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АФО інформує, що ініціативною групою, до якої увійшли: Валерій Гайдук, Борис
Платонов, Наталя Ковтюх та Юрій Шатайло, започатковується створення Центру
мистецтвознавчої експертизи, консалтингу та оцінки культурних цінностей – Інституту
мистецтвознавчої експертизи, консалтингу та оцінки (ІМЕКО).

Дана установа створюється згідно Статуту ВГО «АФО» і забезпечує даний напрям
роботи Асоціації за спеціалізацією 1.6 «Оцінка культурних цінностей».

Основним завданням створення ІМЕКО є об’єднання фахівців з питань культурних
цінностей, вироблення єдиної позиції у питаннях надання послуг з незалежної оцінки,
мистецтвознавчої експертизи, атрибуції культурних цінностей і координації їх діяльності,
формування центру обслуговування замовників за принципом «єдиного вікна», а також
налагодження взаємодії з громадськими об’єднаннями та органами.

Головна мета Центру – надання консультацій та послуг, пов’язаних з «культурними
цінностями», координації дій Замовника для досягнення кінцевої мети (що необхідно
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зробити, хто має право виконувати роботу, які права, умови та гарантії якості робіт і т.п.).

Зібравши під егідою однієї організації фахівців (незалежні оцінювачі, мистецтвознавці,
експерти, реставратори та інші), суб’єктів господарювання (суб’єкти оціночної діяльності
та інші), а також залучивши в якості учасників (працівники музеїв, представники
міністерств та відомств, місцевого самоврядування, міжнародних організацій та
громадських об’єднань) Центр зможе забезпечити рівень якості робіт та послуг,
пов’язаних з культурними цінностями, до рівня міжнародних стандартів.

Цілі, які перед собою ставить ІМЕКО – це створення матеріально-технічної бази для
здійснення комплексних досліджень, проведення мистецтвознавчих експертиз,
атрибуції, оцінки «культурних цінностей». Передбачається створення Експертної Ради,
науково-методологічної бази, проведення на базі ІМЕКО форумів з питань методології та
практичної діяльності, що становлять спільний інтерес для налагодження взаємодії з
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, користувачами оцінки і
мистецтвознавчої експертизи; здійснення спільних заходів в економічній, соціальній,
культурній, науковій, правовій та адміністративній галузях, а також у галузі захисту прав
та законних інтересів оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, експертів, та Замовників
послуг стосовно культурних цінностей.
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