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РЕФЕРАТ 
Звіт про НДР: 18 c., 9 додатків, 32 джерела. 

Об’єкт дослідження: мікробіологічний та ентомологічний стан архівних 
документів та архівосховищ державних архівів.  

Мета дослідження: формування сучасної системи біозахисту та 
профілактики біоуражень архівосховищ та документів державних архівів, 
створення системи моніторингу стану збереженості документів Національного 
архівного фонду. Методи дослідження: загальні мікробіологічні та 
ентомологічні методи, методи мікроскопії, аналіз та синтез.  

Теоретичні та практичні результати: в ході виконання НДР було 
проведено дослідження сучасного мікробіологічного та ентомологічного стану 
архівосховищ та документів низки державних архівів. Складено відповідні акти 
та надано рекомендації щодо покращення мікробіологічного та 
ентомологічного стану архівосховищ.  

Новизна дослідження: вперше було проведено моніторинг 
мікробіологічного та ентомологічного стану ряду архівів та архівних 
документів.  

Сфера застосування. Результати дослідження можуть бути використані у 
практичній, науково-дослідній та методичній діяльності державних архівних 
установ України, окремих установ НАН України, в роботі профільних кафедр 
вищих навчальних закладів. Проведена НДР має методологічне та практичне 
значення і може бути продовжена у формі подальших наукових досліджень, 
спрямованих на розробку та впровадження систем мікробіологічного та 
ентомологічного контролю за станом збереженості архівних документів, а 
також при розробці аналітико-рекомендаційних та методичних матеріалів для 
державних архівних установ України. 

Ефективність впровадження: результати дослідження створюють 
практичне підґрунтя для забезпечення належних умов зберігання архівних 
документів у державних архівах України. 

За результатами дослідження було підготовлено доповідь, оприлюднену 
на Всеукраїнській (з міжнародною участю) науково-практичної конференції, 
«АРХІВИ – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ» (Київ, 22-
23 травня 2015 р.). 

 
МІКРОБІОЛОГІЯ, ЕНТОМОЛОГІЯ, МІКРОСКОПІЯ, ПЛІСНЯВА, 

МІКРОМІЦЕТИ, БІОДЕТЕРАНТИ, БІОПОШКОДЖЕННЯ, 
АРХІВОСХОВИЩЕ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ. 
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НДР Науково-дослідна робота 
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Центральний державний історичний архів України, м. Київ  

ЦДКФФА 
України  

Центральний державний кінофотофоноархів 
ім. Г.С.Пшеничного 
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ВСТУП 

Комплекс проблем, пов’язаний із впливом біологічних факторів на 

збереженість архівних документів, є надзвичайно актуальним для сучасної 

архівної практики, оскільки умови зберігання архівних документів в архівних 

установах неоднорідні, що обумовлено, насамперед, специфікою архівних 

будівель, а також регіональними особливостями клімату та мікроклімату. 

З метою оцінки умов зберігання та стану збереженості архівних 

документів в архівосховищах було проведене обстеження архівосховищ та 

документів окремих державних архівів за низкою параметрів. Так, було 

здійснено оцінку мікроклімату архівосховищ сховищ, їх загальний 

мікробіологічний та ентомологічний стан, а також проведено вибіркове 

дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівних документів. 

Отримані результати були оформлені у вигляді актів обстеження із 

рекомендаціями стосовно методів покращення загального стану архівосховищ 

та окремих документів. 

Для мікробіологічної оцінки стану архівосховищ та архівних документів 

було використано метод відбору та подальшої мікроскопії проб липкою 

стрічкою. Поєднання такого методу відбору, диференційного фарбування та 

фотографування мікробіологічних слайдів дозволило значно зменшити 

загальний час, необхідний для дослідження зразків відносно класичних методів 

диференційного вирощування (з 40-45 днів до 5-10 днів). 

В ході проведеної роботи було виявлено низку загальних проблем, 

характерних майже для всіх архівних установ. Це, зокрема, наявність комах-

шкідників, якими є жуки – хлібні точильники (Stegobium paniceum), 

біопорушення стін, стелі, підлоги, а подекуди й стелажів, спричиненні 

мікроміцетами роду Cladosporium; зараження більшості документів з 

паперовою основою мікроміцетами роду Chaetomium.  

Структура звіту: вступ, 2 розділи, висновки, 9 додатків, список 

використаних джерел та літератури (перелік посилань). 
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РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО 

МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ТА ЕНТОМОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

АРХІВОСХОВИЩ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ  

Однією із важливих проблем сьогодення є деструктивний вплив 

біологічних факторів на природні і штучні елементи, що оточують людину у 

повсякденному житті. Постійно з’являються нові мікроорганізми та/або гриби, 

здатні рости на різноманітних технічних матеріалах та полімерах, 

пошкоджуючи їх. Так, значною проблемою є біопошкодження бетону та 

будівельного каменю [1–5], нафтопродуктів [6, 7], пластиків та полімерів [8–

13], у тому числі матеріалів біологічного пошкодження [8, 12, 14–17]. Для 

попередження цього явища до зазначених матеріалів ще на етапі виробництва 

додають різноманітні протигрибкові та протимікробні засоби. Проте, у випадку 

біоураження матеріалів, вироблених до появи подібних технологій, виникає 

потреба в їх знезараженні та профілактиці подальшого біопошкодження. 

Особливо гостро проблема постає у випадку необхідності збереження нашої 

історичної спадщини: архітектурних пам’яток, музейних предметів та архівних 

документів [15, 18–31].  

У 2003 р. Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та 

документознавства було розроблено методику проведення превентивних та 

профілактично-контрольних заходів для захисту документів НАФ від 

біодеструкції [32], на базі якої проводилось дослідження мікробіологічного та 

ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівів з метою 

проведення моніторингу стану збереженості документів Національного 

архівного фонду. У зв'язку з відносно великою кількістю очікуваних обстежень 

необхідно було підібрати найбільш ефективні та доступні методи аналізу 

мікробіологічних зразків. В ході аналізу літератури було відібрано три 

найчастіше застосовані методи мікробіологічного аналізу: висів на поживне 

середовище, взяття проб липкою стрічкою та молекулярно-генетичні методи. 

