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Інструкція визначає порядок та основні форми обліку, наукової обробки, зберігання, консервації і реставрації музейних предметів та музейних колекцій. 
Інструкція є обов’язковою для всіх музеїв. Уся фондово-облікова документація, що передбачена цією інструкцією, ведеться українською мовою. Рекомендується директорам шкіл, позашкільних установ, відповідальним за національно патріотичне виховання у районних управліннях освіти, школах, керівникам музеїв навчального закладу, педагогам які ведуть пошуково-історичну роботу 








Ухвалено до друку методичною радою КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (протокол №  3 від 02.04.2017 р.)



Керівник випуску	Стешук В.М. – директор КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»

Упорядник випуску	Ільчишин С.О. – методист відділу національного та військово-патріотичного виховання КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання»  










Адреса КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 
краєзнавства та військово-патріотичного виховання»:

01042, м. Київ, вул. Саперне поле, 26
тел./факс: /044/ 529-43-58,
е-mail: mcdut@ukr.net
сайт: www.uacenter.info

Основні положення
1. Робота з реставрації музейних предметів і колекцій має виконуватись атестованими фахівцями-реставраторами Національного науково-дослідного реставраційного центру України, інших реставраційних установ, реставраційних відділів музеїв й окремими штатними та позаштатними реставраторами. 
2. У романо-германській та українській традиціях реставрація включає усі види робіт, спрямованих, насамперед, на збереження пам’ятки історії та мистецтва (консервація), а також виявлення її автентичних частин (розкриття) та повернення їй естетичних якостей (доповнення). 
3. У спеціалізованих реставраційних установах та музеях (незалежно від їх типу), в яких існують реставраційні відділи або штатні реставратори (незалежно від їх чисельності), мають бути створені спеціальні реставраційні ради, які очолюють заступник директора з наукової (обліково-охоронної) роботи або головний зберігач.До складу наукової ради входять реставратори, мистецтвознавці, фахівці з технологічних досліджень.У спеціалізованих реставраційних установах та великих музеях не менше 50 % складу реставраційної ради мають становити кваліфіковані фахівці-реставратори з даної групи предметів (станковий живопис, графіка, документи тощо). У музеях з єдиним штатним реставратором до складу ради музею запрошують з інших установ фахівців-реставраторів не менше двох осіб. У такому разі засідання реставраційної ради має відбуватися не менше ніж один раз на рік. Виконання будь-яких реставраційних заходів (крім термінових, невиконання яких загрожує предмету руйнуванням) без попереднього їх затвердження реставраційною радою є неприпустимим. Положення про реставраційну раду та її склад затверджує директор установи (музею) за поданням заступника директора з наукової роботи, головного зберігача та завідувача реставраційного відділу (майстерні) музею. Реставраційні ради є дорадчими органами. До кола їх завдань входять: розгляд та обговорення заходів з консервації та реставрації музейних предметів і колекцій, річних планів робіт, методів реставрації, висновків про якість виконання реставраційних робіт, рекомендацій щодо експонування та перевезення пам’яток, атестації реставраторів тощо. У великих музеях реставраційна рада організовує з числа своїх членів реставраційні секції з окремих груп предметів (живопис, графіка, ужиткове мистецтво тощо). У такому разі секції беруть на себе функції реставраційної ради щодо розв’язання практичних завдань реставрації відповідної групи предметів.Указівки та рекомендації реставраційної ради та її секцій є обов’язковими для працівників реставраційних установ та відділів. Протоколи реставраційної ради та секцій повинні мати підписи всіх осіб, що були присутні на засіданні. Рішення реставраційної ради набирають чинності після їх затвердження директором.
4. Для розгляду найбільш складних реставраційних питань – застосуванням нових технологічних рішень щодо видалення з предмета пізніших доповнень проекти відтворення зовнішнього вигляду предмета, який має значні втрати та інших – створюється розширена реставраційна рада із залученням авторитетних фахівців з питань історії та культури і реставрації. 
5. Пропозиції з реставрації, які викликають сумніви з точки зору їх обґрунтованості в окремих членів ради, підлягають розгляду на засіданні розширеної реставраційної ради. У разі відсутності в музеї такої ради спірне питання передається на розгляд розширеної реставраційної ради одного з центральних музеїв або спеціалізованих установ. 
6. Консервація або реставрація музейних цінностей можуть проводитися тільки апробованими методами і матеріалами, які пройшли експериментальну та практичну перевірку в Національному науково-дослідному реставраційному центрі України, та які затверджені реставраційною радою цієї установи, і рекомендовані для практичної роботи. 
