Экспазiцыя адкрытага 

захоўвання 

археалагiчных фондаў 

музея (вежа палаца) - 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

http://dubrovno.museum.by/
http://www.palacegomel.by/


10.00-17.00 (аўторак - 

чацвер), 10.00-16.10 

(пятніца), выходныя -  

панядзелак, субота, 

нядзеля. 

3.Экспазiцыя 

«ZOOтерра» - 11.00-

19.00 (аўторак-пятнiца), 

10.00-18.00 (субота, 

нядзеля), выхадны - 

панядзелак. 

4.Крама «Сувеніры» 

(паўночнае крыло 

палаца) - 11.00-19.00 

(серада-пятніца), 10.00-

18.00 (субота-нядзеля), 

выходныя - панядзелак, 

аўторак. 

5.Зiмовы сад i вежа 

агляду - 10.00-18.00 

штодня (у зiмовы 

перыяд) и 11.00-19.00 (у 

летні перыяд).  Летні 

перыяд: з 1 мая па 30 

верасня. Зiмовы перыяд: 

з 1 кастрычнiка па 30 

красавiка. 

6.Каплiца-пахавальня - 

па папярэдніх заяўках 

10.00-18.00 (аўторак-

нядзеля), выхадны - 

панядзелак. 

2.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Брагінскі 

гістарычны музей з 

карціннай галерэяй” 

(ДУК “Брагінскі 

Комплексны Брагінскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247632, Гомельская 

вобласць, г. Брагін,  

вул. Савецкая, 79; 

тэлефон: (8-02344) 3-93-21; 

сайт:  

http://bragin.museum.by/ 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

http://bragin.museum.by/


гістарычны музей з 

карціннай галерэяй”) 

эл. пошта: 

braginmuseum@mail.gomel

.by   
3.  Дзяржаўная ўстанова  

культуры “Гісторыка 

–культурны цэнтр 

Буда-Кашалёўскага 

раёна” 

(ДУК “Гісторыка –

культурны цэнтр 

Буда-Кашалёўскага 

раёна”) 

Комплексны Буда-Кашалёўскі 

раённый выканаўчы 

камітэт 

247350, Гомельская 

вобласць, г. Буда-

Кашалёва вул. Савецкая 2; 

тэлефон. 8 (023336) 7-69-

03; 

сайт: http://buda-

koshelevo.museum.by/ 

эл. пошта: 

istorcentr@buda-

koshelevo.gov.by 

10.00-19.00 (аўторак-

субота), выхадны -  

нядзеля, панядзелак 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

4.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Веткаўскі 

музей 

стараабрадніцтва і 

беларускіх традыцый 

імя Ф.Р. Шклярава” 

(ДУК “Веткаўскі 

музей 

стараабрадніцтва і 

беларускіх традыцый 

імя Ф.Р.Шклярава”) 

Мастацкі Веткаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247131, Гомельская 

вобласць, г. Ветка, 

Чырвоная плошча, 5; 

тэлефон: 8 (02330) 4-25-

71; 

сайт:  

http://vetka-museum.by/ 

эл. пошта: 

vetkamuseum@mail.gomel.b

y 

9.00 - 18.00, штодзённа 

  

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял: 265000, г. Гомель, 

Плошча Леніна, 4 

9.00 - 18.00, штодзённа 

5.  Установа “Гомельскі 

абласны музей 

ваеннай славы” 

(Гомельскі абласны 

музей ваеннай славы) 

Гістарычны Гомельскі абласны 

выканаўчы камітэт 

246050, г. Гомель, 

вул. Пушкіна 5; 

тэлефон:  

(8-0232) 34-11-02; 

сайт: 

http://milglory.gomel.museum.

by/ 

эл. пошта: 

voenmuz@voenmuz.by 

10.00 – 18.00, штодзённа Актуальна 

на 

01.03.2023 

г. Гомель, вул. Пушкіна 1 

(ваенна-гістарычны 

комплекс “Партызанская 

http://buda-koshelevo.museum.by/
http://buda-koshelevo.museum.by/
http://vetka-museum.by/
http://milglory.gomel.museum.by/
http://milglory.gomel.museum.by/


крынічка” – Чонкаўскі 

лес) 

6.  Дзяржаўная ўстанова 

“Гомельскі гісторыка-

краязнаўчы музей” 

(ДУ “Гомельскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей”) 

Комплексны Гомельскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247012, Гомельская 

вобласць, Гомельскі р-н,  

аг. Пакалюбічы,  

вул. Аляксандраўка, 3; 

тэлефон:  

(8-0232) 91-62-11; 

сайт: 

http://pokolyubichi.museum.

by/ 

эл. пошта: 

pokolmuzei@kultregion.by 

10.00 – 18.30, акрамя 

нядзелі 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

7.  Установа “Добрушскі 

раённы краязнаўчы 

музей” (Добрушскі 

раённы краязнаўчы 

музей) 

Комплексны Добрушскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247050, Гомельская 

вобласць, г. Добруш,  

вул. кн. Ф. І. Паскевіча, 1;  

тэлефон: (8-02333) 5-61-67; 

сайт: 

http://dobrush.museum.by/ 

эл. пошта: 

dobmuseum@dobrush.gov.b

y 

8.30 – 17.30 (перапынак з 

13.00 да 14.00). 

Панядзелак - выхадны 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

8.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Жлобінскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей” 

(ДУК “ЖГКМ”) 

 

Комплексны Жлобінскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247210, Гомельская 

вобласць, г. Жлобін,  

вул. Першамайская, 85; 

тэлефон:  

(8-02334) 2-22-01,  

сайт:  

http://zhlobin-museum.by/ 

эл. пошта: 

museum@gisp.gov.by 

Штодзённа: 

панядзелак - з 8.30 да 

17.30, з аўторка па 

нядзелю – з 9.00 да 18.00 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял «Красны Бераг»: 

Жлобінскі р-н, в. Чырвоны 

Бераг, вул. Ісаева, 14 

http://pokolyubichi.museum.by/
http://pokolyubichi.museum.by/
http://dobrush.museum.by/
http://zhlobin-museum.by/


9.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

“Калінкавіцкі 

краязнаўчы музей” 

(ДУК “Калінкавіцкі 

краязнаўчы музей”) 

Комплексны Калінкавіцкі 

гарадскі выканаўчы 

камітэт 

247710, Гомельская 

вобласць, г. Калінкавічы,  

вул. Карла Маркса, 14/2; 

тэлефон:  

(8-02345) 3-13-61,  

(8-02345) 3-13-60; 

сайт: 

http://kalinkovichi.museum.by

эл. пошта:  

myzkln@post.gomel.by 

myz@kalinkovichi.gov.by 

 

9.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

247722, Гомельская 

вобласть, Калінкавіцкі раён, 

аг. Юравічы 

 

9.00 - 18.00 (зімовы час з 

1 кастрычніка да 1 мая) 

10.00 - 19.00 (летні час з 

1 мая по 1 кастрычніка) 

выхадны – панядзелак, 

аўторак 

10.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Кармянскі 

раённы мемарыяльны 

музей П. М. 

Лепяшынскага” (ДУК 

“Кармянскі раённы 

мемарыяльны музей 

П. М. 

Лепяшынскага”) 

Гістарычны Кармянскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247172, Гомельская 

вобласць, Кармянскі р-н, 

аг. Ліцвінавічы,  

вул. Сялянская, 9а; 

тэлефон:  

(8-02337) 2-30-06; 

сайт: 

http://korma.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzeeblog@korma.gov.by 

9.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

11.  Дзяржаўная ўстанова 

“Карцінная галерэя  

Г. Х. Вашчанкі” (ДУ 

“Карцінная галерэя  

Г. Х. Вашчанкі”) 

Мастацкі Гомельскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

246017, г. Гомель, вул. 

Карповіча, 4; пр. Леніна, 43; 

тэлефон:  

(8-0232) 33-79-41; 

сайт: http://vaschenko.by  

эл.пошта: 

gallery@vaschenko.by 

10.00 – 19.00, штодзённа Актуальна 

на 

01.03.2023 

http://kalinkovichi.museum.by/
http://kalinkovichi.museum.by/
mailto:myzkln@post.gomel.by
http://korma.museum.by/
http://vaschenko.by/


Філіял: г. Гомель,  

пр. Леніна, 43, тэлефон: 

(8-0232) 34-26-46, 

(8-0232) 34-26-47 

12.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

“Краязнаўчы музей  

г. Ельска” (ДУК 

“Краязнаўчы музей 

г.Ельска”) 

Комплексны Ельскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247873, Гомельская 

вобласць г. Ельск,  

вул. Дзяржынскага, 1; 

тэлефон: (8-02354) 4-37-32; 

сайт: 

http://yelsk.museum.by/ 

эл. пошта:  

muz@уelsk.gov.by 

У зімовы перыяд (з 15 

кастрычніка по 14 

красавіка)  8.30 - 17.30 

перапынак з 13.00 да 

14.00, выхадны – 

панядзелак, у летні 

перыяд ( з 15 красавіка 

па 14 кастрычніка) 10.00 

- 19.00,   перапынак з 

13.00 да 14.00,  выхадны 

- панядзелак 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Выставачная зала: г. 

