
Додаток 1
до Методичних рекомендацій
з проведення державної експертизи
культурних цінностей
(пункт 7 розділ І)

Рекомендована форма заяви
на проведення державної експертизи

культурних цінностей

__________________________________________
(найменування уповноваженої організації)

__________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника, найменування юридичної особи)

__________________________________________
(місце проживання або адреса місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________
(дані документа, що посвідчує особу)

__________________________________________
(телефон, факс, електронна пошта)

З А Я В А

на проведення державної експертизи культурних цінностей

Прошу провести державну експертизу предметів, у кількості ______одиниць, які я
маю намір вивезти (тимчасово вивезти) з території України з метою
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Документи, що додаються до цієї заяви:

1. Перелік об’єктів на _____арк. у двох примірниках.

2. Фотографії об’єктів у кількості______ шт. у двох примірниках.

Відомості, зазначені у цій заяві, є правдивими.
Підписуючи цю заяву, я даю згоду на обробку моїх персональних даних з

метою та на умовах, які визначені чинним законодавством.

__________________              ______________            ___________________________
          (дата подання заяви)                                  (підпис заявника)                               (прізвище та ініціали заявника)
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Додаток 2
до Методичних рекомендацій
з проведення державної експертизи
культурних цінностей
(пункт 2 розділ ІІ)

Рекомендована форма
експертного висновку за результатами

попередньої експертизи

Висновок державної експертизи культурних цінностей
(попередня експертиза)

Попередню експертизу проведено__________________________________
__________________________________________________________________________

(назва уповноваженої організації)

на підставі заяви (клопотання)від___________20____року № __________
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника або назва юридичної особи)

За результатами експертизи встановлені такі відомості про об’єкт експертизи:

1 Назва предмета: ____________________________________________

2. Автор / виробник: __________________________________________

3. Матеріал:__________________________________________________

4. Техніка:___________________________________________________

5. Розміри / вага:______________________________________________

6. Час і місце створення:_______________________________________

7. Висновки та рекомендації:___________________________________

____________________________           ________                    ___________________
(посада експерта)                                   (підпис)                                     (ініціали, прізвище)

_________________________________ _________                        ______________________
  (посада керівника уповноваженої організації)                           (підпис)                                      (ініціали, прізвище)

          М. П.
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Додаток 3
до Методичних рекомендацій
з проведення державної експертизи
культурних цінностей
(пункт 2 розділ ІІІ)

Рекомендована форма
експертного висновку за результатами

експертизи культурних цінностей

Висновок державної експертизи культурних цінностей

Державну експертизу культурних цінностей  проведено__________________
____________________________________________________________________

(назва уповноваженої організації)

на підставі заяви (клопотання) від_________20___року № _______
________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові заявника або назва юридичної особи)

За результатами експертизи встановлені такі відомості про об’єкт експертизи:

1. Назва предмета:  ________________________________________________

2. Автор / виробник: _______________________________________________

3. Матеріал:_______________________________________________________

4. Техніка:________________________________________________________

5. Розміри / вага:___________________________________________________

6. Час і місце створення:____________________________________________

7. Опис:__________________________________________________________

8. Знаки і позначки:________________________________________________

9. Стан збереження:________________________________________________

10.Оцінна вартість:_________________________________________________

11.Висновки та рекомендації:________________________________________

12.Література:_____________________________________________________

____________________________                   ________                        _________________
(посада експерта)                                                          (підпис)                                                     (ініціали, прізвище)

_________________________________                        __________                             ____________________
       (посада керівника уповноваженої організації)                               (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

                                                                          М. П.
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Додаток 4
до Методичних рекомендацій
з проведення державної експертизи
культурних цінностей
(пункт 2 розділ ІІІ)

Рекомендована форма
експертного висновку за результатами

експертизи культурних цінностей

Висновок державної експертизи культурних цінностей

Державну експертизукультурних цінностейпроведено____________________
_______________________________________________________________________

(назва уповноваженої організації)

на підставі заяви (клопотання) від_________20___року №________
___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові заявника або назва юридичної особи)

За результатами експертизи встановлені такі відомості про об’єкт експертизи:

№
з/п

Назва
предмета

Автор,
виробник

Техніка,
матеріал

Розміри,
вага

(одиниці
вимірювання)

Час  і
місце

створення

Опис
предмета

Знаки і
позначки

Стан
збереження

Оцінна
вартість,
(валюта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальнакількість одиниць _______________вартістю ____________________.

Висновки і рекомендації:_______________________________________________

Література:_________________________________________________________

__________________________           ___________                   _________________
(посада експерта)                                               (підпис)                             (ініціали, прізвище)

_______________________________ _____________                             ____________________
  (посада керівника уповноваженої організації)                             (підпис)          (ініціали, прізвище)

                                                                                 М. П.
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Додаток 5
до Методичних рекомендацій
з проведення державної експертизи
культурних цінностей
(пункт 4 розділVІ)

Рекомендована форма
експертного висновку за результатами

державної експертизи предметів
Музейного фонду України

Висновок державної експертизи культурних цінностей
(предметів Музейного фонду України)

_________________________________________________________________
(найменування уповноваженої організації)

________________________________________________________________________________
(назва юридичної особи абопрізвище, ім’я та по батькові заявника, дата і номер клопотання)

Мета тимчасового вивезення_____________________________________________
______________________________________________________________________

№
з/п

Автор Назва Матеріал
техніка

Розміри,
вага

(одиниці
вимірювання)

Час і
місце

створення

Інвентарний
№

Стан
збереження

Кількість
одиниць
зберігання

Страхова
вартість,
(валюта)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальнакількість одиниць _______________вартістю ____________________.

Висновки і рекомендації:_______________________________________________

Література:_________________________________________________________

__________________________           ___________                   _________________
(посада експерта)                                               (підпис)                             (ініціали, прізвище)

_______________________________ _____________                             ____________________
  (посада керівника уповноваженої організації)                              (підпис)          (ініціали, прізвище)

М. П.
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