Останній метод є найбільш ефективним, точним, швидким та достовірним, 

проте потребує специфічного обладнання та реактивів, які, на жаль, нам були 

не доступні. Відтак, було проаналізовано особливості та недоліки перших двох 
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методів (див. Таблицю 1). Загалом метод висіву зразків на поживне середовище 

є класичним для подібних досліджень. Він дозволяє проводити точний 

підрахунок колоніє-утворюючих спор в одиниці об'єму повітря, чи площі 

поверхні. Однак, висока трудомісткість та значна тривалість проведення є 

малопридатними для моніторингових досліджень. Крім того, зазначений метод 

характеризується високою кількістю хибно-позитивних результатів а також не 

дозволяє виявляти деякі роди та види мікроміцет. Метод взяття проб липкою 

стрічкою дозволяє точно якісно (але не кількісно) виявляти живі мікроміцети, 

що є необхідним для оцінки рівня зараження та його стадії, та вимагає менших 

часових затрат, що особливо актуально при проведенні широкого 

моніторингового аналізу. 

Таблиця 1. Особливості основних методів відбору мікробіологічних 

зразків та їх аналізу. 

Характеристика методу Висів на поживне середовище Взяття проб липкою стрічкою 
Час необхідний для 
проведення одного 
дослідження 

10 діб для первинного росту 
зразків 
10 діб для росту окремих 
культур 
Сумарно: мінімум 20 діб, 
залежно від загальної 
кількості зразків може сягати 
30-45 діб 

В середньому 1-2 доби, 
залежно від кількості зразків. 

Точність та достовірність 
результатів 

Точно дозволяє оцінити 
кількість життєздатних спор в 
повітрі та на поверхні 
досліджуваних зразків. Не 
дозволяє достовірно 
стверджувати про наявність 
зараження, його рівень та 
стадію. Висока вірогідність 
хибно-позитивного 
результату викликаного 
артефактами. 

Не дозволяє точно оцінити 
кількість  життєздатних спор 
в зразку. Використовуючи 
різне фарбування дозволяє 
точно оцінювати рівень та 
стадію зараження при його 
наявності. Низький вплив 
артефактів на точність та 
достовірність аналізу. 

Необхідність в додаткових 
аналізах 

Видову приналежність 
окремих культур обов'язково 
необхідно підтверджувати 
додатковими методами 
(мікроскопія, ПЛР тощо) 

Не потребує додаткових 
аналізів. 
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Таким чином, було обрано метод взяття проб липкою стрічкою, як 

основний у нашому дослідженні. Відібрані в архівосховищах зразки фарбували 

за Люголем, що зволило розрізняти живі та мертві клітини та точно оцінити 

ступінь зараження, його стадії та нівелювання впливу артефактів на 

достовірність дослідження. Мікроскопія проводилась при х1000 із фіксацією 

зображення за допомогою камери-окуляра DCM-310 (3,1 МПкс). 

Для обстеження будо обрано 6 центральних та 3 архіви областей 

України (див. Таблицю 2). В ході виконання НДР було проведено по два 

обстеження (після закінчення опалювального сезону та на початку наступного)  

Таблиця 2. Перелік архівних установ у яких проводились обстеження 

№з/п Назва архівної установи Адреса 
1 Державний архів Вінницької 

області м. Вінниця, вул. Соборна, 17 

2 Державний архів Київської 
області м. Київ, вул. Мельникова, 38-40 

3 Державний архів Черкаської 
області м. Черкаси, вул. Благовісна, 244 а 

4 Центральний державний архів 
зарубіжної україніки 
(ЦДАЗУ) 

м. Київ, вул. Солом’янська, 3 

5 Центральний державний 
кінофотофоноархів 
ім. Г.С.Пшеничного 
(ЦДКФФА України 
ім. Г. С. Пшеничного) 

м. Київ, вул. Солом’янська, 24 

6 Центральний державний архів 
вищих органів влади та 
управління України 
(ЦДАВО України) 

м. Київ, вул. Солом’янська, 24 

7 Центральний державний архів 
громадських об'єднань України 
(ЦДАГО України) 

м. Київ, вул. Кутузова, 8 

8 Центральний державний архів-
музей літератури і мистецтва 
України (ЦДАМЛМ України) 

м. Київ, вул. Володимирська, 22 а 

9 Центральний державний 
історичний архів України, м. Київ 
(ЦДІАК України) 

м. Київ, вул. Солом’янська, 24 
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Результати загального аналізу умов зберігання архівних документів у 

обстежених архівних установах наведено в Таблиці 3. Необхідно відзначити, 

що майже в усіх обстежених архівах системи вентиляції повітря заражені 

міксоміцетами роду Cladosporium (Рис.1). Представники даного роду є одними 

з найбільш розповсюджених на землі видів плісняви, вони характеризуються 

здатністю біодетерувати фарби, шпаклівки та інші подібні оздоблювальні 

матеріали. Здатні рости та функціонувати на поверхні металевих повітроводів 

(за наявності пилу та сконденсованих краплин вологи). Зазначена пліснява 

становить небезпеку для здоров’я людини через високу токсичність спор і 

здатна спричиняти різноманітні запалення та алергічні реакції на шкірі, 

слизових оболонках, в легенях. Однак, вплив представників цього роду на 

паперові носії інформації майже відсутній або опосередкований. 

Таблиця 3. Загальні характеристики умов зберігання архівних 

документів обстежених архівів. 

№ 
п/п 

Назва архівної 
установи 

Система вентиляції та 
кондиціювання 

Система опалення 

1 Державний архів 
Вінницької області 

В приміщеннях старої 
будівлі – не функціональна. 

Працює кілька годин на 
добу. 

2 ЦДАЗУ Наявна, має системи 
фільтрації Працює. 

3 

Державний архів 
Київської області 

Не працює, в ряді приміщень 
взагалі відсутня 

Відсутня (інтегрована з 
вентиляцією). Наявна в ряді 
приміщень; за відсутності 
вентиляції є причиною 
високого рівня вологості та 
розростання плісняви. 