Ельск, вул. Ленінская, 31 

13.   Дзяржаўная ўстанова 

“Лельчыцкі раённы 

краязнаўчы музей” 
(ДУ “Лельчыцкі 

раённы краязнаўчы 

музей”) 

 Комплексны Лельчыцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

247841, Гомельская 

вобласць, г.п. Лельчыцы,  

вул. Чырвонаармейская, 1;  

тэлефон: (8-02356) 4-12-

08; 

сайт: 

http://lelchitsy.museum.by/ 

эл. пошта:  

muzey@lelchitsy.gomel-

region.by 

8.30 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

(пералынак з 13.00 да 

14.00) 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

14.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Мазырскі 

аб’яднаны 

краязнаўчы музей” 

(ДУК “Мазырскі 

аб’яднаны 

краязнаўчы музей”) 

Комплексны  Мазырскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

247760, Гомельская 

вобласць г. Мазыр,  

вул. Гара Камунараў, 8; 

тэлефон:  

(8-0236) 25-82-47,  

(8-0236) 25-83-62; 

сайт: 
http://mozyr.museum.by/be 

эл. пошта: 

mozyr_muzey@mail.gomel.

by 

10.00 – 18.00, штодзённа 

 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

http://yelsk.museum.by/
mailto:muz@уelsk.gov.by
http://lelchitsy.museum.by/
http://mozyr.museum.by/be


Філіял: Музей народнай 

культуры Мазыршчыны 

“Палеская веда”: г. Мазыр, 

вул. Камсамольская, 15; 

Выставачная зала:  

вул. Савецкая, 132 

Філіял: Музей-майстэрня 

мастака-кераміста М. М. 

Пушкара: г. Мазыр,  

вул. Я. Коласа, 1а 

Філіял: Музей 

партызанскай славы ў в. 

Раманаўка: в. Раманаўка, 

Мазырскі р-н 

Па папярэднім запісе 

15.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Музей 

бітвы за Днепр” (ДУК 

“Музей бітвы за 

Днепр”) 

Ваенна- 

гістарычны 

 

Лоеўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247095, Гомельская 

вобласць, г.п. Лоеў,  

вул. Савецкая, 3; 

тэлефон:  

(8-02347) 2-09-73;  

сайт: http://loyev.museum.by/ 
эл. пошта: mbzd@loev.gov.by   

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

16.  Дзяржаўная ўстанова 

“Музей гісторыі 

горада Гомеля” (ДУ 

“Музей гісторыі 

горада Гомеля”) 

Гістарычны Гомельскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

246050, Гомельская 

вобласць, г. Гомель,  

вул. Пушкіна, 32; 

тэлефон:  

(8-0232) 35-24-43;  

сайт: 

http://gomelhistory.museum.

by/ 

эл. пошта: 

mushistory@post.gomel.by 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял: “Музей гісторыі 

друку і фатаграфіі 

Гомельшчыны”: г. Гомель, 

вул. Камунараў, 7 

10.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

17.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

Комплексны Нараўлянскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247802, Гомельская 

вобласць, г. Нароўля,  

вул. Кастрычніцкая, 12; 

8.00 – 18.00, штодзённа 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

http://loyev.museum.by/
http://gomelhistory.museum.by/
http://gomelhistory.museum.by/


“Нараўлянскі 

гісторыка-

этнаграфічны музей” 
(ДУК “Нараўлянскі 

гісторыка – 

этнагрыфічны 

музей”) 

тэлефон:  

(8-02355) 4-18-19; 

сайт: 

http://narovlya.museum.by/ 

эл. пошта: 

museum@narovlya.gov.by 

18.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

“Петрыкаўскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей” 

(ДУК “Петрыкаўскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей”) 

Комплексны Петрыкаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247912, Гомельская 

вобласць, г. Петрыкаў,  

вул. Гагарына, 20; 

тэлефон: (8-02350) 2-66- 

79;  

сайт: 

http://petrikov.museum.by/ 

эл. пошта: 

petrmyzeum@tut.by 

9.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Аддзел нацыянальнага 

героя дзеда Талаша і 

партызанскага руху на 

Петрыкаўшчыне:  

247903, Гомельская вобл., 

Петрыкаўскі р-н,  

в. Навасёлкі,  

вул. Набярэжная, 24; 

эл. пошта: 

talasmuseum@mail.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

19.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Рагачоўскі 

музей Народнай 

Славы” (ДУК 

“Рагачоўскі музей 

Народнай Славы”) 

Гістарычны Рагачоўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247673, Гомельская 

вобласць, г. Рагачоў,  

вул. Леніна, 58; 

тэлефон: (8-02339) 2-90-18; 

сайт: 

http://rogachev.museum.by/ 

эл. пошта: rogmuseum-

dir@rogachev.gov.by 

Панядзелак: 08.30 - 

17.30, перапынак з 13.00 

да 14.00. 

Аўторак - пятніца: 08.30 

- 18.00. 

 Субота – нядзеля: 09.00 

- 18.00 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял: 247264,  

Рагачоўскі р-н, п. Ільіч, 

вул. Школьная, 7; 

тэлефон: 8 (02339) 7-24-52 

http://narovlya.museum.by/
http://petrikov.museum.by/
mailto:petrmyzeum@tut.by
mailto:talasmuseum@mail.ru
http://rogachev.museum.by/


20.  Установа культуры 

“Рэчыцкі краязнаўчы 

музей” (УК “Рэчыцкі 

краязнаўчы музей”) 

Комплексны Рэчыцкі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

247500, Гомельская 

вобласць, г. Рэчыца,  

вул. Пралетарская, 2;  

тэлефон:  

(8-02340) 6-55-82,  

(8-02340) 9-91-98; 

сайт: 

http://rechitsa.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzey@rechitsa.by 

Летні перыяд (з 15 

красавіка да 14 

кастрычніка) 

10.00 - 19.00, выхадны – 

панядзелак. 

Зімовы перыяд (з 15 

кастрычніка да 14 

красавіка)   

09.00 – 18:00, выхадны - 

панядзелак 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял: 

“Ровенскаслабодскі 

гісторыка-мемарыяльны 

музей “Памяць” 247561, 

Гомельская вобласць, 

Рэчыцкі раён,  агр. 

Ровенская Слабада, вул. 

Перамогі, д.10/а 

9.00 – 18.00 акрамя 

нядзелі, панядзелка 

Філіял: Карцінная галерэя 

ім. А.А. Ісачова: 247500, 

Гомельская вобласць,  

г. Рэчыца,  

вул. Набярэжная, 11 

Летні перыяд (з 15 

красавіка да 14 

кастрычніка) 

10.00 - 19.00, выхадны – 

панядзелак. 

Зімовы перыяд (з 15 

кастрычніка да 14 

красавіка)   

09.00 – 18:00, выхадны - 

панядзелак 

21. 14.12.2017  Дзяржаўная установа 

культуры 

“Светлагорская 

карцінная галерэя імя 

Германа 

Пранішнікава” 

(ДУК “Светлагорская 

карцінная галерэя 

“Традыцыя”  
ім. Г. Пранішнікава”) 

Мастацкі Светлагорскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247434, Гомельская 

вобласць, г. Светлагорск,  

м-н Першамайскі, 65; 

тэлефон: (8-02342) 4-41-

79; 

сайт: 

http://gallery.svet.museum.b

y/ 

Аўторак-субота: 

10.00 - 19.00 

Нядзеля: 

11.00 - 15.00. 

Панядзелак - выхадны 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

http://rechitsa.museum.by/
http://gallery.svet.museum.by/
http://gallery.svet.museum.by/


эл. пошта: 

svetlkult_gallery@ 

svetlogorsk.by 

22. 14.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

“Светлагорскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей” 
(ДУК “Светлагорскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей”) 

 

 

Комплексны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлагорскі раённы 

выканаўчы камітэт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247434, Гомельская 

вобласць, г. Светлагорск, 

вул. Зялёная, 1; 

тэлефон:  

(8-02342) 7-20-19; 

сайт: 

http://svetlogorsk.museum.b

y/ 

эл. пошта: 

svetlkult_muz@svetlogorsk.

by 

10.00 – 18.00 (01.10 – 

30.04), акрамя 

панядзелка; 

10.00 – 19.00 (01.05 – 

30.09), акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял: “Памятны знак у 

гонар аперацыі 

“Баграціён” часоў Вялікай 

Айчыннай вайны”: 

247410, 71-ы км Р-31, 

Мікалаеўскі с/с, 

Светлагорскі р-н, 

Гомельская вобласць  

 

Філіял у аг. Чыркавічы: 

Гомельская вобл., 

Светлагорскі р-н, 

247410, вул. Савецкая, 100 

Філіял: “Мемарыяльны 

комплекс “Ала”, 

Гомельская вобласць, 

Светлагорскі раен, 

Чыркавіцкі сельскі савет, 

34-км, рэспубліканскай 

дарогі Р-149 Светлагорск-

Жлобін 

http://svetlogorsk.museum.by/
http://svetlogorsk.museum.by/


23.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Тураўскі 

краязнаўчы музей” 

(ДУК “Тураўскі 

краязнаўчы музей”) 

Комлексны Жыткавіцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

247980, Гомельская 

вобласць, Жыткавіцкі 

раён, г. Тураў, вул. Кірава, 

21; 

тэлефон/факс:  

(8-02353) 2-64-75;  

сайт: http://turov.museum.by/ 

эл. пошта:   

turovmuzei@zhitkovichi.go

v.by 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

24. 20.12.2017 Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Хойніцкі 

раённы краязнаўчы 

музей” (ДУК 

“Хойніцкі раённы 

краязнаўчы музей”) 

Комплексны Хойніцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

247622, Гомельская 

вобласць, г. Хойнікі,  

вул. К. Маркса, 19; 

тэлефон: (8-02346) 2-50-75; 

сайт: 

http://hoiniki.museum.by/ 

эл.пошта:   

hoiniki_muzey@mail.gomel

.by 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял: «Дом-музей І. П. 

Мележа» у агр. Глінішча;  

тэлефон: (8-02346) 3-09-50; 

9.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

25.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Цэнтр 

гісторыі і культуры 

Акцябрскага раёна”, 

(ДУК “Цэнтр гісторыі 

і культуры 

Акцябрскага раёна”) 

Комплексны Акцябрскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247319, Гомельская 

вобласць, г.п. Акцябрскі,  

вул. Савецкая, 2; 

тэлефон: (8-02357) 3-74-28; 

сайт: 

http://oktyabr.museum.by/be 

эл. пошта: 

ciik@kulturaokt.by 

9.00 - 18.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка. 