7. Реставраційні роботи, які пов’язані з видаленням з музейного предмета пізніших нашарувань та доповнень, дозволяються лише за умов забезпечення необхідних оптичних, фізико-хімічних, техніко-технологічних досліджень у залежності від конкретного характеру реставраційної роботи. 
8. Реставраційні відділи (майстерні), а також окремі штатні реставратори музею повинні вести систематичний ретельний документальний облік проведених ними реставраційних робіт (у спеціальних паспортах, журналах і протоколах з реставрації). Документація про стан музейних предметів підписується реставратором та завідувачем реставраційної майстерні. Паспорт реставрації є основним робочим та звітним документом з реставраційних робіт в усіх групах рухомих пам’яток культури, що входять до Музейного фонду України. У ньому фіксуються стан пам’ятки до початку робіт з дослідження та реставрації, всі їх етапи та результати. Паспорт оформлюється в обов’язковому порядку при надходженні предмета на реставрацію в спеціалізовану реставраційну установу й заповнюється відповідальним виконавцем протягом усього процесу його дослідження та реставрації. Без паспорта (але з обов’язковим оформленням затвердженого реставраційного протоколу або акта) можуть проводитись тільки роботи, що виконуються безпосередньо в місці зберігання предмета (музеї) – переважно нескладні або середньої складності, що відповідають кваліфікаційним характеристикам реставраторів ІІІ та ІІ категорій і складні роботи, що відповідають І та вищій категоріям, але за умови мінімального обсягу реставраційних втручань та проведення необхідної фотофіксації. Усі відповідальні складні реставраційні роботи мають обов’язково супроводжуватися фотографуванням предмета перед, у процесі та після реставрації. Фотознімками повністю фіксують реставраційні роботи та всі суттєві зміни предмета, зокрема, давати повне уявлення про видалені пізні (неавторські) частини. 
9. Протоколи, акти, фотографії та інші документи, які фіксують стан предметів та їх реставрацію, повинні реєструватися у спеціальних книгах реєстрації документів реставраційних робіт. Кожний протокол, акт та інші документи датуються, нумеруються та підшиваються в окрему папку. 
10. Реставраційні відділи (майстерні) разом із керівником музею систематично оглядають предмети, звертаючи особливу увагу на ті з них, що є особливо чутливими до мінливості температурно-воложистого режиму, а також із світло-, термо-, вологонестійких матеріалів (папір, дерево, тканини, віск тощо). При цьому стан збереження фіксується у спеціальних актах, паспортах, картотеці або журналах.Усі дефекти детально фіксуються у цих документах, при цьому зазначаються причини їх появи та черговість (терміни) реставраційних робіт. 
11. У музеях огляди стану збереження повинні проводитись комісіями у складі: завідувача музею, матеріально відповідального зберігача, кваліфікованого реставратора даної групи пам’яток, запрошеного з іншої установи, директора навчального закладу. 
12. Приймання предметів реставраторами з музею на реставрацію та повернення їх після реставрації мають проводитися за актами приймання і повернення їх з детальним описом: при прийманні – пошкоджень музейного предмета, що потребують реставраційного втручання при поверненні – проведених реставраційних заходів щодо даної пам’ятки з посиланням на номер і дату реставраційного протоколу. Акти передачі повинні візуватися головним зберігачем фондів і затверджуватись директором навчального закладу. 
13. Реставратор самостійно виконує лише ті процеси, які відповідають категорії, присвоєної Комісією з атестації художників-реставраторів України (за наявності диплома реставраційного відділення вищого або середнього спеціального учбового закладу допуску, наданого йому в результаті стажування). Зазначені документи передбачають певні консерваційні та реставраційні процеси, які реставратор має право виконувати самостійно.Процеси, не зазначені в цих документах, реставратор виконує лише під керівництвом кваліфікованого фахівця. Керівники та працівники спеціалізованої реставраційної установи, що рекомендували доручити реставратору самостійне виконання реставраційної роботи, несуть відповідальність за свою рекомендацію за умови її неухильного виконання самим реставратором і адміністрацією музею. 
14. Реставраторам, які мають професійні знання і практичний досвід, що необхідні для виконання певних робіт з реставрації, рішенням Комісії з атестації художників-реставраторів України надається кваліфікаційна категорія. 
15. Дирекція музею або реставраційної установи не має права доручати реставратору виконання складних реставраційних робіт, які не передбачені його кваліфікаційною характеристикою, наданою після атестації, або рекомендацією, яка одержана ним після чергового стажування. 