4 
Державний архів 
Черкаської області 

Почала працювати після 
початку опалювального 
сезону. Заражена 
Cladosporium sp. 

Відсутня (інтегрована з 
вентиляцією). 

5 ЦДКФФА України 
ім. Г.С.Пшеничного 

Майже не використовується. 
Система фільтрації відсутня. 
Заражена Cladosporium sp. 

Відсутня (крім підвальних 
приміщень). 

6 
ЦДАВО України 

Працює. Система фільтрації 
відсутня. Заражена 
Cladosporium sp. 

Відсутня (інтегрована з 
вентиляцією). 

7 
ЦДАГО України 

Працює. Система фільтрації 
відсутня. Заражена 
Cladosporium sp. 

Відсутня (інтегрована з 
вентиляцією). 
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8 

ЦДАМЛМ України 
На плановому ремонті. 
Система фільтрації відсутня. 
Заражена Cladosporium sp. 

Працює. 

9 
ЦДІАК України 

Працює. Система фільтрації 
відсутня. Заражена 
Cladosporium sp. 

Відсутня (інтегрована з 
вентиляцією). 

 

Фактична відсутність систем вентиляції в ряді обстежених приміщень 

призводить до надмірних коливань рівня температури та вологості (детальніше 

для кожного архіву див. Акти обстеження), що може бути причиною 

подальшого розвитку зараження пліснявою документів. 

 

  
         1      2   
Рисунок 1. Мікрофотографія спор та гіф Cladosporium sp. (1) та 

Chaetomium sp. (2). Фарбування за Люголем, збільшення х1000. 

 

Обстеження архівних документів проводилося вибірково, враховуючи 

наявність підозрілих плям чи слідів на оправах, чи внутрішніх аркушах справ. 

Найчастіше причиною біодетерації документів виступають представники 

плісеневих грибів роду Chaetomium. Подекуди дана пліснява майже повністю 

заміщала целюлозу. На папері її діяльність проявляється у вигляді жовтуватих 

плям та біло-попелястих слідів (спори даної мікроміцети, часто плутають із 

залишками дусту). В першу чергу представники роду Chaetomium уражають 

вологий папір, що є особливо небезпечно в приміщеннях із підвищеною 

вологістю. Розростання цієї плісняви на паперових документах призводить до 

високої ламкості аркушів, відшарування друкарської фарби тощо.  
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Спори представників роду Chaetomium становлять значну небезпеку для 

здоров’я людини, оскільки викликають запалення шкіри, слизових оболонок, 

спричиняють численні алергічні реакції та часто є причиною захворювань 

дихальних шляхів та легень. 

Ентомологічний стан усіх обстежених архівних установ є задовільним. 

Лише в декількох випадках було виявлено наявність жукі - представників виду 

Stegobium paniceum (хлібний точильник), занесених ззовні. Рекомендована в 

ході обстеження обробка заражених документів інсектицидами дозволила 

повністю позбутись вказаного шкідника. 

У ході проведеної роботи було виявлено низку проблем, характерних 

майже для всіх архівних установ, незалежно від їх розташування та 

підпорядкування: ураження паперової основи документів шкідливими 

комахами (жуки-хлібні точильники (Stegobium paniceum); зараження стін, стелі, 

підлоги, а подекуди й стелажів мікроміцетами роду Cladosporium; наявність на 

паперовій основі пошкоджених документів зараження мікроміцетами роду 

Chaetomium. 
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РОЗДІЛ 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО ПРОФІЛАКТИКИ І 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ АРХІВОСХОВИЩ ТА ДОКУМЕНТІВ 

ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ 

Основною причиною різкого росту плісняви в приміщеннях обстежених 

архівосховищ є відсутність або не працездатність систем вентиляції та 

спричинена цим висока вологість. У зв’язку з цим більшості архівів 

рекомендовано замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні 

чи стінові системи провітрювання (на ринку присутня достатня кількість 

вентиляторів та систем українського виробництва, наприклад «Вентс»). При 

заміні вентиляції радили звертати увагу на загальне співвідношення потоку 

повітря (м3/год) та рівня споживання електроенергії (так вентилятор 

потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-10000 м3/год, що дозволить за кілька 

годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім того, сучасні системи 

дозволяють встановлення на вході вентиляції фільтрів та водяних систем 

обігріву, що є найбільш ефективним та економічним. В приміщеннях, де 

відсутні вентиляційні труби, доцільно встановити системи провітрювання 

(віконну, чи стінову, обладнані фільтрами).  

У зв’язку з підвищенням тарифів на опалення, в ході другого обстеження 

було рекомендовано розглянути можливість встановлення систем рекуперації 

вихідного повітря. Це дозволило б значно зменшити втрати тепла при 

використанні систем вентиляції для обігріву. 

Необхідно відмітити, що використання саме систем вентиляції, а не 

кондиціонування повітря, дозволяє зменшити кількість пилу, спор та залишків 

гіф у повітрі архівосховищ. Крім того, вказані системи споживають менше 

електроенергії. 

Усім архівам, де було виявлено зараження приміщень пліснявою, 

рекомендовано щоденно проводити обробку приміщень ультрафіолетом 

(пересувні системи дозволяють рівномірно обробити всі поверхні, в тому числі 

стелажі, підлогу, стелю тощо). Така обробка дозволяє значно зменшити, а 

подекуди й повністю позбутися, зараження міксоміцетами. Звичайно УФ 

шкодить паперовим носіям але в значно меншій мірі ніж пліснява. 
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Уражені пліснявою обкладинки справ, полиці, стелажі та робочі поверхні 

рекомендовано обробляти розчином перекису водню, оскільки це один з не 

багатьох реагентів який ефективно знешкоджує не лише живі клітини грибків, 

але й їх спори і має мінімальний вплив на людину. Повторне обстеження 

показало, що така обробка повністю вбивала гіфи та спори грибів і запобігала 

повторному розвитку зараження. 

Усім дослідженим архівам було рекомендовано проводити вологе 

прибирання із додаванням антисептиків, що дозволило б в подальшому значно 

знизити кількість спор та пилу в повітрі приміщень архівосховищ.  