(Перапынак з 13.00 да 

14.00) 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

Філіял: “Карцінная 

галерэя імя Дробава 

Л.М.”: г.п. Акцябрскі,  

вул. Фрунзэ, 6 

http://turov.museum.by/
http://hoiniki.museum.by/
mailto:hoiniki_muzey@mail.gomel.by
mailto:hoiniki_muzey@mail.gomel.by
http://oktyabr.museum.by/be


26.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры “Чачэрскі 

гісторыка-

этнаграфічны музей” 

(ДУК “Чачэрскі 

гісторыка-

этнаграфічны музей”) 

 

Гістарычны Чачэрскі раённы 

выканаўчы камітэт 

247152, Гомельская 

вобласць, г. Чачэрск,  

вул. Леніна, 4; 

тэлефон: (8-02332) 7-88-38; 

сайт: 

http://chechersk.museum.by/ 

эл. пошта: 

myzei@chechersk.gomel.by 

Панядзелак: 8.30 - 17.30 

(перапынак 13.00 - 

14.00); 

Аўторак-пятніца: 8.30 - 

17.30 (перапынак 13.00-

13.30); 

Субота: 9.40 - 16.00 

(перапынак 12.40 - 

13.00). Нядзеля - 

выхадны 

Актуальна 

на 

01.03.2023 

 

Гродзенская вобласць 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Установа культуры 

"Гродзенскі 

дзяржаўны гісторыка-

археалагічны музей" 

(Гродзенскі 

дзяржаўны гісторыка-

археалагічны музей) 

Комплексны Гродзенскі абласны 

выканаўчы 

камітэт 

230023, г. Гродна,  

вул. Замкавая 20;  

тэлефон: (8-0152) 71-86-81; 

сайтhttps: https://grodno-

museum.by/be/ 

эл. пошта: info@grodno-

museum.by 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

Філіял: Стары замак: г. 

Гродна, вул. Замкавая 22; 

Філіял: Музей Максіма 

Багдановіча: г. Гродна, 

вул. 1 мая, 10; 

Філіял: Музей гісторыі 

Гарадніцы: г. Гродна,  

вул. Ажэшка, 37. 

http://chechersk.museum.by/
https://grodno-museum.by/be/
https://grodno-museum.by/be/


2.  Установа культуры 

"Астравецкі 

гісторыка-

этнаграфічны музей" 

(УК "Астравецкі 

гісторыка-

этнаграфічны музей") 

Комплексны Астравецкі раённы 

выканаўчы камітэт 

231201, Гродзенская 

вобласць, г. Астравец,  

вул. Кастрычніцкая, 1; 

тэлефон: (8-01591) 211-48; 

сайт: 

http://ostrovec.museum.by/ 

эл. пошта:  

museum@ostrovkult.by 

Серада - пятніца: 10.00 – 

19.00; 

субота-нядзеля: 09.00 – 

18.00. 

Выхадны - панядзелак, 

аўторак 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

Філіял: Экспазіцыя “Дом 

Казіміра Сваяка”: 

Астравецкі р-н, в. Барані 

серада-нядзеля: 9.00 – 

18.00, перапынак: 13.00 – 

14.00, выхадныя: 

панядзелак,аўторак 

3.  Установа культуры 

"Ашмянскі 

краязнаўчы музей імя 

Ф.К. Багушэвіча" 

(Ашмянскі 

краязнаўчы музей імя 

Ф.К. Багушэвіча) 

Комплексны Ашмянскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231103, Гродзенская 

вобласць, г. Ашмяны,  

вул. Савецкая, 128; 

тэлефон: (8-01593) 7-67-52, 

(8-01593) 7-67-53; 

сайт: http://oshmuzey.by/ 

эл. пошта: 

oshm_muzej@mail.ru 

10.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка 
 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

Філіял “Гальшанскі 

замак”: аг. Гальшаны, вул. 

Замкавая.  

Тэл. (8-01593 ) 7-80-08 

 

4.  Установа культуры 

"Ваўкавыскі ваенна-

гістарычны музей імя 

П. І. Баграціёна" 

(УКВВГМ) 

Гістарычны Ваўкавыскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231900, Гродзенская 

вобласць, г. Ваўкавыск, 

вул. Баграціёна, 10; 

тэлефон: (8-01512) 2-06-67; 

сайт:  

http://volkovysk.museum.by 

эл. пошта: 

Vlkbagration@yandex.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

http://ostrovec.museum.by/
http://oshmuzey.by/
mailto:oshm_muzey@mail.ru
http://volkovysk.museum.by/


5.  Установа культуры 

"Гродзенскі 

дзяржаўны музей 

гісторыі рэлігіі"  

(УК ГДМГР) 

Гістарычны  Гродзенскі абласны 

выканаўчы 

камітэт 

230025, г. Гродна,  

вул. Замкавая, 16; 

тэлефон: (8-0152) 71-87-34;  

сайт: www.muzej.by 

эл. пошта:  

muzey.religii@gmail.com 

10.00 – 18.00, штодзённа Актуальна 

на 

01.05.2022 

Экспазіцыя “З гісторыі 

Гродзенскіх яўрэяў”: 

230025, г. Гродна, вул. 

Вялікая Траецкая, 59 А 

6.  Установа культуры 

"Гудзевіцкі 

дзяржаўны 

літаратурна-

краязнаўчы музей" 

(Гудзевіцкі 

літаратурна-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Мастоўскі раённы 

выканаўчы 

камітэт 

231626, Гродзенская 

вобласць, Мастоўскі р-н,  

аг. Гудзевічы,  

вул. Цэнтральная, 7;  

тэлефон: (8-01515) 393-12; 

сайт: http://gudmuz.by/ 

эл. пошта: 

gudevichi_muzey@mail.ru 

9.00 – 18.00 (панядзелак 

– пятніца); 

9.00 – 17.00 (субота, 

нядзеля ў зімовы 

перыяд); 

10.00 – 18.00 (у летні 

перыяд) 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

7.  Установа культуры 

"Дзятлаўскі 

дзяржаўны гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Установа культуры 

"Дзятлаўскі музей") 

Комплексны Дзятлаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231471, Гродзенская 

вобласць, г. Дзятлава,  

вул. Першамайская, 12; 

тэлефон: (8-01563) 6-09-27; 

сайт: 

http://museum.dzyatlava.by/ 

эл. пошта: muzejd@mail.ru; 
muzeydz@mail.grodno.by 

З 9.00 да 18.00 (з 1 

красавіка па 31 

кастрычніка);  

з 8.00 да 17.00 (з 1 

лістапада па 31 мая). 

Выхадны – панядзелак  

Актуальна 

на 

01.05.2022 

8.  Установа культуры 

"Дом-музей Адама 

Міцкевіча ў 

Навагрудку" (УК 

"Дом-музей Адама 

Міцкевіча ў 

Навагрудку") 

Літаратурны Навагрудскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231400, Гродзенская 

вобласць, г. Навагрудак,  

вул. Леніна, 1; 

тэлефон:  

(8-01597) 342-10 (факс),  

(8-01597) 342-12 (каса); 

сайт: 

http://mickiewicz.museum.by/ 

эл. пошта: 

mickiewicz@mail.grodno.b

y 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

http://muzej.by/
http://gudmuz.by/
mailto:gudevichi_muzey@mail.ru
http://museum.dzyatlava.by/
mailto:muzejd@mail.ru
mailto:muzeydz@mail.grodno.by
http://mickiewicz.museum.by/be


9.  Установа культуры 

"Іўеўскі музей 

нацыянальных 

культур" (Іўеўскі 

музей нацыянальных 

культур) 

Комплексны Іўеўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231337, Гродзенская 

вобласць, г. Іўе,  

вул. 17 Верасня, 9; 

тэлефон: (8-01595) 680-35; 

сайт:  

https://ivye-museum.by/ 

эл. пошта:  

info@ivye-museum.by 

9.00 - 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

10.  Установа культуры 

"Карэліцкі раённы 

краязнаўчы музей" 

(Карэліцкі музей) 

Комплексны Карэліцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

231430, Гродзенская 

вобласць, г.п. Карэлічы, 

вул. Савецкая, 19; 

тэлефон:  

(8-01596) 7-35-75,  

(8-01596) 7-35-65; 

сайт:  

http://korelichimuseum.by/ 

эл. пошта: 

korelichimuseum@mail.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

11.  Дзяржаўная ўстанова 

"Лідскі гісторыка-

мастацкі музей" 

(Лідскі гісторыка-

мастацкі музей) 

Комплексны Лідскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231291, Гродзенская 

вобласць, г. Ліда,  

вул. Перамогі, 37А;  

тэлефон: 

(8-0154) 62-24-32,  

(8-0154) 62-20-69 (факс); 

сайт: 

http://lixmuseum.by/be/galo

unaya/  

эл. пошта: 

mus@lixmuseum.by 

10.00 – 19.00 (красавік-

верасень); 

9.00 – 18.00 (кастрычнік 

– сакавік) 

 

 
 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

Філіял: 231300, 

Гродзенская вобласць, г. 