16. Усі роботи, що проводяться під керівництвом реставратора вищої кваліфікації або І категорії, виконуються під його безпосереднім спостереженням і під його особисту відповідальність. Керівник має право відмовитись від керівництва роботою некваліфікованого виконавця за умови недостатньої професійної підготовки останнього або виявлення несумлінного ставлення до дорученої справи. 
17. На кожну реставровану музейну пам’ятку реставратор складає проект реставраційного завдання із зазначенням усіх операцій (процесів) у їх послідовності, а також рецептур і матеріалів. Реставраційне завдання затверджується реставраційною радою та директором музею. 
18. Екстрені протиаварійні консерваційні роботи, що проводяться за загальноприйнятою технологією і необхідним документуванням, здійснюються за узгодженням з головним зберігачем фондів і без попереднього завдання, але з обов’язковим звітом на наступній реставраційній раді музею. 
19. Реставратор несе персональну відповідальність: 
- за несвоєчасне вживання необхідних заходів з консервації предметів (разом із зберігачем) 
- за неякісне виконання реставраційних робіт, а також за керівництво такими роботами 
- за застосування неперевірених і нерекомендованих методів і реставраційних матеріалів 
- за незадовільне документування реставрації 
- за невиконання правил протипожежної та біологічної безпеки в приміщенні реставраційної майстерні. 
20. Дирекція музею або реставраційної установи зобов’язана: забезпечити реставратору необхідні для його роботи умови праці (приміщення, оснащення, матеріали, техніку безпеки) 
21. У разі виявлення низького рівня проведених реставратором консерваційних і реставраційних робіт, дирекція музею або реставраційної установи повинна повідомити про це Комісію з атестації реставраторів і має право порушити питання щодо перегляду кваліфікації реставратора на реставраційній раді та перед тією ж Комісією. 
22. Якщо з вини реставратора музейна пам’ятка зазнала пошкоджень, він несе дисциплінарну, матеріальну і карну відповідальність згідно з чинним законодавством. 
23. Усі предмети, що потребують невідкладної реставрації, музеї повинні включити в списки із зазначенням автора, назви, розмірів, матеріалів, техніки виконання, а також характеру пошкодження або захворювання пам’ятки та надіслати ці списки разом із заявкою музею до ННДРЦУ. 
24. Видача музейних предметів до ННДРЦУ на реставрацію проводиться за погодженням з ННДРЦУ і за дозволом директора музею на термін не більше двох років. 
25. Видача оформлюється актом, в якому детально зазначаються стан збереження і термін, на який видається музейна пам’ятка. 
26. Видача музейних предметів на реставрацію приватним особам забороняється. 
27. При поверненні музейної пам’ятки з реставраційної установи остання повинна передати музею виписки з протоколів реставраційних рад з переліком виконаних процесів, а також змін в інвентарному описі пам’ятки, уточнених під час реставрації. 
28. За погодженням між реставраційною установою та музеєм, за умови фінансування матеріальних та трудових витрат з боку останнього, до музею передаються також копії окремих реставраційних документів (дублікати паспортів реставрації, фотовідбитки, дані фізико-хімічних досліджень тощо). 
29. Інформація, яка міститься у цих матеріалах, може бути опублікована музеєм лише за узгодженням з їх авторами та відповідною реставраційною установою. Якщо внаслідок реставрації суттєво змінили зовнішній вигляд предмета та його атрибуцію, перші після реставрації публікації та репродукування пам’ятки мають містити посилання на її реставратора та дослідника. 
ПАКУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТІВ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Музейні предмети, що підлягають транспортуванню, повинні ретельно оглядатися реставраційною радою чи спеціальною комісією, до складу якої входять відповідальні співробітники музею Склад комісії призначається директором навчального закладу. 
2. При відборі експонатів для транспортування передусім слід ураховувати здатність предметів витримати впливи, пов’язані з їх переміщенням і експонуванням поза музеєм-власником. 
3. Особливу увагу слід приділяти предметам, виготовленим з крихких матеріалів, паперу, тканини, шкіри, пір’я, хутра, і предметам, що складаються з кількох різних або слабко скріплених між собою частин. 
4. Якщо є ризик пошкодження експонатів, то вони не можуть бути введені в склад виставки. Мотиви про неможливості введення експоната в склад виставки викладаються у відповідному акті за підписами членів комісії. 
5. Рада (комісія) складає протокол про можливість транспортування і надає необхідні рекомендації з пакування і транспортування експонатів. 
6. Якщо стан збереження музейних цінностей викликає сумнів, транспортування дозволяється тільки при умові виконання усіх рекомендацій комісії. 