У ході повторного обстеження архівосховищ було встановлено, що 

обробка архівних документів парами формаліну, яка практикувалась 

працівниками архівів з метою знищення біодетерантів, часто є 

малоефективною. Тому було рекомендовано просушувати документи з надмірно 

зволоженими паперовими носіями та дотримуватись нормативних вимог щодо 

умов зберігання, що в переважній більшості випадків потребує відновлення 

та/або заміни систем вентиляції. 

Таким чином, основними рекомендаціями, наданими архівним установам, 

було оновлення систем вентиляції та обробка уражених об’єктів 

антисептичними реагентами. 

В ході дослідження було визначено також особливості мікробіологічного 

та ентомологічного стану архівосховищ та архівних документів у кожному з 

досліджених архівів та надано конкретні рекомендації щодо його поліпшення, 

викладені у актах обстеження, складених за результатами дослідження кожної 

архівної установи (див. додатки). 
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ВИСНОВКИ 

В ході проведення обстеження архівосховищ та архівних документів було 

виявлено низку проблем, характерних майже для всіх архівних установ, 

незалежно від їх місця знаходження та підпорядкування як в період 

опалювального сезону так і після його закінчення. Найбільше на 

мікробіологічний стан обстежених приміщень та окремих документів впливала 

наявність та ефективність систем вентиляції повітря.  

Під час опалювального сезону на стан приміщень та документів суттєво 

вплинули системи опалення (як централізовані, так і суміщенні із 

вентиляційною системою), часто малоефективні чи взагалі непрацюючі.  

Загалом, в ході обстежень було виявлено таке: основними комахами-

шкідниками, що становлять загрозу для документів з паперовими носіями є 

жуки – хлібні точильники (Stegobium paniceum); основні біопорушення стін, 

стелі, підлоги, а подекуди й стелажів спричиненні мікроміцетами роду 

Cladosporium; більшість пошкоджених паперових документів заражені 

мікроміцетами роду Chaetomium. Основними рекомендаціями наданими було 

оновлення систем вентиляції та обробка вражених об’єктів антисептичними 

реагентами. 

Надані архівним установам найпростіші рекомендації, які вони мали 

змогу виконати самостійно (провітрювання, просушування, обробка документів 

та приміщень ультрафіолетом та розчином перекису водню тощо), дозволили 

значно зменшити шкідливий вплив біологічних факторів на стан збереження 

архівних документів, що підтвердило повторне їх обстеження. 

Однак, відсутність належного фінансування не дозволяє архівним 

установам у повній мірі забезпечувати відповідні умови зберігання архівних 

документів шляхом заміни/встановлення вентиляційних систем, регульованих 

опалювальних систем, застосування сучасних приладів кліматичного контролю, 

обробки та ремонту уражених плісеневими грибами приміщень тощо. 
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Додаток 1 

Акт обстеження ЦДІАК України 
 

АКТ 
__22.05.2015___№____1____ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та уражених 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою: м. Київ, вул. 
Солом'янська, 24 
  
Обстеження проводилося 19-20.05.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м): було обстежено 1350 м2. 
Система кондиціонування та вентиляції повітря: + 
Наявність вікон:      + 
Наявність централізованої системи опалення:  + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі ( С): 18 С. 
Середньомісячні показники вологості (%): 38. 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     +/– 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 

ІV.Мікробіологічний стан 
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
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види культур грибів (бактерій) мікроміцети Cladosporium sp., та ін. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
 архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: Cladosporium sp, Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
наявність личинок комах:     – 
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку. У 

всіх випадках спостерігались сліди минулого ураження, в тому числі внаслідок 
пошкодження паперу водою (Chaetomium sp.). Поодинокі свіжі спори привнесені ззовні та не 
є ознаками зараження. Так, на документах знайдено спори, занесені з вентиляцією 
(Cladosporium sp.).  

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Необхідне очищення вентиляційних каналів та місць забору повітря. 
Основним джерелом свіжих спор Cladosporium sp., скоріш за все, є вентиляційні 

канали. Відповідно до характеру розповсюдження, згідно з результатами мікробіологічного 
обстеження зразків з вентиляційних грат можливий осередок зараження знаходиться на рівні 
центральних поверхів. Однак, необхідно відмітити, що свіжі фільтри-тканини суттєво 
впливають на точність такого припущення. 

Профілактичні заходи: 
Необхідне очищеня вентиляційної системи від залишків плісеневих грибів та їх спор.  

 

Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
 

Додаток до акта №1 

Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
1. Фонд 127 опис 1012 Коробка 607 (кислотний картон) 
На дні коробки виявлено  поодинокі старі спори Chaetomium sp., вірогідно привнесені ззовні. 
2. Фонд 127 опис 1012 Коробка 677 (картон для валіз, внутрішня поверхня коробки та торець 
справи) 
Спор чи міцелію не виявлено. 
3. Фонд 127 опис 1020 Коробка 114 (фанерна коробка, внутрішня поверхня коробки та 
торець справи) 
Спор чи міцелію не виявлено. 
4. Фонд 127 опис 1020 Коробка 148 (картон для валіз, внутрішня поверхня коробки та торець 
справи) 
Спор чи міцелію не виявлено. 
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5. Фонд 127 опис 1017 Коробка 15А (картон для валіз, внутрішня поверхня коробки та 
торець справи) 
На картоні не виявлено спор чи міцелію. На торці справи знайдено старі мертві гіфи та 
поодинокі старі спори Chaetomium sp. 
6. Фонд 127 опис 1017 Коробка 18А (кислотний картон, внутрішня поверхня коробки та 
торець справи) 
На картоні не виявлено спор чи міцелію. На торці книги знайдено старі мертві гіфи та 
поодинокі старі спори Chaetomium sp. 
7. Підлога біля переходу з 4 в 3 відсік на 9 поверсі 
Чисто, спор чи міцелію не виявлено, майже не виявлено пилу. 
8. Вхід до приміщення вентиляційного повітря (3 відсік біля 19 стелажа на 9 поверсі), 
тканина-фільтр. 
Чисто, спор чи міцелію не виявлено, майже не виявляється пил. Очевидно, недавно 
замінений. 
9. Поверхня коробки під точкою забору №8. 
Поодинокі старі мертві гіфи. Поодинокі старі спори Cladosporium sp. Явно занесені з 
вентиляції. 
10. Вихід вентиляційного повітря із приміщення, між 4 та 5 стелажем 3 відсіку на 9 поверсі, 
поверхня ґратів. 
Пил, поодинокі старі мертві гіфи, спор не виявлено. 
11. Фонд 491 опис 96 Коробка 226 (зовнішня поверхня), навпроти входу у 3 відсік 6 поверху. 
Пил, поодинокі старі мертві гіфи, спор не виявлено. 
12. Вхід до приміщення 3 відсіку на 6 поверсі вентиляційного повітря (аналогічно точці 
забору №8 на 9 поверсі), тканина-фільтр. 
Старі мертві гіфи, сліди сажі, спори (в тому числі свіжі) Cladosporium sp. 
13. Вихід вентиляційного повітря із приміщення між 6 та 7 стелажами 3 відсіку на 6 поверсі, 
поверхня ґратів (аналогічно точці забору №10). 
Сліди сажі та пилу, спори (в тому числі свіжі) Cladosporium sp. 
14. Зовнішня поверхня коробки, розташованої під точкою забору №13. 
Пил, поодинокі старі гіфи, спор не виявлено. 
15.Фонд 1322 опис 1 Коробка 112 (внутрішня поверхня коробки та торець справи) 
Пил, старі спори Chaetomium sp. та Cladosporium sp., поодинокі гіфи. 
16. Фонд 25 опис 1 справа 121 (між сторінками, підозра на активний процес руйнування) 
Мертві гіфи, численні старі спори та спорангії Chaetomium sp. Живих клітин чи свіжих спор 
не виявлено. 
17. Фонд 25 опис 1 справа 15 (між сторінками, підозра на активний процес руйнування) 
Мертві гіфи, численні старі спори та спорангії Chaetomium sp. Живих клітин чи свіжих спор 
не виявлено. 
18. Підлога навпроти переходу з 3 в 4 відсік на 1 поверсі. 
Численні старі гіфи, поодинокі спори, як старі так і свіжі, Cladosporium sp. 
19. Вхід до приміщення 3 відсіку на 1 поверсі вентиляційного повітря (аналогічно точці 
забору №8 та №12), тканина-фільтр. 
Чиста тканина, сліди пилу. Тканина-фільтр явно недавно замінена. 
20. Вихід вентиляційного повітря з приміщення 3 відсіку на 1 поверсі, поверхня грат 
(аналогічно точці забору №10 та №13). 
Пил, сліди сажі, поодинокі старі та свіжі спори Cladosporium sp. 
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Додаток 2 

Акт обстеження ЦДАВО України 
 
АКТ 
____02.06.2015___№___2___ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та уражених 
документів 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 
Солом’янська, 24.  
Обстеження проводилося 28-29.05.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м): Сховище № 4   – 450; 
        Сховище № 3   – 450; 
        Сховище № 6   – 450; 
        Сховище № 10 – 450;  
        Сховище № 11 – 450;  
        Сховище № 1   – 450; 
        Кімната описів – ~20. 
Система кондиціонування та вентиляції повітря:  + 
Наявність вікон:      + 
Наявність централізованої системи опалення:   + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі ( С): 

    Сховище № 4   – 18; 
        Сховище № 3   – 18; 
        Сховище № 6   – 20,2; 
        Сховище № 10 – 21,5;  
        Сховище № 11 – 22;  
        Сховище № 1   – не вимірювалось; 
        Кімната описів – не вимірювалось. 
 
Середньомісячні показники вологості (%): 

    Сховище № 4   – 47; 
        Сховище № 3   – 44; 
        Сховище № 6   – 43; 
        Сховище № 10 – 39;  
        Сховище № 11 – 37;  
        Сховище № 1   – не вимірювалось; 
        Кімната описів – не вимірювалось. 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:     – 
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сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів (бактерій) мікроміцети Cladosporium sp., та ін. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: Cladosporium sp, Chaetomium sp., Stemonitis sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
наявність личинок комах:     – 
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку. У 

всіх випадках спостерігались сліди минулого ураження, в тому числі внаслідок 
пошкодження паперу водою (Chaetomium sp.). На документах знайдено спори занесені з 
вентиляцією (Cladosporium sp.) та людиною (Alternaria sp.). Також на одному з документів 
(див. додаток) виявлено спори Stemonitis sp. разом із спорангієм та гіфами (ймовірно 
документи клали на гнилу деревину, звідки і перенеслось, оскільки на папері даний вид не 
живе). На входах та виходах вентиляційного повітря в приміщеннях було виявлено численні 
спори та гіфи, подекуди свіжі, Cladosporium sp., що свідчить про зараження системи 
вентиляції. 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Необхідне очищення вентиляційних каналів та місць забору повітря. 
Основним джерелом свіжих спор Cladosporium sp. скоріш за все, є вентиляційні 

канали. Відповідно до характеру розповсюдження, згідно з результатами мікробіологічного 
обстеження зразків з вентиляційних решіток, можливий осередок зараження знаходиться на 
рівні центральних поверхів. Однак, наявність нещодавно замінених фільтрів суттєво впливає 
на точність такого припущення. 

Для низки документів (див. додаток) необхідно провести знепилення через високу 
концентрацію спор, шкідливих для людини.  

Методи дезінсекції. 
Гігієнічне очищення: 
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У зв’язку з зараженням вентиляції рекомендується більш ретельно протирати підлогу, 

полиці та коробки, розміщенні безпосередньо під вентиляційними гратами, вологими 
ганчірками, змоченими в розчин дезінфектанту.  

Профілактичні заходи: 
Необхідне очищення вентиляційної системи від залишків плісеневих грибів та їх спор. 

У зв’язку із наявністю на тканинних фільтрах не тільки спор, але й живих гіф, пропонується 
їх також просочувати розчинами дезінфектантів. 
 