Ліда,  

вул. Замкавая, 7;  

тэлефон: 

(8-0154) 54-15-52,  

Філіял: 231300, 

Гродзенская вобласць, г. 

https://ivye-museum.by/
http://korelichimuseum.by/
http://lixmuseum.by/be/galounaya/
http://lixmuseum.by/be/galounaya/


Ліда,  

вул. Замкавая, 1 

12.  Установа культуры 

"Мастоўскі 

дзяржаўны музей   

"Лес   і чалавек" 

(Мастоўскі 

дзяржаўны музей   

"Лес і чалавек") 

Комплексны Мастоўскі раённы 

выканаўчы 

камітэт 

231600, Гродзенская 

вобласць, г. Масты,  

вул. Савецкая 36-3;  

тэлефон:  

(8-01515) 6-44-89; 

сайт: http://xn-----

flcjcbrubf7a4a5f.xn--90ais/ 

эл. пошта: 

muzei_les_i_chelovek@mos

ty.grodno-region.by 

9.00 – 18.00 (аўторак – 

пятніца); 

9.00 – 17.00 (субота, 

нядзеля): кастрычнік - 

красавік 

10.00 – 18.00 (субота, 

нядзеля): май – верасень 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

13. 03.09.2012 

 
Дзяржаўная установа 

культуры "Музей 

Вавёркі ў Вялікай 

Бераставіцы" (Музей 

Вавёркі ў Вялікай 

Бераставіцы) 

Комплексны Бераставіцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

231778, Гродзенская 

вобласць, г.п. Вялікая 

Бераставіца, вул. 

Савецкая, 17;  

тэлефон:  

(8-01511) 2-18-78,  

эл. пошта: berest-

museumbelki@mail.grodno.

by 

9.00 – 18.00, штодзённа 

 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

14.  Дзяржаўная 

гісторыка-культурная 

ўстанова "Музей-

сядзіба М. К. 

Агінскага" (Музей-

сядзіба М. К. 

Агінскага) 

Комплексны Смаргонскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231001, Гродзенская 

вобласць, Смаргонскі р-н,  

аг. Залессе; 

тэлефон:  

(8-01592) 4-54-84,  

(8-01592) 4-57-85; 

сайт: 

http://oginskizalesse.by/  

эл. пошта:  

oginski-muz@oginskij.by 

09.00 – 18.00 

(перапынак: 13.00 – 

14.00). 

Выхадны – панядзелак 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

http://лес-и-человек.бел/
http://лес-и-человек.бел/
http://oginskizalesse.by/


15.  Установа культуры 

"Навагрудскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(УК НГКМ) 

Комплексны Навагрудскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231400, Гродзенская 

вобласць, г. Навагрудак,  

вул. Гродзенская 2; 

тэлефон:  

(8-01597) 4-59-08,  

(8-01597) 4-49-16; 

сайт: 

http://navagrudak.museum.by/ 

эл. пошта: 

ukngkm@mail.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

Экспазіцыя “Музей 

яўрэйскага супраціўлення” 

– г. Навагрудак, вул. 

Мінская, 66 

Аб’ект “Рэшткі замка 13-

16 ст.” – г. Навагрудак, 

вул. Замкавая. 

16.  Установа Культуры 

"Свіслацкі гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(УК “Свіслацкі 

гісторыка –

краязнаўчы музей”) 

Комплексны Свіслацкі раённы 

выканаўчы камітэт 

231969, Гродзенская 

вобласць, г. Свіслач, вул. 

Леніна, 8; 
тэлефон (факс): (8-01513) 

3-32-92, тэл. (8-01513) 3-
41-48, 
сайт: 

http://svislochmuzeytut.by/ 

эл. пошта: 
muzey-svisloch@tut.by 

Аўторак-пятніца: 

09.00 – 18.00 без 

перапынку; 

Субота-нядзеля:  

09.00-18.00, перапынак 

13.00 – 14.00. 

Выхадны - панядзелак 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

17.  Установа культуры 

"Слонімскі раённы 

краязнаўчы музей імя 

І. І. Стаброўскага" 

(Слонімскі раённы 

краязнаўчы музей імя 

І. І. Стаброўскага) 

Комплексны Слонімскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231800, Гродзенская 

вобласць, г. Слонім,  

плошча Леніна, 1; 

тэлефон: (8-01562) 63-409; 

факс: (8-01562) 63-410; 

сайт: http://slmuz.by/  

эл. пошта: 

slonimmuzey@mail.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

Выставачная зала:  
г. Слонім, вул. Ружанская, 1;  
тэлефон: (8-01562) 6-61-00  

http://navagrudak.museum.by/
mailto:ukngkm@mail.ru
http://svislochmuzeytut.by/
http://slmuz.by/
mailto:slonimmuzey@mail.ru


18.  Установа культуры 

"Смаргонскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(СГКМ) 

Комплексны 

(гістарычны, 

краязнаўчы) 

Смаргонскі раённы 

выканаўчы камітэт 

231042, Гродзенская 

вобласць, г. Смаргонь, 

вул. Кутузава, 23; 

тэлефон:  

(8-01592) 4-69-73,  

(8-01592) 3-88-49;  

факс: (8-01592) 3-88-52; 

сайт: 

http://museumsmorgon.by/ 

эл. пошта: 

museumsmorgon@mail.gro

dno.by 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

01.05.2022 

19. 18.07.2022 Музей лідскага 

бровара (структурнае 

падраздзяленне ААТ 

"Лідскае піва") 

Комплексны ААТ "Лідскае піва" 231300, Гродзенская 

вобласць, г. Ліда, вул. 

Міцкевіча, 32; 

тэлефон: (+375 29) 363 18 

76, 

сайт: 

https://lidskae.by/muzej/ 

эл. пошта: 

Iidski.brovar@lidskae.by 

серада-нядзеля 10.00 - 

18.00 

Актуальна 

на 

18.07.2022 

 

 

Мінская вобласць 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

http://museumsmorgon.by/
https://lidskae.by/muzej/


1.  Дзяржаўная ўстанова 

"Мінскі абласны 

краязнаўчы музей" 

(ДУ "МАКМ") 

Комплексны Мінскі абласны 

выканаўчы камітэт  

222310, Мінская вобласць, 

г. Маладзечна,  

вул. Партызанская, 3; 

тэлефон: (8-0176) 77-18-24; 

сайт: http://molodechno-

mokm.museum.by/be 

эл. пошта: 

makm@makm.by 

10.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

2.  Дзяржаўная ўстанова 

"Барысаўскі 

аб’яднаны музей"  

(ДУ "Барысаўскі 

аб’яднаны музей") 

Комплексны Мінскі абласны 

выканаўчы камітэт 

222120, Мінская вобласць, 

г. Барысаў,  

пр. Рэвалюцыі, 67; 

тэлефон: (8-0177) 73-25-23; 

сайт: 

http://borisov.museum.by 

эл. пошта: 

bor.museum@yandex.by 

9.30 – 17.00 (аўторак – 

пятніца); 

9.00 – 17.00 (субота, 

нядзеля), акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

Экспазіцыя: 

Музей Народнай славы, 

Мінская вобласць, 

Барысаўскі р-н, аг. Зембін, 

вул. Ленінская, 1 

3.  Дзяржаўная ўстанова 

"Валожынскі 

краязнаўчы музей" 

(Валожынскі 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Валожынскі раённы 

выканаўчы камітэт 

222357, Мінская вобласць, 

г. Валожын,  

вул. М. Горкага, 9; 

тэлефон: (8-01772) 55-865; 

сайт: 

http://volozhyn.museum.by 

эл. пошта: 

muzeyv@mail.ru 

9.00 - 18.00 (аўторак – 

пятніца); 

10.00 - 18.00 (субота, 

нядзеля); 

акрамя панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

4.  Дзяржаўная ўстанова 

"Вілейскі краязнаўчы 

музей" 

(ВКМ) 

Комплексны Вілейскі раённы 

выканаўчы камітэт 

224410, Мінская вобласць, 

г. Вілейка, пл. Свабоды, 8; 

тэлефон: (8-01771) 54-147; 

сайт: http://vilmuseum.by/ 

эл. пошта: 

museum@vileyka.gov.by 

10.00 – 18.30, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

Выставачная зала:  

г. Вілейка,  

пл. Свабоды, 1 

http://molodechno-mokm.museum.by/be
http://molodechno-mokm.museum.by/be
http://borisov.museum.by/
http://volozhyn.museum.by/
http://vilmuseum.by/


5.  Дзяржаўная установа 

"Гісторыка-

культурны музей-

запаведнік "Заслаўе" 

(ДУ ГКМЗ "Заслаўе") 

Комплексны Мінскі абласны 

выканаўчы камітэт  

223036, Мінская вобласць, 

г. Заслаўе, вул. Рынкавая, 

8а (адміністрацыйны 

будынак); 

тэлефон: (8-017) 517-76-13,  

факс: (8-017) 517-76-12; 

сайт: 

http://www.zaslaue.by/  

эл. пошта: 

gkmz@zaslaue.by 

9.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

Музейна-выставачны 

комплекс: г. Заслаўе, 

вул. Рынкавая, 4 

Этнаграфічны комплекс 

"Млын" (млын, свіран, 

хата завознікаў):  

г. Заслаўе,зав. Савецкі, 8 

"Кузня": г. Заслаўе,  

зав. Савецкі, 11 

Дзіцячы музей міфалогіі і 

лесу: г. Заслаўе,  

вул. Набярэжная 

Музей "ДОТ": г. Заслаўе,  

вул. Набярэжная 

6.  Дзяржаўная ўстанова 

"Дзяржаўны 

мемарыяльны 

комплекс "Хатынь" 

(ДМК "Хатынь") 

Гістарычны Мінскі абласны 

выканаўчы камітэт 

223110, Мінская вобласць, 

Лагойскі раён, ДМК 

“Хатынь”; 

тэлефон: (01774) 5-57-87; 

сайт: http://khatyn.by/ 

эл. пошта: info@khatyn.by 

9.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

МК "Курган славы": 

222215, Мінская вобласць, 

Смалявіцкі р-н, н.п. 