7. Пакування музейних предметів – важливий фактор забезпечення їх збереження при транспортуванні. Упаковка забезпечує зручність транспортування, безпеку і збереженість предметів як під час переміщення, так і під час непередбаченого тимчасового збереження. 
8. До пакування входить також комплекс сучасних заходів та прийомів, які запобігають механічному впливу на експонати, швидкому розпаковуванню сторонніми особами, порушенню мікроклімату в середині тари. 
9. Усі експонати, що підлягають транспортуванню, поділяються на групи, які потребують певної технології упакування. У відповідності до того, які групи експонатів сформовані, замовляється пакувальна тара (оборотна [контейнери] або разова – з урахуванням індивідуальних особливостей кожного предмета). 
10. Для особливо цінних високохудожніх, унікальних предметів, а також для крихких предметів передбачається виготовлення спеціальної пакувальної тари. 
11. Категорично забороняється: 
- пакування предметів, різнотипних за матеріалом і вагою, а також кілька габаритних експонатів в один ящик 
- кінцеве упакування експонатів тільки в м’яку тару. 
12. Упакування тільки в м’яку тару допускається лише при умові транспортування предмета на руках у супровідної особи. 
13. При пакуванні великих і важких предметів складної форми слід визначити їх центр тяжіння, жорстко прикріпити предмет у тарі, розташовуючи центр тяжіння як найнижче, необхідно застосовувати амортизаційні прокладки відповідної щільності з нейтральних матеріалів, які не виділяють сірчаних, азотних та інших агресивних сполук. 
14. Пакування предметів повинні здійснювати тільки кваліфіковані пакувальники під наглядом відповідального за пакування зберігача музею та реставратора. 
15. На кожний готовий до відправлення ящик складається упакувальний акт у трьох примірниках із зазначенням номера ящика, загальної кількості упакованих експонатів, найменуванням кожного предмета, ступеня його збереженості й інвентарного номера. 
16. Акт підписується особами, що були присутні при упакуванні, – відповідальним хранителем, реставратором, пакувальником. Один примірник підписаного акта вкладається у ящик, який закривається і опечатується у присутності вказаних осіб. Цими ж співробітниками здійснюється кінцева звірка номера ящика із загальною відомістю на весь виставковий вантаж, відповідність транспортним вимогам маркування, нанесеного на ящик. 
17. Музей або інша організація, що відправляє предмети, повинна своєчасно повідомити (факсом) про відправку вантажу, повідомити його транспортні реквізити і вказати, хто супроводжує експонати для здійснення необхідних заходів щодо їх приймання. 
18. Приймання вантажів від транспортних організацій здійснюється у порядку, установленому на відповідному виді транспорту, представниками організацій-одержувачів вантажів із складанням при потребі комерційних актів. 
19.Якщо під час візуального огляду при прийманні вантажу від транспортної організації виявлено зовнішнє пошкодження тари, то на місці приймання складається відповідний акт, який підписується одержувачем вантажу і відповідним представником транспортної організації. 
20.Розпечатування тари і приймання предметів здійснюється групою відповідальних співробітників за дорученням керівника організації, яка одержує вантаж, та за участю супровідника вантажу, а в разі його відсутності – відправника вантажу, для відрядження якого організацією приймальником повідомляється про дату та місце приймання. 
21.Кожний ящик з вантажем приймається окремо. Предмети, що містяться у ящиках, ретельно оглядаються і при потребі здійснюються заходи щодо реставраційно-профілактичної обробки пошкоджених предметів. 
22.Представник музею-відправника здійснює звірення вмісту ящика зі своїм упакувальним актом. Наслідки огляду оформлюються актом приймання, фіксуються стан збереженості кожного предмета і можливі причини, що призвели до їх пошкодження. 
23.Про всі серйозні пошкодження предметів негайно повідомляється організації-відправнику вантажу та вищим організаціям і здійснюються заходи щодо відшкодування. 
24.Претензії до транспортних організацій у зв’язку з несвоєчасною доставкою, пошкодженням або утратою вантажів заявляються організацією-одержувачем і організацією відправником згідно з договором на транспортні послуги. 
25.Перевезення предметів автотранспортом здійснюється тільки в закритих, спеціально обладнаних автофургонах, призначених для цієї цілі. У фургоні передбачаються амортизаційні пристосування, що послаблюють вібрацію при транспортуванні. 
26.Рекомендується, при можливості, менше користуватися тимчасовим зберіганням ящиків з експонатами в пакгаузах. Такі ящики дозволяється зберігати тільки в пакгаузах закритого типу. 
