
Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що при подачі у відділення 

поштового зв’язку до пересилання за межі України витворів мистецтва (картин, 

ікон, старовинних книг, архівних документів, предметів декоративно-

прикладного мистецтва, музичних інструментів, монет, орденів, медалей, 

печаток та інших предметів колекціонування, тощо), необхідно до 

міжнародного поштового відправлення надавати експертний висновок або 

свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з 

території України. 

За відсутності таких документів відправлення може бути затримане у місці 

міжнародного поштового обміну працівниками митного органу під час 

здійснення митного контролю та, за відсутності експертного 

висновку/свідоцтва, повернуте відправнику! 

При заповненні поштових митних декларацій CN22/CN23 обов’язково 

вказуйте розбірливо актуальні номери контактних телефонів та/або електронні 

адреси для зв’язку з вами. 

Пам’ятайте, якість надання оператором поштового зв’язку великою мірою 

залежить від вірно наданої вами інформації щодо вкладення відправлення. 

 

ПАМ’ЯТКА 

Культурні цінності: пересилання у міжнародних поштових відправленнях 

Пересилання культурних цінностей за межі України у міжнародних 

поштових відправленнях (далі – МПВ) не заборонено. 

Проте, Законом України «Про вивезення, тимчасового вивезення та 

повернення культурних цінностей» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14) 

і митним законодавством України встановлено порядок здійснення їх 

переміщення (пересилання). 

Культурні цінності, що занесені до Державного реєстру національного 

культурного надбання, включені до Національного архівного фонду, Музейного 

фонду України можуть вивозитись за межі України лише тимчасово для: 

організації виставок, проведення реставраційних робіт і наукових досліджень, у 

зв’язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю, в інших 

випадках, передбачених законодавством України, і лише за наявності 

свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з 

території України. 

 

Контроль за переміщенням культурних цінностей через митний кордон 

України, згідно з частиною другою статті 561 Митного кодексу України, 

здійснюють митні органи у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах охорони 

культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, 

та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування 

державної системи страхового фонду документації. 



Працівником митного органу під час здійснення митного контролю може 

бути затримано МПВ з вкладенням, що має ознаки віднесення до культурних 

цінностей, з причини необхідності надання додаткових документів – свідоцтва 

на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або 

експертного висновку, виданих за результатом проведення державної 

експертизи культурних цінностей. 

У такому випадку поштовий оператор інформує відправника про 

причину затримання МПВ митницею та про необхідність звернутися власнику 

або уповноваженій ним особі до експертних установ для проведення державної 

експертизи культурних цінностей. 

 

Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким 

надається право проведення державної експертизи культурних цінностей 

затверджено наказом Міністерства культури України від 31.03.2017 № 267, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.04.2017 за № 529/30397 (зі 

змінами), ознайомитись з яким можна за посиланням: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17#n20. 

Державні установи, заклади культури, інші організації згідно з цим 

Переліком: 

проводять державну експертизу культурних цінностей відповідно до 

Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року 

№ 1343 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF); 

затверджують персональний склад працівників, які безпосередньо 

проводитимуть державну експертизу культурних цінностей. 

 

Експертиза культурних цінностей є послугою платною, граничний 

строк її проведення складає 30 календарних днів. За результатами експертизи 

видається експертний висновок та / або паспорт на смичковий музичний 

інструмент чи паспорт на смичок. 

 

Якщо за результатами державної експертизи культурних цінностей 

визначено, що предмет не є культурною цінністю, тоді експертний висновок 

долучається до МПВ і працівник митного органу приймає рішення щодо його 

пропуску. 

Якщо за результатами державної експертизи культурних цінностей 

визначено, що предмет є культурною цінністю, тоді власнику необхідно 

звернутись до відділу переміщення, вивезення та повернення культурних 

цінностей Міністерства культури та інформаційної політики України для 

отримання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних 

цінностей з території України. 

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних 

цінностей з території України видається безоплатно, граничний строк його 

видачі складає 30 календарних днів з дня подання суб’єктом клопотання (заяви 

та необхідних документів). 

 



Детальніші роз’яснення щодо вивезення або тимчасового вивезення з 

України культурних цінностей (творів мистецтва, літератури, музичних 

інструментів та інших предметів, що мають або можуть мати культурну 

цінність) і проведення їхньої державної експертизи можна отримати: 

звернувшись до відділу переміщення, вивезення та повернення культурних 

цінностей Міністерства культури та інформаційної політики України за 

номерами телефонів: (044) 272 48 02, 272 48 07, 272 48 08; 

ознайомившись з інформацією в буклеті, розміщеному на сайті 

Міністерства культури та інформаційної політики України за посиланням: 

https://mkip.gov.ua/content/kontakti.html; 

надіславши письмовий запит до Міністерства культури та інформаційної 

політики України: на поштову адресу – індекс 01601, місто Київ, вулиця Івана 

Франка, 19 або на одну з електронних адрес: info@mkip.gov.ua – для 

юридичних осіб; zapyty@mkip.gov.ua – для інформаційних запитів; 

zvernennya@mkip.gov.ua – для електронних звернень громадян. 

 

Корисні посилання з питань переміщення (пересилання) культурних 

цінностей у МПВ: 

Закон України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» від 21 вересня 1999 року № 1068-XIV, зі змінами – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14#Text; 

Положення про Міністерство культури України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, зі 

змінами) – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/495-2014-%D0%BF#Text; 

Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 року 

№ 1343 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF; 

Перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким 

надається право проведення державної експертизи культурних цінностей, 

затверджено наказом Міністерства культури України від 31 березня 2017 року 

№ 267, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 року за 

№ 529/30397 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-17; 

Додаток 1 до Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, 

тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням 

через державний кордон України, затвердженої наказом Міністерства культури 

і мистецтв України від 22 квітня 2002 року № 258, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 09 липня 2002 року за № 571/6859, що діє в 

частині, яка не суперечить Закону (до уваги не беруться пункт 1.7 розділу 1 та 

розділи 2, 3 і 4 Інструкції, додатки 2-8 до неї) – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0571-02; 

наказ Міністерства культури України від 27 червня 2017 року № 555 «Про 

затвердження зразків бланків паспортів на смичковий музичний інструмент та 



смичок», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 року за 

№ 880/30748 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-17; 

публікація від 03.12.2018 на тему: «Як вивезти (тимчасово вивезти) з 

території України культурні цінності» – 

http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245439760&cat_id=24535

1663. 