Азярыцкая Слабада; 

тэлефон: (017) 507-10-76 

МК "Дальва": 223119, 

Мінская вобласць, 

http://www.zaslaue.by/
http://khatyn.by/


Лагойскі р-н, Акалоўскі 

с/с; 

тэлефон: (01774) 7-45-97 

7.  Дзяржаўная ўстанова 

"Дзяржынскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(ДЗГКМ) 

Комплексны Дзяржынскі раённы 

выканаўчы камітэт 

222720, Мінская вобласць, 

г. Дзяржынск,  

вул. Ленінградская, 6; 

тэлефон: 

(8-01716) 5-24-57; 

сайт: 

http://dzikm.museum.by/ 

эл. пошта: 

dzikm@yandex.by 

10.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

8. 20.01.2016 Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Жодзінскі 

краязнаўчы музей"  

(ДУК "Жодзінскі 

краязнаўчы музей") 

Комплексны Жодзінскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

222160, Мінская вобласць, 

г. Жодзіна,  

вул. Купрыянава, 15; 

тэлефон:  

(8-01775) 4-63-68; 

сайт: http://zhkm.by/ 

эл. пошта: 

zhkm15@gmail.com 

Аўторак – нядзеля  

з 9.00 да 18.00; 

выхадны дзень - 

панядзелак 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

Дом-музей А.Ф. 

Купрыянавай:  

вул. Маскоўская, 15; 

 

Аўторак – пятніца 

 з 9.40 да 18.00;  

субота  

з 8.40 да 17.00; 

выхадныя дні: нядзеля, 

панядзелак 

Гарадская выставачная 

зала: вул. Дзеравянкі, 14 б 

Серада – пятніца 

з 11.00 да 19.00;  

субота – нядзеля з 9.00 

да 17.00; выхадныя дні: 

панядзелак, аўторак 

9.  Дзяржаўная ўстанова 

"Івянецкі музей 

традыцыйнай 

культуры" 

(Івянецкі музей 

традыцыйнай 

культуры) 

Комплексны Валожынскі раённы 

выканаўчы камітэт 

222370, Мінская вобласць, 

Валожынскі р-н, г.п. 

Івянец, вул. Музейная, 2 

і вул. Прамысловая, 33; 

тэлефон:  

(01772) 6-35-41;  

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка  

Актуальна 

на 

12.05.2022 

http://dzikm.museum.by/
http://zhkm.by/
mailto:zhkm15@gmail.com


сайт: 

http://imtk.museum.by/be 

эл. пошта: e-mail: 

imuseumtk-06@gmail.com 

10.  Дзяржаўная ўстанова 

"Капыльскі раённы 

краязнаўчы музей" 

(Капыльскі раённы 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Капыльскі раённы 

выканаўчы камітэт 

223927, Мінская вобласць, 

г. Капыль,  

пл. Леніна, 4; 

тэлефон: (8-01719) 5-58-20; 

сайт: 

http://www.kopylmuzey.by/ 

эл. пошта: 

muzey@kopyl.gov.by 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

11.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Крупскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Крупскі гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Крупскі раённы 

выканаўчы камітэт 

222001, Мінская вобласць, 

г. Крупкі, вул. Зайцава, 5а; 

тэлефон: (8-01796) 57-313; 

сайт: 

http://krupki.museum.by/ 

эл. пошта:  

krupki-museum@yandex.ru 

9.00 – 18.00,  

акрамя панядзелка 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

Мастацкая галерэя: 

Мінская вобласць, г. 

Крупкі, вул. Савецкая, 2 

12.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Лагойскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей імя 

Канстанціна  

і Яўстафія 

Тышкевічаў" 

(Лагойскі гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Лагойскі раённы 

выканаўчы камітэт 

223141, Мінская вобласць, 

г. Лагойск, вул. Харчанка, 

31; 

тэлефон: (8-01774) 7-18-42; 

сайт: 

http://logoysk.museum.by/ 

эл. пошта: 

logmuseum2013@tut.by 

9.00 – 18.00 (перапынак з 

13.00 да 14.00). 

Выхадны - панядзелак 

 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

13.  Дзяржаўная установа 

"Любанскі музей 

народнай славы" 

(Любанскі музей 

народнай славы)  

Гістарычны Любанскi раённы 

выканаўчы камітэт 

223812, Мінская вобласць, г. 

Любань, вул. Калініна, 2а; 

тэлефон: (8-01794) 5-50-

32; 

сайт: 

http://liuban.museum.by/ 

9.00 - 18.00; 

выхадны дзень - 

панядзелак  

Актуальна 

на 

12.05.2022 

http://imtk.museum.by/be
http://www.kopylmuzey.by/
http://krupki.museum.by/
http://logoysk.museum.by/
mailto:logmuseum2013@tut.by
http://liuban.museum.by/


эл. пошта: 
luban_museum@mail.ru 

14.  Дзяржаўная ўстанова 

"Музей гісторыі 

Клеччыны" 

(Музей гісторыі 

Клеччыны) 

Гістарычны  Клецкі раённы 

выканаўчы камітэт 

222531, Мінская вобласць, 

г. Клецк,  
вул. Гагарына, 6; 

тэлефон: (8-01793) 6-50-68; 

сайт:https://muzeikletsk.wixs

ite.com/muzeikletsk  

эл. пошта: 

muzeikletsk@mail.ru 

Музей закрыты для 

наведвання 

 

 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

Аддзел экспазіцыі: 

222531, г. Клецк,  

вул. Леніна, 5 

15.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Музей-

сядзіба 

"Дзяржынава" 

(Музей-сядзіба 

"Дзяржынава") 

Гістарычны Мінскі абласны 

выканаўчы камітэт 

222686, Мінская вобласць, 

Стаўбцоўскі р-н, х. 

Дзяржынава; 

тэлефон: 

(8-01717) 4-20-18; 
сайт: 

http://dzerzhinovo.museum.

by/ 

эл. пошта:   

muzeumdzerzhinovo@mail.ru 

9.00 – 18.00 (з 10 сакавіка 

па 30 верасня), акрамя 

панядзелка; 

9.00 – 17.00 (з 1 

кастрычніка па 9 

сакавіка), акрамя 

панядзелка 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

16.  Дзяржаўная установа 

"Мядзельскі музей 

народнай славы" 

(ММНС) 

Гістарычны Мядзельскі раённы 

выканаўчы камітэт 

 

222397, Мінская вобласць, 

г. Мядзел,  

вул. Шаранговіча, 1; 

тэлефон: (8-01797) 2-75-

22, (8-01797) 2-75-42 

сайт: 

http://myadel.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzeum.mjadel@mail.ru 

Аўторак - пятніца:  

з 9.00 да 18.00;  

субота - нядзеля:  

  з 9.00 да 13.00;  

з 14.00  да 18.00;  

выхадны дзень – 

панядзелак 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

17.  Дзяржаўная ўстанова 

"Нясвіжскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Нясвіжскі гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны  Нясвіжскі раённы 

выканаўчы камітэт 

222603, Мінская вобласць, 

г. Нясвіж,  

вул. Ленінская, 96; 

тэлефон: (8-01770) 5-18-34; 

сайт: 

https://kraevednesvizh.by/  

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

https://muzeikletsk.wixsite.com/muzeikletsk
https://muzeikletsk.wixsite.com/muzeikletsk
tel:+375171740198
http://dzerzhinovo.museum.by/
http://dzerzhinovo.museum.by/
http://myadel.museum.by/
https://kraevednesvizh.by/


эл. пошта:  

muz-nesvig@tut.by 

Музейны аб’ект “Кузня”:  

222603, Мінская вобласць, 

г. Нясвіж, вул. Ленінская,  

96 

Ганчарная майстэрня: 

222603, Мінская вобласць, 

г. Нясвіж,  

вул. Ленінская, 96; 

тэлефон: (8-01770) 5-18-34 

Кватэра-музей  

М.К. Сеўрука: 

222603, Мінская вобласць, 

г. Нясвіж,  

вул. Садовая, 38, кв. 1; 

тэлефон: (8-01770) 2-51-20 

18.  Дзяржаўная ўстанова 

"Пухавіцкі раённы 

краязнаўчы музей" 

(Пухавіцкі раённы 

краязнаўчы музей) 

 

 

 

 

 

Комплексны Пухавіцкі раённы 

выканаучы камітэт 

222831, Мінская вобласць, 

Пухавіцкі р-н, аг. Блонь,  

Санаторная, 5; 

тэлефон:  

(8-01713) 4-40-17; 

сайт: 

http://pukhovichi.museum.b

y/ 

эл. пошта: guprkm@mail.ru 

Серада - нядзеля  

з 9.00 да 18.00; 

 выхадныя дні: 

панядзелак, аўторак  

Актуальна 

на 

12.05.2022 

"Мастацкая галерэя": 

Мінская вобласць, г. 

Мар’іна Горка,  

вул. Савецкая, 13 

Панядзелак - субота з 

8.30  да 17.30; 

выхадны дзень - нядзеля 

Раздзел экспазіцыі “Героі і 

подзвігі”: Мінская 

вобласць, г. Мар’іна 

Горка,  

вул. Новая Зара,  

сярэдняя школа №3 

Панядзелак - пятніца з 

8.00 да 17.00; 

выхадныя дні: субота, 

нядзеля 

http://pukhovichi.museum.by/
http://pukhovichi.museum.by/


Раздзел экспазіцыі 

“Партызанская Слава”: 

Мінская вобласць, 

Пухавіцкі раён,   

аг. Гарэлец, 

вул. Цэнтральная 

Серада - нядзеля з 11.00 

да 17.00; 

выхадныя дні: 

панядзелак, аўторак 

Музей Героя Савецкага 

Саюза Мікалая Чэпіка: 

Мінская вобласць, 

Пухавіцкі раён,  

аг. Блужа, сярэдняя 

школа-дзіцячы сад 

Аўторак - субота з 11.00 

да 13.00; 

выхадныя дні: нядзеля, 

панядзелак 

19.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Салігорскі 

краязнаўчы музей" 

(Салігорскі 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Салігорскі гарадскі 

выканаўчы камітэт  

223710, Мінская вобласць, 

г. Салігорск,  

вул. Леніна, 5а; 

тэлефон:  

(8-0174) 25-86-03; 

сайт: 

http://soligorsk.museum.by/ 

эл. пошта:  

kraeved-muzej@yandex.ru  

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

20.  Дзяржаўная ўстанова 

"Слуцкі краязнаўчы 

музей" 

(Слуцкі краязнаўчы 

музей) 

Комплексны Слуцкі раённы 

выканаўчы камітэт  

223610, Мінская вобласць, 

г. Слуцк, вул. Леніна, 151; 

тэлефон:  

(8-01795) 6-38-45,  

сайт: 

http://slutsk.museum.by/ 

эл. пошта: 
museum.slutsk@gmail.com 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

Філіял: Галерэя 

мастацтваў імя У. Садзіна: 

223610, Мінская вобласць, 

г. Слуцк,  

вул. Копыльская, 2; 

тэлефон: (8-01795) 2-93-66; 

эл. пошта: 

galerea.slutsk@yandex.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

http://soligorsk.museum.by/
mailto:kraeved-muzej@yandex.ru
http://slutsk.museum.by/
mailto:museum.slutsk@gmail.com


Філіял: Музей этнаграфіі: 

Мінская вобласць, г. 