27.Ящики розпечатуються обов’язково в закритому приміщенні, температурно-воложистий режим якого має бути наближеним до нормального. 
28.Тара, призначена для перевезення предметів, і упакувальний матеріал повинні зберігатися у сухому і закритому приміщенні. 
29.Предмети, що довго зберігаються запакованими в ящики, періодично розпаковуються для контролю їх збереженості. 
30.При контрольних розпечатуваннях контейнерів твори станкового олійного живопису витримують при світлі (тільки не на сонячному) декілька днів, а потім знову пакуються. 
31.Тканини необхідно розпаковувати не менше ніж 3 рази на рік, весною та восени, провітрювати, а потім перекладати, змінюючи місця згину матеріалу. 





ПАКУВАЛЬНА ТАРА
1. Пакувальна тара має захищати предмети, які перевозяться, і бути герметичною легкою і зручною в користуванні. Метал, який застосовується в конструкції тари, має мати стійку від корозії поверхню. Дерево використовується на виготовлення ящиків сухе і антисептичне. Синтетичні матеріали, які входять до складу тари, повинні бути вогнетривкими, не виділяти шкідливих для експонатів речовин. 
2. Тарою для транспортування музейних предметів слугує ящик або контейнер. Ящик використовується, як правило, одноразово, контейнер – багаторазово. Конструкція тари має відповідати вимогам, які забезпечували б зручність її переміщування: складатись, або мати утоплювальні ручки, санчата для переміщення вилочним підйомником, пристрої для скріплення строп. Ящики для упакування важкої скульптури з метою збільшення їх міцності можуть мати конструктивні доповнення (збільшення товщини рами, днища контейнера з металевими смужками). 
3. Кріплення кришки має забезпечувати достатню герметизацію контейнера, надійне кріплення замків типу важеля. Замки мають розміщуватись так, щоб унеможливити їх випадкове пошкодження.Допускається кріплення кришки шурупами або болтами, для яких завчасно помічаються гнізда. Застосовувати цвяхи забороняється.На кришці передбачається отвір для пломбування. 
4. Внутрішні поверхні контейнера і кришки оббивають фанерою та обклеюють клейонкою, дерматином або технічним папером на полімерних клеях.При касетній упаковці всередині ящика або контейнера має бути міцний та надійний механізм кріплення касет, що перешкоджає струсу. Одна із сторін контейнера має бути не більше ніж 1400 мм (для завантаження в літак через люк). Для упакування використовують амортизаційні матеріали (пористі полімери, нейтральна гума), які не виділяють агресивних домішок на основі натуральних волокон природного походження, спеціально оброблених для захисту від шкідливого біологічного впливу. 
5. Зовнішня поверхня кожного контейнера маркується фарбою, яка не змивається відповідно до міжнародних стандартів.Трафаретом проставляються номер і шифр, у верхньому лівому куті контейнера вказується «верх», «низ» і «не кантувати», ставиться маркування, що попереджає про необхідність зберігати предмети від сирості. У нижньому правому куті – вага і розмір контейнера. Зовні контейнери необхідно фарбувати олійною або синтетичною фарбами. 
6. Для підтримування стабільних параметрів мікроклімату всередині пакувальної тари при виготовленні ящиків (контейнерів) має забезпечуватись герметичність корпусу та ретельна підгонка місць, на яких з’єднуються окремі деталі, що знімаються. Зовнішні стінки оболонки контейнера рекомендується робити тришаровими (внутрішній шар – із пористого полімерного матеріалу). Доцільно ввести додатковий вологонепроникний прошарок, а також термоізоляцію. При виготовленні корпусу тари з металу або тонкого синтетичного матеріалу необхідно ввести в конструкцію теплоізоляційні та тепловідбивні елементи. 
7. Для запобігання перепадів відносної вологості слід застосовувати патрони з силікагелем чи з подібним матеріалом листи, що заміняють його полімерний матеріал артсорб, а при їх відсутності заповнювати пустоти гігроскопічними нейтральними матеріалами. Усі матеріали, які стабілізують вологу попередньо кондиціюються до рівня потрібної відносної вологості протягом двох-трьох діб. 
8. Пакувальний матеріал (папір, стружка, картонні папки для графіки та ін.) має бути абсолютно сухим і не виділяти речовин, шкідливих для музейних предметів. Єдині вимоги до температурно-воложистого режиму, який слід підтримувати всередині упаковки, для всіх видів предметів: - температура + 15 – 25С - відносна вологість – 45 – 65 %. 