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 
_______________ 
(підпис) 

 
 
 
В.О.Кітам 

 

 
 
 
_______________ 
(підпис) 

 
 
 
В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
 
 
Додаток до акта №2 

Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
1. Сх. № 4,  Ф Р-2, Оп. 9, к. 3032 (під входом вентиляції). 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
2. Сх. №3, Ст. 16, полиця 9, к.227 (торець документів). 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
3. Сх. №3, Ст. 16, полиця 9, к.231 (торець документів). 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
4. Сх. №3,  Ст. 16, полиця 9, к.237 (торець документів). 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
5. Сх. №3, Ст. 16, полиця 9, к.251 (торець документів). 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
6. Сх. №3, Ст. 16, полиця 9, к.281 (торець документів). 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
7. Сх. №3, Ст. 9, к.54 (торець документів). 
Чисто, спори відсутні, 1 стара гіфа – артефакт. 
8. Сх. №6, Ст.5, полиця 6, к.2 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp.,1 спора Alternaria sp. (не зустрічається 
в приміщеннях). 
9. Сх. №6,Ст.5, полиця 6, к.3 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
10. Сх. №6,Ст.5, полиця 6, к.5 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
11. Сх. №6,Ст.5, полиця 6, к.74 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
12. Сх. №6,Ст.5, полиця 6, к.80 
Пил, старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
13. Сх. №6,Ст.5, полиця 6, к.98 
Відносно свіжі мертві гіфи, надзвичайно багато спор Chaetomium sp. 
14. Сх. №6,Ст.7, полиця 3, к.334 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
15. Сх. №6,Вентиляційна решітка при вході у 2-й відсік. 
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Мертві гіфи, численні старі та свіжі! спори Cladosporium sp., поодинокі спори Chaetomium 
sp., сажа, пил. 
16. Сх. №10, Ст. 22, полиця 6, к.13 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
17. Сх. №10, Ст. 22, полиця 6, к.14 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
18. Сх. №10, Ст. 22, полиця 6, к.15 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі свіжі спори Chaetomium sp. 
19. Сх. №10, Ст. 22, полиця 6, к.16 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
20 Сх. №10, Ст. 22, полиця 6, к.17 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. та Cladosporium sp. 
21. Сх. №10, Ф.4621, Оп.13,Од.Зб.7746, ст.19 – оборот 
Пил, численні старі мертві гіфи, численні спори Chaetomium sp. 
22. Сх. №10, Там же, ст.23 – оборот. 
Численні відносно свіжі мертві гіфи, спорангії та спори Chaetomium sp. 
23. Сх. №11, Ф.2767, к.32 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
24. Сх. №11,Ф.2767, к.31 
Нитки, мертві гіфи, спор не виявлено. 
25. Сх. №11,Ф.2767, к.33 
Поодинокі гіфи та спори Cladosporium sp. 
26. 10 поверх, підсобне приміщення, Поверхня не заміненої тканини-фільтра на вході 
вентиляції. 
Пил, сажа, мертві гіфи, спор не виявлено. 
27. Сх. №1, Ф.1854, пляма від вологи на коробці. 
Пил, старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. та Cladosporium sp. 
28. Сх. №1,Ф.2449, Оп.1 (плями на листах) 
Є спори Chaetomium sp., гіфи. Знайдено спори та спорангій Stemonitis sp. (слизовик) – явний 
артефакт, адже росте виключно на гнилій деревині, можливо папір контактував з зараженою 
поверхню, звідки перенеслись сліди. 
29. Сх. №1, Там же 
Аналогічно 28. Є живі гіфи, скоріш за все Chaetomium sp. Потребує протигрибкової обробки. 
30. 4 поверх, кімната описів, Тканина-фільтр на вході вентиляції. 
Сажа, численні спори Cladosporium sp., поодинокі гіфи. 
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Додаток 3 

Акт обстеження ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного 
 

АКТ 
_09.06.2015____№___3___ 
______________________________ 

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 
Солом'янська, 24 (корп. ІІ) 
  
Обстеження проводилося 04-05.06.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)   – 63,6 
Архівосховище відедокументів( кім.№ 206)     – 14,3 
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 207)    – 48,22 
Архівосховище фонодокументів( кім.№ 104)    – 46,64 
Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)      – 46,64 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.4)  – 60,95 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)  – 60,37 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)  – 67,86 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)  – 20,65 

 
Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/-. 
Наявність вікон: - 
Наявність централізованої системи опалення: - 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі ( С):  

Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)   – 23 
Архівосховище відедокументів( кім.№ 206)     – 22,6 
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 207)    – 22,5 
Архівосховище фонодокументів( кім.№ 104)    – 21,1 
Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)      – 20,3 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.4)  – 17,5 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)  – 17,8 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)  – 17,8 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)  – 16,7 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)   – 51 
Архівосховище відедокументів( кім.№ 206)     – 45 
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 207)    – 46 
Архівосховище фонодокументів( кім.№ 104)    – 58 
Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)      – 62 
Архівосховище кінодокументів підземне, (бокс №.4)  – 77 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)  – 78 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)  – 82 
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)  – 85 
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ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      + 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      + 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 

ІV. Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp., Penicillum sp., численні 

аероспори 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: Cladosporium sp., Penicillum sp., аероспори 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
наявність личинок комах:     – 
 
 
 
Обстеженням встановлено: 
Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку 1. На документах знайдено 

спори, занесені з вентиляцією – Cladosporium sp. На вентиляційних решітках в приміщеннях 
було виявлено численні спори та гіфи Cladosporium sp. та аероспори (відповідно до розмірів 
належать до Penicillum sp. чи/та Aspergillus sp., точна ідентифікація ускладнена через високу 
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запиленість та деформацію спор внаслідок обробки ультрафіолетом), що свідчить про 
зараження системи вентиляції. Всі обстежені поверхні (стіни, полиці, шафи) вкриті 
аероспорами та пилом, що значно ускладнює ідентифікацію. Також аероспори виявлено у 
зразках, взятих із закритих коробок та боксів. Надзвичайно сильно аероспори представлені в 
підвальних сховищах, крім того в 9 боксі виявлено вбиті в ході обробки приміщення 
ультрафіолетом, колонії Penicillum sp. Висока вологість (див.додаток) та велика 
концентрація спор у повітрі і на поверхнях стін та полиць в подальшому може стати 
причиною надзвичайно сильного зараження. Загалом живих клітин чи гіф не виявлено. 