Слуцк, вул. Леніна, 153; 

тэлефон: (8-01795) 2-93-

24; 

эл. пошта: 

etno.museum.slutsk@yande

x.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

21.  Дзяржаўная ўстанова 

"Старадарожскі 

гісторыка-

этнаграфічны музей" 

(Старадарожскі 

гісторыка-

этнаграфічны музей) 

Гістарычны Старадарожскі 

раённы выканаўчы 

камітэт 

222932, Мінская вобласць, 

г. Старыя Дарогі, вул. 

Пралетарская, 31; 

тэлефон: (8-01792) 3-18-

46, (8-01792) 5-87-16; 

сайт: 

http://starodor.museum.by/ 

эл. пошта: 

muzeumstdorogi@bibliostd.b

y 

панядзелак – пятніца  

з 8.30 да 19.00; 

субота-нядзеля  

з 10.00 да 14.00,  

з 15.00 да 19.00 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

22.  Дзяржаўная ўстанова 

"Уздзенскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Уздзенскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Уздзенскі раённы 

выканаўчы камітэт 

223411, Мінская вобласць, 

г.Узда,  

вул. Школьная, 4а; 

тэлефон:  

(8-01718) 6-87-79,  

(8-01718) 6-88-91; 

сайт: 

http://uzda.museum.by/be 

эл. пошта:  

uzda-musei@mail.ru 

аўторак - пятніца 

 з 9.00 да 18.00, 

субота-нядзеля  

з 10.00 да 18.00, 

перапынак з 13.00 да 

14.00,  выхадны дзень -

панядзелак 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

23.  Дзяржаўная ўстанова 

"Чэрвеньскі раённы 

краязнаўчы музей" 

(ДУ "ЧРКМ") 

Комплексны Чэрвеньскі раённы 

выканаўчы камітэт 

223232, Мінская вобласць, 

г. Чэрвень, пл. Свабоды, 8; 

тэлефон: (8-01714) 2-89-

23; 

сайт: 

http://cherven.museum.by/ 

эл. пошта: 

chervenmuzey@tut.by; 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

http://starodor.museum.by/
http://uzda.museum.by/be
http://cherven.museum.by/


Раздзел экспазіцыі 

“Этнаграфія і побыт”: 

Мінская вобласць, 

Чэрвеньскі р-н, в. Іванічы, 

вул. Маладзежная, 17а 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

Раздзел экспазіцыі 

"Кампазітар Станіслаў 

Манюшка - дзеяч 

беларускай музычнай 

культуры”: Мінская 

вобласць, Чэрвеньскі р-н, 

г.п. Смілавічы,  

вул. Школьная, 11 а 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

(перапынак з 13.00 да 

14.00) 

24.  Таварыства з 

абмежаванай 

адказнасцю “Музейны 

комплекс старадаўніх 

народных рамёстваў і 

тэхналогій “Дудуткі” 

(ТАА“Музейны 

комплекс старадаўніх 

народных рамёстваў і 

тэхналогій “Дудуткі”) 

Комплексны Будзінас Я.Д. 

(УП 

«Технохимтрейд») 

222845, Мінская вобласць, 

Пухавіцкі р-н, в. Пціч 

тел. 8(01713) 211-77, 211-

66, 306-47; 

эл. пошта: info@dudutki.by 

сайт: https://dudutki.by/ 

 

Серада – пятніца, 

нядзеля – з 10.00 да 

18.00; 

субота - з 10.00 да 19.00. 

Перапынак  з 13.00 да 

13.20 (без закрыцця 

музея) 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

25.  Музейны комплекс 

“Дукорскі маёнтак” 

Комплексны ЗАТ “Дукорскі 

маёнтак” 

222840, Мінская вобласць, 

Пухавіцкі раён, а/г Дукора, 

вул. Школьная, д.15 

тэлефон: +375 (44) 707-77-

64;  

эл. пошта: info@dukora.by 

сайт: www.dukora.by 

10.00 – 17.00,  

10.00 – 18.00 (субота, 

нядзеля), 

акрамя панядзелка 

Актуальна 

на 

12.05.2022 

26.  Парк-музей 

інтэрактыўнай 

гісторыі «Сула» 

Гістарычны Сялянска-

фермерская 

гаспадарка 

«Вялікае княства 

Сулла» 

222664, Мінская вобласць, 

Стаўбцоўскі р-н, Літвянскі 

с/с, в. Сула, д.14; 

тэлефон: +375 (29) 627-85-

16; 

эл. пошта: 

zakaz@parksula.by 

сайт: http://parksula.by/ 

Серада-нядзеля з  

10-00 да 18-00, 

акрамя панядзелка, 

аўторка 

Актуальна 

на 

27.04.2023 

https://dudutki.by/
http://www.dukora.by/
mailto:zakaz@parksula.by
http://parksula.by/


 

 

Магілёўская вобласць 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Установа культуры 

"Магілёўскі абласны 

краязнаўчы музей імя 

Е. Р. Раманава" 

(Магілёўскі абласны 

краязнаўчы музей 

імя Е.Р. Раманава) 

 

Комплексны Магілёўскі абласны 

выканаўчы камітэт 
212030, г. Магілёў, пл. 

Славы, 1; тэлефон: (8-0222) 

64-01-20;  

сайт: 

http://mogilewmuseum.by/  

эл. пошта: 

kraimog@mogilevmuseum.b

y 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

 

Актуальна 

на 

27.04.2023 

Філіял: г. Магілёў,  

вул. Першамайская, 8 

10.00 – 18.00, акрамя 

серады 

2. 07.12.2017  Установа Культуры                

"Асіповіцкі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Асіповіцкі раенны 

музей) 

Комплексны Асіповіцкі раенны 

выканаўчы камітэт 

213765, Магілёўская 

вобласць, г. Асіповічы, 

вул. Інтэрнацыянальная, 

48; тэлефон: (8-02235) 4-

22-93; 

сайт: 

http://osipovichi.museum.by 

эл. пошта: 

muzosipovichi@mail.ru 

9.00 – 18.00 , перапынак 

13.00-14.00,  

выхадны - панядзелак 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

http://mogilewmuseum.by/
http://osipovichi.museum.by/
mailto:muzosipovichi@mail.ru


Філіял: Магілёўская 

вобласць, г. Асіповічы,  

вул. Рабоча-Сялянская, 20 

3.  Установа культуры 

"Бабруйскі 

краязнаўчы музей" 

(Бабруйскі 

краязнаўчы музей)  

Комплексны Бабруйскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

213826, Магілёўская 

вобласць, г. Бабруйск,  

вул. Сацыялістычная 56/40; 

тэлефон:  

(8-0225) 72-14-00,  

(8-0225) 72-10-35; 

сайт: 

https://bobrkrai.datacenter.by 

эл. пошта: 

museum@bobrkrai.datacent

er.by 

10.00 – 17.30, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

4.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Бабруйскі 

мастацкі музей" 

(Бабруйскі мастацкі 

музей) 

Мастацкі Бабруйскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

213827, Магілёўская 

вобласць, г. Бабруйск,  

вул. М. Горкага, 28; 

тэлефон: (8-0225) 76-48-64; 

сайт: 

https://artbobruisk.by/ 

эл. пошта: 

post@artbobruisk.by 

10.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка, аўторка 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

Выставачная зала музея: 

Магілёўская вобласць, г. 

Бабруйск,  

вул. Сацыялістычная, 100 

10.00 да 19.00,  акрамя 

панядзелка 

5.  Установа культуры 

"Бабруйскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Бабруйскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны  Бабруйскі раённы 

выканаўчы камітэт 

 

213847, Магілёўская 

вобласць, Бабруйскі р-н,  

в. Сычкава,  

вул. Селязнёва, 16; 

тэлефон: (8-0225) 75-90-44; 

сайт (старонка у сац.сет.): 

https://vk.com/babrujski_rajo

nny_muzej 

эл. пошта: 

bobrrajmusem@gmail.com 

8.30 – 17.00, акрамя 

нядзелі 

Актуальна 

на 

28.01.2020 

https://bobrkrai.datacenter.by/
https://artbobruisk.by/
https://vk.com/babrujski_rajonny_muzej
https://vk.com/babrujski_rajonny_muzej
mailto:bobrrajmusem@gmail.com


6.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Быхаўскі 

раённы гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Быхаўскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Быхаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

 

213352, Магілёўская 

вобласць, г. Быхаў,  

вул. Леніна, 40;  

тэлефон: (8-02231) 58-558; 

сайт: 

http://byhov.museum.by/be 

эл. пошта:  

bychov-museum@yandex.by 

аўторак-пятніца: 8.00-

18.00; 

субота, нядзеля: 8.00-

17.00, перапынак 13.00-

14.00. 