9. Для підвищення гарантій з підтримання задовільних мікрокліматичних умов для експонатів при транспортуванні необхідно провести сумісну акліматизацію тари та пакувальних матеріалів протягом 3–5 днів. Для цього в приміщеннях, відведених для пакування, установлюється температурно-воложистий режим, який відповідає нормам для матеріалу певного предмета. 




ПАКУВАННЯ СТАНКОВОГО ЖИВОПИСУ
1. Твори живопису можуть упаковуватися разом з рамами або без них. Забороняється транспортування засклених картин без демонтажу скла. Скло впаковують і транспортують в окремій тарі. 
2. Картини встановлюються в контейнер вертикально щільними рядами попарно живописною поверхнею одна до одної. Ложементи використовуються з м’якими амортизаційними прокладками з нейтральних матеріалів. Фарбовий шар попередньо захищається мікалентним чи цигарковим папером. Кожна пара картини чи окрема картина закріплюється рейками та невеликими брусками. Перед упакуванням картини підбирають за розмірами, вкладають в контейнер фарбовим шаром униз у горизонтальному положенні і притискують до одного з кутів нижнього боку контейнера. Кути ліпних чи різьблених рам обкладаються поролоновими чи ватними подушками. Пустоти між торцями картин та стінками контейнера щільно заповнюють поролоном та пінопластом або рулонним гофрованим папером. Лицьовий бік картини повинен бути захищений від випадкового можливого пошкодження осколками від ліпнини з рами.Великі за розмірами картини можуть транспортуватися на валах. Розміри ящика для валу повинні на 10–15 см бути довшими від валу і діаметра його кінцевих кружал. Між поверхнями картини на валу і внутрішніми поверхнями контейнера необхідно розмістити амортизаційні матеріали. Накатування на вал великих картин дозволяється тільки в присутності досвідченого реставратора. 
3. Картину кладуть живописною поверхнею на чисту підлогу, застелену полотном чи білим рулонним папером. Зворотній бік картини застеляється білим рулонним папером. Над картиною паралельно до її окрайки встановлюється вал з кружалами. Окрайку картини щільно притискують до валу, закріплюють шпалерними цвяхами і перекладають рулонним папером. Окрайка полотна картини заходить на вал на півоберта. Накатування на вал здійснюється трьома або, у крайньому випадку, двома особами. При накатуванні необхідно уникати перекосів полотна картини.На вал можна накатувати декілька картин у залежності від їх розміру. Крайку кожної наступної картини з’єднують з крайкою попередньої. На крайці з обох боків останньої картини пришиваються шворки, які кріпляться за шпалерні цвяхи, вбиті на кінцях валу. Після того, як шворки зав’язані, цвяхи забивають до кінця. Крайки полотен, накатаних на вал, мають не доходити до країв кружал на 5–10 см з кожного боку. Загальний діаметр полотен, накатаних на вал, має бути на 5–10 см меншим від діаметра кружала. Вал, на який накатані картини обгортають рулонним папером, а потім – спіралеподібно водонепроникною синтетичною плівкою і упаковують у контейнер. Вал, на який накатані картини транспортується в горизонтальному положенні. 


ТЕМПЕРНОГО 
1. Перед пакуванням темперного живопису твори групують за розмірами, згідно з якими замовляється пакувальна тара.Експонати перед пакуванням обгортаються м’якою тканиною. Фарбова поверхня попередньо закривається калькою, цигарковим або мікалентним папером. 
2. Твори темперного живопису невеликого розміру пакують у тару в горизонтальному положенні. Експонати кладуть попарно фарбовими поверхнями, один до одного, між якими прокладають по кутах м’які прокладки. Ікони обгортають мікалентним папером і кладуть живописною поверхнею одну до одної. На твір, який лежить нижче, накладають джгути завтовшки не менше ніж 2 см із цупкого паперу чи поролону. Ікони загортають у поролон та гофрований картон, краї якого виступають на 10–20 мм за краї експонатів. Потім блок зав’язують, ще раз загортають у поролон та укладають в ящик. На днище кладуть поролон або пінопласт та щільно закладають пустоти цими матеріалами. 
3. Твори темперного живопису великого розміру упаковують не більше одного-двох у ящик, на днищі і двох суміжних стінках якого закріплюються амортизаційні прокладки. Ікони транспортуються у вертикальному положенні в спеціальному контейнері із рамочною конструкцією, яка передбачає розміщення кожного твору окремо. 