 
Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Необхідне очищення вентиляційних каналів та місць забору повітря. 
Необхідна ретельна обробка приміщень за допомогою дезінфікуючих миючих засобів 

(див.додаток 2) для видалення аероспор та профілактики подальших заражень. 
Для низки документів (див. додаток 1) необхідно провести знепилення через високу 

концентрацію спор шкідливих для людини.  
 
Гігієнічне очищення: 
У зв’язку з зараженням вентиляції та високою концентрацією аероспор в повітрі 

рекомендується провести генеральну дезінфекцію приміщень (включаючи підлогу, стіни 
ящики, полиці тощо) та регулярно ретельно протирати підлогу, полиці та навіть 
коробки/бокси вологими ганчірками, змоченими в розчині дезінфектанту.  

 
Профілактичні заходи: 
Необхідне очищення вентиляційної системи від залишків плісеневих грибів та їх спор. 

У зв’язку з періодичним підтіканням у підвальних сховищах (первинне джерело грибкової 
інфекції) та розвитком вторинних заражень в приміщеннях інших сховищ (принесено як 
через вентиляцію так і безпосередньо людьми) рекомендується окрім обробки 
ультрафіолетом регулярно проводити вологе прибирання із використанням дезінфікуючих 
речовин (див. додаток 2) з метою фізичного прибирання спор та залишків грибків (гіфи). 

Крім того рекомендується використовувати для косметичного ремонту будівельні 
матеріали із водонепроникними/гідрофобними та протигрибковими домішками. 

Для захисту фото- і кінодокументів від впливу мікроорганізмів їх потрібно обробляти 
1%-м спиртовим розчином однїєї з таких речовин, як дінітрохлорбензол, 
дінітротіоціанбензол, тетраметілтіурамдісульфід (тіурам) і 1%-м водним розчином фенолята 
натрію. Зображення на чорно-білій плівці при цьому не погіршується. Негативи для захисту 
від дії мікроскопічних грибів рекомендується обробляти 0,1-1%-м розчином 
алкілбензілдіметіламмонійхлоріда (препарат Роккал). Обробку можна поєднувати з 
гідрофобізацією, що запобігає злипанню негативів. 

 
 
 

 

Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
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Додаток 1 до акта № 3 

Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
1. П 1880 
Поодинокі мертві гіфи, пил, аероспори. Помутніння свідчить про грибкове ураження 
фотошару. 
2.П 1882 (зворот) 
Численні поодинокі гіфи, аероспори. Можливо Penicillum sp. – через жовтий колір паперу в 
місці ураження. 
3.О 37304 (плівка, негатив) 
Поодинокі гіфи та спори Chaetomium sp., аероспори. Розрідження плівки – симптом 
зараження Bacillus sp, однак ні їх клітин, ні спор не було виявлено. 
4. О 37304 (конверт, жовта пляма – місце контакту із плівкою). 
Численні гіфи, ні спор, ні спорангіїв не виявлено. 
5. Вентиляційна решітка над дверима к.205. 
Уламки гіф, численні спори Cladosporium sp., пил, аероспори. 
6. Ст.1, пол.5 (поверхня під А205-206), к.206. 
Пил, целюлоза, старі гіфи, поодинокі спори Cladosporium sp., аероспори. 
7.Поверхня шафи навпроти входу (ІН 10630118), к.206. 
Поодинокі уламки гіф, спори Cladosporium sp., аероспори, пил. 
8. Ст.3, пол.4, к.207, поверхня під 8489 – пил. 
Поодинокі уламки гіф, спори Cladosporium sp., аероспори, пил. 
9. Стіна (зовнішня), к.104, замазане цементом відшарування штукатурки. 
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил. 
10. Стіна (зовнішня), к.105, відшарування фарби (навпроти входу). 
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил. 
11. Стіна де вхід, вправо від входу, к.105, відшарування фарби. 
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил. 
12. Стіна – правий, дальній від входу, кут приміщення, б.4. 
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил. 
13. Стіна – навпроти входу, б.4. 
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил, поодинокі уламки гіф. 
14. Стіна – лівий, дальній від входу, кут приміщення, б.5, відшарування фарби. 
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил, поодинокі уламки гіф. 
15. Стіна – правий, дальній від входу, кут приміщення, б.6, відшарування фарби. 
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил, поодинокі уламки гіф. 
16. Права стіна, б.9, жовто-оранжеві плями плісняви. 
Численні гіфи, спорангії та спори Penicillum sp. 
17. Там же, темні плями в кутах. 
Численні гіфи, спорангії не виявлено – вірогідно Penicillum sp., аероспори. 
{Окремі зразки з документа та його пакування 
18. Кіноплівка, торець бобіни. (Од. обл. № 11197, 1 частина  -  негатив) 
Уламки гіф, аероспори, пил. 
19. Там же, дно боксу. 
Целюлоза, поодинокі гіфи, аероспори, пил. 
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Додаток 2 до акту № 3 
 
Перелік дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень: 
 
ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН 
 
BALTIACHEMI (Естонія):ДЕЗЕКОНОМ; 

ФАН. 
 
ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT; 

Septoforce. 
 