Выхадны - панядзелак  

Актуальна 

на 

11.05.2022 

7.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

"Гістарычны музей г. 

Крычава" (ДУК 

"Гістарычны музей г. 

Крычава") 

Гітарычны Крычаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

213500, Магілёўская 

вобласць, г. Крычаў,  

вул. Ленінская, 59; 

тэлефон:  

(8-02241) 23-139, 23-386; 

сайт: http://potyomkin.by 

эл. пошта:  

krichev.museum@mail.ru 

9.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

8.  Дзяржауная установа 

культуры "Глускі 

раённы гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(ДУК "Глускі раёны 

гісторыка-

краязнаўчы музей") 

Комплексны Глускі раённы 

выканаўчы камітэт 

213879, Магілёўская 

вобласць, г.п. Глуск,  

вул. Луначарскага, 42а; 

тэлефон:  

(8-02230) 400-97; 

сайт: 

http://glusk.museum.by 

эл. пошта: 

rikm@gluskmuseum.by 

панядзелак: 8.00-17.00, 

перапынак з 13.00 да 

14.00. 

Аўторак – субота: 9.00-

18.00. 

Выхадны - нядзеля 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

9.  Дзяржаўная  ўстанова  

культуры  "Горацкі  

раённы гісторыка-

этнаграфічны музей" 

(Горацкі раённы 

гісторыка-

этнаграфічны музей) 

Гістарычны Горацкі раённы 

выканаўчы камітэт 

213404, Магілёўская 

вобласць, г. Горкі, вул 

Крупскай, 3; тэлефон: (8-

02233) 48-819; 

сайт: 

http://gorki.museum.by 

эл. пошта: 

muzej@kulturagorki.datace

nter.by 

8.30 – 17.00, выхадны: 

панядзелак 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

http://byhov.museum.by/be
mailto:bychov-museum@yandex.by
http://potyomkin.by/
http://glusk.museum.by/
http://gorki.museum.by/


Філіял: "Музей савецка-

польскай баявой 

садружнасці": Магілёўская 

вобласць, Горацкі р-н, 

Ленінскі с/с,  

паблізу агр. Леніна;  

тэлефон: (8-02233) 48-525;  

эл. пошта: 

museum.lenino@mail.ru 

Аўторак-субота 9.30 – 

17.00, (перапынак 

з 13.30 да 14.00), нядзеля 

11.00 – 16.00, выхадны: 

панядзелак 

10.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры "Дрыбінскі 

раённы гісторыка-

этнаграфічны музей" 

(ДУК "Дрыбінскі 

раённы музей") 

Гісторыка-

этнаграфічны 

Дрыбінскі раённы 

выканаўчы камітэт 

213971, Магілёўская 

вобласць, г.п. Дрыбін,  

вул. Савецкая, 5; 

тэлефон: (8-02248) 79-639; 

сайт: http://valenki-dribin.by/ 

эл. пошта:  

museum@lib-

dribin.mogilev.by 

10.00 – 17.00 

(панядзелак-пятніца); 

10.00 – 15.00 (субота); 

акрамя нядзелі 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

Філіял: 213980, 

Магілёўская вобласць, 

Дрыбінскі р-н, в. Расна, 

вул. Будаўнікоў, 26 

(8-02248) 73-969 

8.00 – 17.00 (аўторак-

субота); 

перапынак з 13.00 да 

14.00; акрамя нядзелі, 

панядзелка 

11.  Установа культуры 

"Жыліцкі гістарычны 

комплекс-музей" (УК 

"Жыліцкі гістарычны 

комплекс-музей") 

Комплексны Кіраўскі раённы 

выканаўчы камітэт 
213948, Магілёўская 

вобласць, Кіраўскі р-н,  

аг. Жылічы, вул. Міра, 5;  

тэлефон:  

(8-02237) 74846; 

сайт: http://museyjilichi.by/ 

эл. пошта: 

museyjilichi@tut.by 

панядзелак-субота: 9.00-

18.00, перапынак 13.00-

14.00.  

Нядзеля: 10.00-18.00; 

перапынак 13.00-14.00 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

12. 01.07.2019  Установа культуры  

"Касцюковіцкі 

краязнаўчы музей" 

(Касцюковіцкі 

краязнаўчы музей)  

Комплексны 

  

Магілёўскі абласны 

выканаўчы камітэт  
213640, Магілёўская 

вобласць, г. Касцюковічы,  

вул. Ленінская, 21; 

тэлефон: (8-02245) 2-32-45;   

факс (8-02245) 71-90-5; 

сайт: http://kost.museum.by 

эл. пошта:  

kostmuzeum@mogilev.by 

аўторак – пятніца: 

8.00 -17.00  

(з 1 чэрвеня  па 31 

жніўня - 

8.00 -18.00); 

субота, нядзеля:  

8.00 -16.00,                               

акрамя панядзелка 

 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

http://valenki-dribin.by/
http://museyjilichi.by/
http://kost.museum.by/


Філіял: Літаратурны музей 

народнага паэта Беларусі 

А.А.Куляшова: 213684, 

Магілёўская вобласць, 

Касцюковіцкі р-н,  

аг. Новыя Саматэвічы  

(у будынку школы); 

тэлефон: 

(8-02245) 73-61-7,   

(8-02245) 74-39-7,      
(8-044) 730-39-71;          

эл. пошта: 

nssh1992@mail.ru  

9.00 – 13.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

13.  Установа культуры 

"Клімавіцкі раённы 

краязнаўчы музей" 

(Клімавіцкі раённы 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Клімавіцкі раённы 

выканаўчы камітэт 

213603, Магілёўская 

вобласць, г. Клімавічы,  

вул. Савецкая, 69; 

тэлефон: (8-02244) 354-88; 

сайт: 

http://klimovichi.museum.b

y 

эл. пошта: 

krai@klimovichi-

museum.mogilev.by 

09.00 – 18.00, акрамя 

панядзелка 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

14.  Установа культуры 

"Клічаўскі 

краязнаўчы музей" 

(Клічаўскі 

краязнаўчы музей) 

Комплексны Клічаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

213910, Магілёўская 

вобласць, г. Клічаў, 

вул. Я. Зайца, 21; 

тэлефон:  

(8-02236) 71-933,  

(8-02236) 71-932, 

сайт: 

http://klichev.museum.by/be 

эл. пошта:  

muz-klichev@tut.by 

Аўторак-пятніца: 

з  8.00 да 17.00 

перапынак з 12.00 да 

13.00 

Субота-нядзеля: 

з  9.00 да 18.00 

перапынак з 13.00 да 

14.00. 

Выхадны - панядзелак 

 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

15.  Дзяржаўная ўстанова 

культуры 

"Краснапольскі 

раённы гісторыка-

этнаграфічны музей" 

Комплексны 

(гісторыка-

этнаграфічны) 

Краснапольскі 

раённы выканаўчы 

камітэт 

213561, Магілёўская 

вобласць, г.п. 

Краснаполле,  

вул. Антонава, 2;  

Панядзелак –пятніца 

8.00-18.00, перапынак 

13.00-14.00, 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

http://klimovichi.museum.by/
http://klimovichi.museum.by/
http://klichev.museum.by/be
mailto:muz-klichev@tut.by


(ДУК "Краснапольскі 

раённы гісторыка-

этнаграфічны музей") 

тэлефон: (8-02238) 71-6-

78; 

сайт: 

http://etnomuzei.museum.by 

эл. пошта: 

etnomuzei@mail.ru 

 

субота,нядзеля (8.00-

17.00), перапынак 13.00-

14.00 

16.  Дзяржаўная ўстанова 

"Круглянскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Круглянскі раёны 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны Круглянскі раённы 

выканаўчы камітэт 

213188, Магілёўская 

вобласць, г. Круглае,  

вул. Савецкая , 40; 

тэлефон: (8-02234) 72-063; 

сайт: 

http://krugloe.museum.by 

эл. пошта: krikm1@mail.ru 

Панядзелак: 

 8.00 - 17.00 

Ауторак-субота: 

8.00 - 18.00 

Нядзеля: 

 8.00 - 17.00 

Перапынак: 

13.00 - 14.00 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

17.  20.11.2017 Установа культуры 

"Магілёўскі абласны 

мастацкі музей імя 

П.В. Масленікава" 

(Магілёўскі абласны 

мастацкі музей імя 

П.В. Масленікава) 

Мастацкі Магілёўскі абласны 

выканаўчы камітэт 

212030, г. Магілёў,  

вул. Міронова, 33; 

тэлефон: (8-222) 782-124 

сайт: http://maslenikov.by/ 

эл. пошта: 

info@maslenikov.by 

11.00 – 19.00 Актуальна 

на 

11.05.2022 

Філіял “Мастацкі музей 

ім. В.К.Бялыніцкага-Бірулі 

ў г.Бялынічы” 213051, 

Магілеўская вобласць  г. 

Бялынічы, вул. Савецкая, 

13а 

эл. пошта: 

biruli@maslenikov.by 

10.00 – 18.00 

18.  Установа культуры 

"Мсціслаўскі раённы 

гісторыка-

археалапчны музей" 

(Установа культуры 

"Мсціслаўскі РГАМ") 

Гістарычны Магілёўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

213453, Магілёўская 

вобласць, г. Мсціслаў,  

вул. Калініна, 49; 

тэлефон: (8-02240) 449-15; 

сайт: 

http://mstislavl.museum.by/be  

эл. пошта: 

muzeum@mstislavl.com 

Аўторак, субота 08.00-

17.00, 

перапынак  13.00-14.00. 

Серада, чацвер, пятніца 

08.00-18.00, перапынак 

13.00-14.00. 

Нядзеля 10.00-15.20, 

перапынак 13.00-13.20. 