4. Твори темперного живопису з покоробленою основою упаковують в окремі контейнери. Твори кладуть у ящик живописною поверхнею униз на м’які прокладки і щільно притискують до них, обгорнуті в папір, бруски, які кладуть (упродовж волокна дошки) по лінії її найбільшого вигину. Брусок закріплюється до бокових стінок ящика. Між його стінками та краями дошки розміщують амортизаційну прокладку з гофрованого картону, а при значних пустотах – обгорнуті в цупкий папір дерев’яні бруски, які закріплюють на бокових стінках контейнера.Твори, значно пошкоджені жуками-точильниками, упаковують в окремі ящики, які чітко відповідають їх розмірам. Між творами та стінками ящика розміщують амортизаційні прокладки із гофрованого картону чи поролону.Транспортування цих експонатів допускається у винятку, якщо вони не заражені біошкідниками.Упакування дуже цінних ікон та з унікальними окладами дозволяється тільки під керівництвом досвідченого реставратора. Ікони невеликих розмірів перед укладанням у ящик розміщують в індивідуальні касети. 



ПАКУВАННЯ ТВОРІВ ГРАФІКИ
1. Акварелі, рисунки та гравюри пакують у ящики в папках, у яких вони зберігалися у фондах музею. Папки розподіляють на групи за розмірами, обгортають у папір, кладуть у подвійні вологонепроникні пакети, потім розміщують у контейнерах у горизонтальному положенні. На днище тари кладуть прокладку з пінопласту. Усі пустоти в ящику щільно заповнюють упаковувальним матеріалом – кусками поролону або м’яким папером, ящики обклеюють зсередини амортизаційним матеріалом. 
2. В один контейнер слід упаковувати не більше ніж 4 папки з творами графіки. Твори графіки пакуються монтованими в паспарту, при необхідності — під склом і в рамах. Перед упаковкою скло заклеюють смужками паперу, клеєм з муки чи липкою синтетичною стрічкою. Кінці стрічки не повинні доходити до рами на відстані 1 см. Засклені твори графіки транспортують вертикально в касетній упаковці. 
3. Твори художньої графіки в старому, художньому чи авторському оформленні не підлягають розмонтуванню при пакуванні. Такі твори вкладають в індивідуальні дерев’яні касети з поролоновими прокладками – з боку скла та зворотного боку, а з пінопласту – біля бортів, лише потім кладуть їх у ящики. 
4. Транспортування пастелей та рисунків вугіллям допускається тільки в особливих випадках і обов’язково в заскленому вигляді. Скло попередньо заклеюють синтетичною плівкою, яка надає йому більшої міцності та запобігає дії ІФ і ІЧ випромінювання сонячного спектра на експонат. При пакуванні пастелей не можна допускати ніяких вібрацій (шурупи, болти вставляють та затягують акуратно). Ящики з заскленою пастеллю транспортують у вертикальному положенні. 








ПАКУВАННЯ СКУЛЬПТУРИ
1. Частини скульптури, які знімаються, пакують окремо. Найбільше скульптура (насамперед з мармуру) псується від дії вологи, і основна мета захистити її від неї. Перед упакуванням кожен предмет обгортають мікалентним, потім м’яким папером, який кріпиться на експонаті шворкою, після цього загорнутий предмет укладають у поліетиленовий пакет із силікагелем. Застосування вощеного та обробленого парафіном паперу категорично забороняється. Закріплення фрагментів скульптури проводять за допомогою пружин, обхватів, розпорів, підставок, прикріплених до стінок ящиків. 
2. Скульптуру (крім гіпсу) середніх та великих розмірів, у залежності від окремих випадків, кріплять у ящику планками з м’якими прокладками або опорами з дощок.Кріплення повинні забезпечувати нерухомість скульптури в упаковці і мінімальний натиск на найбільш крихкі її частини. Усі пустоти в ящику щільно заповнюють пакувальним матеріалом. Скульптуру можна в тарі підвішувати на ремінцях із картону чи тканини із спеціальними гачками. 
3. При пакуванні скульптури з вологопоглинальних матеріалів (гіпс, дерево, мармур, вапняк та ін.) вона повинна вміщуватися у водонепроникний чохол із синтетичної плівки.Гіпсову та керамічну скульптуру впаковують у контейнер, на дно якого заздалегідь кладуть м’яку прокладку. Давньоруську скульптуру іконостасів укладають на дно контейнера затиллям. По боках необхідні опори з обтікальними формами. Бічну стінку доцільно використовувати як кришку. Пустоти в контейнері щільно заповнюють згортками із стружки, загорнутої у папір. 
4. Скульптуру з мармуру пакують, головним чином, по одній в контейнер. У випадках упаковки двох скульптур кожна з них відгороджується стінками з фанери і кріпиться так, як указано вище. 
