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ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ

У 2020 році в рамках виконання на-
уково-дослідної роботи «Удосконалення 
порядку проведення експертизи доро-
гоцінного та напівдорогоцінного камін-
ня згідно з вимогами міжнародних 
стандартів та настанов» колективом 
авторів розроблено регламент прове-
дення гемологічної експертизи коштов-
ного каміння (далі – Регламент).

Метою роботи є розробка норматив-
ного документа, який визначає перелік, 
послідовність та зміст відповідних опе-
рацій під час виконання гемологічної 
експертизи дорогоцінного і напівдоро-
гоцінного каміння, а також штучних 
аналогів та імітацій цього каміння.

Під час здійснення гемологічної екс-
пертизи експерт-гемолог виконує за-
вдання, визначені замовником. Якщо 
не замовлено іншого, виконується ти-
пова первинна експертиза, яка звичай-
но обмежується операціями діагности-
ки та оцінки якісних характеристик 
об'єктів експертизи. Основою первин-

ної експертизи є атестація каміння, яка 
включає визначення властивостей та 
індивідуальних характеристик каменів, 
їхню діагностику, розпізнавання за при-
родою (природні, синтетичні), визначення 
власних назв та ознак облагородження.

Діагностика (ідентифікація) викону-
ється на основі результатів інструмен-
тального визначення фізичних власти-
востей та особливостей внутрішньої 
будови каменів неруйнівними (за мож-
ливістю) методами за допомогою стан-
дартного гемологічного обладнання. 

Важливо відзначити принципову від-
сутність єдиних міжнародних стандартів 
проведення гемологічної експертизи до-
рогоцінного та напівдорогоцінного камін-
ня, особливо в умовах постійного зрос-
танням її складності. Тому ДГЦУ необ-
хідно розробити та впровадити власну 
систему технічних регламентів, узгодже-
них з політикою та цілями в області про-
ведення гемологічної експертизи.

Регламент проведення гемологічної 
експертизи коштовного каміння стосу-
ється виконання найбільш типових за-
вдань гемологічної експертизи коштов-
ного каміння – діагностики каменів, 
визначення якісних характеристик, роз-
пізнавання за природою (природний, 
синтетичний), а також виявлення ознак 
втручання людини щодо змінення ха-
рактеристик (облагородження) каменів. 

Виконання зазначених завдань є 
необхідним для правильної атестації 
каменів відповідно до Правил, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.09.2000 р. № 1396. 

За цим Регламентом об'єктом гемо-
логічної експертизи є дорогоцінне ка-
міння, дорогоцінне каміння органоген-
ного утворення та напівдорогоцінне 
каміння у сировині, виробах і колекцій-
них зразках, інше коштовне каміння, а 
також його імітації та штучні замінники.

Р е г л а м е н т  п р о в е д е н н я 
г е м о л о г і ч н о ї  е к с п е р т и з и 
к о ш т о в н о г о  к а м і н н я
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RESEARCH AND DEVELOPMENT

За характером проведення експерт-
них операцій та особливостями визна-
чення якісних характеристик усе вище-
зазначене каміння групується таким 
чином:
1. Діаманти природні і синтетичні в 

обробленому вигляді.
2. Інші дорогоцінні камені першого 

порядку (смарагди, рубіни, сапфіри си-
ні, олександрити) природні і синтетичні 
в обробленому вигляді.
3. Дорогоцінні камені другого–чет-

вертого порядку природні і синтетичні в 
обробленому вигляді.
4. Дорогоцінне каміння органогенно-

го утворення (перли, бурштин) в обро-
бленому вигляді.
5. Напівдорогоцінне каміння в обро-

бленому вигляді; інше коштовне камін-
ня в обробленому вигляді, а також імі-
тації та штучні замінники коштовного 
каміння в обробленому вигляді.
6. Дорогоцінні камені першого–чет-

вертого порядку природні і синтетичні в 
необробленому вигляді (у сировині).
7. Дорогоцінне каміння органогенно-

го утворення та напівдорогоцінне ка-
міння в необробленому вигляді (у сиро-
вині); інше коштовне каміння, а також 
імітації та штучні замінники коштовного 
каміння в необробленому вигляді.
8. Коштовне каміння технічного при-

значення в обробленому і необробле-
ному вигляді.

Після отримання від замовника 
зразків на експертизу експерт здійснює 
їх попередній огляд і на основі власно-
го досвіду визначає: належать надані 
зразки до об'єктів гемологічної експер-
тизи чи не належать. Якщо «так» – 
здійснює експертизу, якщо «ні» – готує 
замовнику інформаційний лист з пояс-
неннями, що надані зразки не належать 
до об'єктів гемологічної експертизи.

Для об'єктів гемологічної експерти-
зи, для яких немає потреби чи завдань 
замовника визначати класифікаційні 
якісні характеристики (чистоту, колір 
тощо), виконують дослідження і діа-
гностику, яка полягає у такому: діагнос-
тика із застосуванням простого облад-
нання (лампа, лупа, діамантовий тес-
тер) або діагностика за допомогою 
складного обладнання (мікроскоп, реф-
рактометр, спектроскоп тощо).

Для об'єктів гемологічної експерти-
зи, які потребують застосування спеці-
ального наукового обладнання, викону-
ють подальші дослідження для встанов-
лення ознак облагородження дорого-
цінних каменів і розпізнавання їх за 
природою (природний/синтетичний), а 
також імітацій та штучних замінників 
коштовних каменів, для діагностики 
яких необхідно визначити хімічний 
склад речовини.

Результатом діагностики має бути 
власна назва каменю:

1) Назва природного каменю з будь-
якими зміненими характеристиками 
або такого каміння, що виникло у при-
роді, але за допомогою втручання лю-
дини, повинне мати пояснення або ко-
ментарі щодо суті змін чи форми втру-
чання.

2) Назва синтетичного каменю, що 
за фізичними, хімічними та/або струк-
турними характеристиками є аналогом 
природного каміння, повинна доповню-
ватися визначенням «синтетичний».

Разом із власною назвою може бути 
визначена торгова назва каменю. 
Останнє виконують за умови наявності 
загальновідомої торгової назви, напри-
клад, ортоклаз (власна назва) – місяч-
ний камінь (торгова назва різновиду з 
блакитною опалесценцією), фіаніт 
(власна назва) – CZ (скорочена торгова 
назва фіаніту як хімічної речовини – ку-
бічного оксиду цирконію).

Для об'єктів гемологічної експерти-
зи, для яких є потреба чи завдання за-
мовника визначати якісні характеристи-
ки каменів (класифікаційні індивідуаль-
ні характеристики), виконують комп-
лекс робіт, зміст яких залежить від ха-
рактеру та маси об’єкта. Процедури 
визначення характеристик розрізняють-
ся залежно від груп каменів, переліче-
них вище.
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Regulations for gemological 
expertise of precious stones
The article provides a brief description of the research "Improvement 

of the procedure for expertise of precious and semi precious stones in 
accordance with international standards and guidelines", the structure 
and main points of the regulations for gemological expertise of precious 
stones are presented.
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