Панядзелак - выхадны 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

http://etnomuzei.museum.by/
http://krugloe.museum.by/
http://maslenikov.by/
http://mstislavl.museum.by/be
mailto:muzeum@mstislavl.com


Філіял "Літаратурны 

музей ім. М. Гарэцкага":  

в. Малая Багацькаўка,  

Мсціслаўскі р-н, 

Магілёўская вобласць 

09.00 – 13.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

19.  Установа культуры 

"Музей гісторыі 

Магілёва"  

(УК "Музей гісторыі 

Магілёва") 

Гістарычны Магілёўскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

212030, г. Магілёў,  

вул. Ленінская, 1а;  

тэлефон: (8-0222) 24-50-11; 

сайт: https://museumhm.by 

эл. пошта: 

ratusha.mogilev@gmail.com  

Ратуша: 10.00 – 18.00, 

акрамя панядзелка, 

аўторка;  

Актуальна 

на 

11.05.2022 

Выставачная зала:  

г. Магілёў, вул. 

Першамайская, 5-49; 

тэлефон: (8-0222) 76-86-30 

Выставачная зала:  

11.00 – 19.00, акрамя 

панядзелка, аўторка; 

20.  Дзяржаўпая  ўстанова 

культуры 

"Слаўгарадскі 

раённы гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Слаўгарадскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Комплексны 

(гісторыка-

краязнаўчы) 

Слаўгарадскі раённы 

выканаўчы камітэт 

213245, Магілёўская 

вобласць, г. Слаўгарад,  

вул. Ленінская, 49; 

тэлефон: (8-02246) 702-96; 

эл. пошта: 

muzej.slav.14@mail.ru 

8.00 - 17.00. 

перапынак з 13.00 да 

14.00 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

21.  Дзяржаўная ўстанова  

культуры "Хоцімскі 

раённы краязнаўчы 

музей" (Хоцімскі 

РГКМ) 

Комплексны  Хоцімскі раённы 

выканаўчы камітэт 

 

213660, Магілёўская 

вобласць, г.п. Хоцімск,  

вул. Дзяржынскага, 13а; 

тэлефон: (8-02247) 7-15-56; 

сайт: 

http://hotimsk.museum.by 

эл. пошта: 

hotimsk_muz@tut.by 

09.00 – 18.00 (перапынак 

з 13.00 да 14.00), акрамя 

нядзелі, панядзелка 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

22.  Установа культуры 

"Чавускі раенны 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Установа культуры 

"Чавускі раенны 

музей") 

Комплексны Управление 

культуры 

Магілёускага 

аблвыканкама; 

Чавускі раённы 

выканаўчы камітэт 

213206, Магілёўская 

вобласць, г. Чавусы,  

вул. Савецкая, 1; 

тэлефон: (8-02242) 2-12-37; 

сайт: 

http://chausy.museum.by/be 

Панядзелак – пятніца: 

8.00-18.00. 

Суббота: 8.00-17.00. 

Перапынак: 13.00-14.00 

Выхадны – нядзеля 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

https://museumhm.by/
mailto:ratusha.mogilev@gmail.com
mailto:muzej.slav.14@mail.ru
http://hotimsk.museum.by/
http://chausy.museum.by/be


эл. пошта: 

muzeichausy@mail.ru 

chausyi@museum.by 

23.  Установа культуры 

"Чэрыкаўскі 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Установа культуры 

"Чэрыкаўскі ГКМ") 

Гісторыка-

краязнаўчы 

Чэрыкаўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

 

 

213533, Магілёўская 

вобласць, г. Чэрыкаў,  

вул. Ленінская, 180; 

тэлефон: (8-02243) 7-22-

51; 

сайт: 

http://cherikov.museum.by 

эл. пошта: 

museicherikow@mail.ru 

08.00 – 17.00 (панядзелак 

– пятніца, перапынак з 

13.00 да 14.00); 

8.00 – 16.30 (субота, 

перапынак з 13.00 да 

13.30), акрамя нядзелі 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

24.  Установа культуры 

"Шклоўскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей" 

(Шклоўскі раённы 

гісторыка-

краязнаўчы музей) 

Гістарычны Шклоўскі раённы 

выканаўчы камітэт 

213010, Магілёўская 

вобласць, г. Шклоў, вул. 

Савецкая. 46;  

тэлефон: (8-02239) 999-05; 

сайт: http://shklov.museum.by 

эл. пошта: 

muzeyshklov@gmail.com; 

Панядзелак - пятніца: 
8.00-18.00,  
субота, нядзеля: 9.00-

18.00 

Актуальна 

на 

11.05.2022 

Філіял: Магілёўская 

вобласць, Шклоўскі р-н,  

в. Крывель 

 

г. Мінск 

 
№ 

п/п 

Дата 

ўключэння 

ў рэестр 

музеяў 

Поўнае (скарочанае) 

найменне музея 

Профіль 

(профілі) музея 

Заснавальнік музея Месца знаходжання музея, 

філіялаў музея, асобных 

экспазіцыйных  

і выставачных залаў 

Рэжым работы музея Заўвагі  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Дзяржаўная ўстанова 

"Мемарыяльны 

музей-майстэрня З. І. 

Мастацкі, 

манаграфічны 

Мінскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

220088, г. Мінск,  

вул. З. Азгура, 8; 

тэлефон: (8-017) 380-06-33;  

факс: (8-017) 294-73-01; 

10.00 – 18.00, акрамя 

нядзелі, панядзелка 

 

mailto:chausyi@museum.by
http://cherikov.museum.by/
http://shklov.museum.by/


Азгура" (Установа 

"ММА") 

сайт: http://azgur.by/muzej 

эл. пошта: 

azgurmuseum@minsk.gov.by 

muzeum.azgur@mail.ru  

2. 2010 Дзяржаўная ўстанова 

"Музей гісторыі 

горада Мінска" (ДУ 

"Музей гісторыі 

горада Мінска") 

Гістарычны Мінскі гарадскі 

выканаўчы камітэт 

220030, г. Мінск,  

вул. Рэвалюцыйная, 10; 

тэлефон: (8-017) 342-24-38; 

Паштовы адрас: 220030  

г. Мінск, пл. Свабоды, 15; 

сайт: 

http://www.minskmuseum.by/ 

эл. пошта: 

muzejminska@gmail.com 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

Актуальна 

на 

01.07.2021 

Мінская гарадская ратуша: 

220030 г. Мінск,  

пл. Свабоды, 2а; 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

Мастацкая галерэя 

Міхаіла Савіцкага: 220030 

г. Мінск, пл. Свабоды, 15; 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

 

Арт-гасцёўня “Высокае 

месца”: 220030 г. Мінск, 

вул. Герцэна, 2а 

 

Серада – нядзеля, 11.00 

– 19.00 

Гарадская мастацкая 

галерэя Л. Д. Шчамялёва: 

220030 г. Мінск,  

вул. Рэвалюцыйная, 10 

Серада – нядзеля, 11.00 

– 19.00 

Музей “Лошыцкая 

сядзіба”: 220030 г. Мінск, 

праезд Чыжэўскіх, 8 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

Экспазіцыя “Карэтная”: 

220030 г. Мінск,  

вул. Кірыла і Мяфодзія, 8; 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

Археалагічны музей 

“Верхні горад”:  

220030 г. Мінск,  

вул. Кірыла і Мяфодзія, 6; 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

http://azgur.by/muzej
mailto:azgurmuseum@minsk.gov.by?subject=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
mailto:muzeum.azgur@mail.ru?subject=%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.minskmuseum.by/
mailto:muzejminska@gmail.com


Мінская конка:  

220030 г. Мінск,  

вул. Кірыла і Мяфодзія, 6а; 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

Майстэрня-музей Івана 

Міско: 220030 г. Мінск, вул. 

Інтарнацыянальная, 11а 

Серада – нядзеля, 11.00 – 

19.00 

3.  Музей гісторыі 

гуказапісу "Сон 

Эдысана" ("Сон 

Эдысана") 

Гістарычны 

 

Шамрыла В.М. г. Мінск, Праспект 

Пераможцаў, 121; 

тэлефон: (8-017) 318-12-44; 

сайт: https://sonedisona.by/ 

эл. пошта: 

sonedisona@gmail.com 

Па папярэднім запісе  

4. 14.02.2020 Музей 

сучаснага 

выяўленчага 

мастацтва 

установы культуры 

змешанага 

тыпу 

“Нацыянальны цэнтр 

сучасных мастацтваў 

Рэспублікі Беларусь” 

 

Мастацкі  Міністэрства 

культуры 

Рэспублікі Беларусь 

 

220005, г.Мінск, вул. 

Някрасава, 3; 

тэлефон (дырэктар):  

(8-017) 352-63-18; 

тэлефон (нам. дырэктара):  

(8-017) 362-93-36; 

эл. пошта: 
artmoderncenter@gmail.com; 
Музей: г. Мінск, пр-т 

Незалежнасці, 47;  

Тэлефон: (8-017) 243-37-

22;  

сайт: http://ncsm.by/ 

эл. пошта:  

info@ncsm.by 

12.00 – 20.00, акрамя 

панядзелка, 

аўторка 

 

Актуальна 

на 

20.10.2022 

5. 16.11.2021 Музей грошай 

Нацыянальнага банка 

Рэспублікі Беларусь 

 

Гістарычны Нацыянальны банк 

Рэспублікі Беларусь 

220008, г. Мінск, пр-т. 

Незалежнасці, 20; 

эл. пошта: 

museum@nbrb.by 

Панядзелак – чацвер -   

8.30 - 17.30; пятніца - 

8.30 - 16.15 

(для арганізаваных груп, 

па папярэднім запісе) 

Актуальна 

на 

16.11.2021 

 

 

 

https://sonedisona.by/
http://ncsm.by/


 

Агульная колькасць: 158 (5 прыватных) 

 