5. Для дуже великої скульптури контейнери не роблять завчасно, їх конструюють у процесі упаковки. 



ПАКУВАННЯ ТВОРІВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА
1. При пакуванні виробів з кераміки, скла, порцеляни та ін. кожен з них обгортають тонким папером, потім ватою, джгутами з лігніну, знов папером і перев’язують шпагатом. Кожну деталь обгортають окремо. Твори, які в процесі впакування набули округлої форми, укладають у контейнери, на дно яких заздалегідь кладуть подушку з поролону чи подібного матеріалу. На низ кладуть більш тяжкі предмети, зверху – більш легкі та крихкі. Тим самим пакувальним матеріалом перекладають упаковані в окремі пакети твори і заповнюють усі пустоти в ящику. Пакування повинно бути щільним, щоб запобігти псуванню предметів під час перевезення. При впакуванні більш крихких експонатів, крім м’якої обгортки, їх слід розміщувати в невеликі легкі фанерні ящики чи картонні коробки, які потім укладають в загальний ящик або контейнер.Простір між стінками внутрішніх ящиків слід заповнювати сухою стружкою чи іншим амортизаційним матеріалом. 
2. Цінні та крихкі предмети обгортають у папір і впаковують кожний або в спеціальний футляр, виготовлений за їх формою, або в окремі картонні, а потім фанерні коробки.В окремих випадках експонати пакують безпосередньо у фанерну коробку і закріплюють в ній спеціальним вкладишем (ложементом), який повторює форму твору.Фанерні коробки чи футляри з предметами впаковують у загальний контейнер, пустоти якого щільно заповнюють упакувальним матеріалом. 
3. Тарілки та блюда з порцеляни та фаянсу, однакові як за розміром, так і за формою, пакують у ящики, розраховані не більше ніж на 2 ряди предметів. Вироби перекладають (кожен) аркушами цупкого обгорткового паперу і ставлять щільними стопами на ребро.Унікальні тарілки та блюда, різні за формою та розмірами, пакують окремо – методом, описаним у п.13.6.2. 
4. Ящики для пакування тканин мають бути з внутрішньою кришкою (для надійного зберігання) і полицями, які знімаються, щоб класти на них тканину. Тканину впаковують у ящик у вологонепроникних пакетах, намагаючись не згинати. 
5. Килими та шпалери перед транспортуванням намотують на вал. Килими та шпалери перекладають двома шарами паперу і намотують на вал ворсом усередину. Верхній шар паперу обробляється скипидаром. При намотуванні необхідно стежити за тим, щоб не утворювались складки на килимах. Довжина валу має бути більшою від ширини намотаних на нього килимів чи шпалер на 10 см з кожного боку.Перед укладанням валу з килимами та шпалерою у контейнер його обгортають вологонепроникним матеріалом і закріплюють в ящику так, щоб вони не торкалися стінок ящика. 
6. Килими та шпалеру невеликих розмірів упаковують так, як і тканини. Контейнери для пакування меблів виготовляють у залежності від форми і розмірів.Перед пакуванням меблі обгортають папером і обшивають мішковиною. Меблі закріплюють у контейнері планками. У місцях дотику з кріпленням укладають подушки з поролону чи пінопласту, а також стружку, загорнуту в рогожку чи мішковину.Деталі, які неміцно прикріплені або знімаються при пакуванні, загортають у папір і прив’язують до тих частин, де вони повинні бути зібраними. 
7. Монети та медалі, що зберігаються в надписаних конвертах укладають у цих самих конвертах у невеликі шкатулки чи ящики. - При пакуванні монет та медалей нумізматичної колекції, яка зберігається на лотках (планшетках) у спеціальних шафах – у коробках або в гніздах лотків, їх знімають з рядів послідовно разом з коробочками і ярличками і вкладають у пронумеровані паперові конверти, які вміщують (без ущільнення) у невеликі скриньки або ящики. 
8. Дуже старі монети слід перекласти зім’ятим цигарковим або мікалентним папером. Скарби впаковують окремо від інших монет, кожен з предметів загортають окремо. Із скарбами та з ящиком, у який їх упаковують, поводяться дуже обережно. Не можна перекладати ватою крихкі предмети з металу. 
9. Металеві предмети впаковують таким чином: спочатку їх обгортають тонким папером або лігніном, потім паперовими джгутами та знову папером і кладуть в окремі коробки. Особливу увагу слід приділяти впаковуванню предметів, прикрашених камінням, емалями та ін. Вироби з художніх лаків упаковують спочатку в мікалентний папір, а потім в картонні коробки, ущільнюючи лігніном або ватою. 
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