НВО "Фармакос" (Україна): Хлорантоін; 

Біомой. 
ТОВ «Гігієна-Мед Стерил»: «Астрадез® - НУК»; 

«Брілліант»; 
«ДЕЗаль»; 
«Дезамін»; 
«ДЕЗанідін»; 
«Брілліантовий рай»; 
«ДЕЗхлор». 
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Додаток 4 

Акт обстеження Державного архіву Київської області 
 

АКТ 
__16.06.2015___№__4__ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та уражених 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою: м. Київ, вул. 
Мельникова, 38 та 40. 
Обстеження проводилося 11-12.06.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м): 
Сховище №7      – 324 
Сховище №8      – 324 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  – 
Наявність вікон:        + 
Наявність централізованої системи опалення:    – 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі ( С):  

Сховище №7      – 25 
Сховище №8      – 26,3 

Середньомісячні показники вологості (%): 
Сховище №7      – 36 
Сховище №8      – 35 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:    + 
плями плісеневих грибів:      + 
сліди підтікань:       + 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:     – 
плями плісеневих грибів:       – 
сліди підтікань:        – 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття:  – 
плями плісеневих грибів:      – 
сліди підтікань:       – 
сліди комах:        – 
сліди гризунів:       – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:      – 
сліди підтікань:       – 
сліди комах:        + 
сліди гризунів:       – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:      – 
сліди комах:        + 
сліди гризунів:       – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:      + 
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сліди комах:        + 
сліди гризунів:       – 

ІV.Мікробіологічний стан 
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:    + 
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp., Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:        + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): +, висока на 

стінах. 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:    + 
види культур грибів: Cladosporium sp, Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:        + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації): +, Stegobium paniceum (архівні коробки, 

документи) 
наявність личинок комах:      + 
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку. 

На стінах знайдено спори Cladosporium sp. та Chaetomium sp. Численні старі мертві гіфи та 
спори Chaetomium sp. на документах вказують на їх старе ураження водою (у деяких 
випадках гіфи повністю пронизують папір роблячи його занадто ламким і чутливим до умов 
зберігання та роботи), крім того деякі документи потребують ретельного знепилення через 
високу кількість спор між аркушами (спори Chaetomium sp. є токсичними для людини). 
Намокання зовнішніх стін на 7–8 поверхах призвело до значного відшарування штукатурки, 
фарби та стрімкого розвитку плісняви – Cladosporium sp. (є небезпечною для людей через 
токсичність спор). Надмірна температура та низька вологість (див. додаток) в сховищах 
призводить до різкого зменшення стійкості паперу до механічних пошкоджень, особливо – 
ураженого Chaetomium sp. 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Необхідна ретельна обробка приміщень за допомогою дезінфікуючих миючих засобів, 

з метою зменшення кількості спор Cladosporium sp. 
Для низки документів (див. додаток) необхідно провести знепилення через високу 

концентрацію спор, шкідливих для людини.  
Методи дезінсекції:  
Документи уражені Stegobium paniceum (жук-хлібний точильник) необхідно ретельно 

обробити дезінсектантами. Крім того, потаємний характер розповсюдження та розвитку цих 
комах потребує ретельного огляду архівних коробок навколо заражених документів з метою 
ранньої профілактики та дезінсекції. 

Гігієнічне очищення: 
У зв’язку з зараженням стін Cladosporium sp. та високою концентрацією їх спор в 

повітрі рекомендується провести генеральну дезінфекцію приміщень (включаючи підлогу, 
стіни ящики, полиці тощо ) та регулярно ретельно протирати підлогу, полиці та навіть 
коробки/бокси вологими ганчірками змоченими в розчин дезінфектанту (крім того це 
дозволить дещо збільшити вологість в приміщеннях).  

Профілактичні заходи: 
Необхідно провести ремонт вентиляційної системи. У зв’язку із періодичним 

намоканням стін, рекомендується в ході проведення косметичного ремонту також провести 
обробку стін гідрофобними/водостійкими будівельними сумішами із протигрибковими 
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добавками. Рекомендується регулярно проводити вологе прибирання із використанням 
дезінфікуючих речовин з метою фізичного прибирання спор та залишків грибків (гіфи). 

 
 

Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
Додаток 1 до акта № 4 

Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
1. Сх. №7, Відшарування фарби та штукатурки, дальній правий кут від входу, зовнішня стіна. 
Елементи штукатурки, свіжі/живі спори Cladosporium sp. 
2. Сх. №7, навпроти входу. 
Поодинокі мертві гіфи, волокна скловолокна, поодинокі застарілі спори Cladosporium sp. 
3. Сх. №7,  Ф.2, оп.1, спр.7830. 
Численні старі мертві гіфи, поодинокі спори Cladosporium sp. (явно занесенні з повітря 
архівосховища). Папір майже повністю проріс гіфами гриба (це робить його ламким). 
4. Сх. №7, Там же. 
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори 
Cladosporium sp. Волокна скловолокна. 
5. Сх. №7, Там же. 
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори 
Cladosporium sp. Волокна скловолокна. 
6. Сх. №8, Відшарування фарби та штукатурки, дальній правий кут від входу, зовнішня стіна. 
Спор чи гіф не знайдено. 
7. Сх. №8, Там же, навпроти входу. 
Спор чи гіф не знайдено. 
8. Сх. №8,Ф.280, форм.сп. Чернігівського повіту1831рр. 
Частинки обкладинки (картон), послід та куколка Stegobium paniceum. 
9. Сх. №8,Ф.12, оп.26, спр.624. 
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори 
Cladosporium sp. Волокна скловолокна. 
10. Сх. №8,Ф.2, оп.3, спр.11820. 
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори 
Cladosporium sp. Волокна скловолокна. Знайдена біла стара мертва колонія Penicillium sp. 
11. Читальний зал, Ф.297, оп.1, спр.379. 
Численні старі спори Chaetomium sp. та Cladosporium sp. Гіф чи спорангіїв не виявлено – 
спори могли бути занесені ззовні. 
12. Читальний зал, Там же (зеленуватий слід). 
Пил, поодинокі залишки гіф. Спор чи спорангіїв не виявлено. 
13. Читальний зал по вул. Мельникова 40, Стіна зі слідами підмокання (проходить стояк). 
Численні спори Cladosporium sp., мертві гіфи. 
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Додаток 5 

Акт обстеження ЦДАЗУ 
 

АКТ 
__23.06.2015___№___5_____ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та уражених 
документів 
 

Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 3. 
Обстеження проводилося 18–19.06.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м): Сховище №1 – 65,8; 
  Сховище №2 – 51,8; 
  Сховище №3 (карантин) – 51,8. 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: +. 
Наявність вікон: – 
Наявність централізованої системи опалення: + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі ( С): 

Сховище №1    – 20,9°С; 
Сховище №2    – 22°С; 
Сховище №3    – не вимірювалась. 

Середньомісячні показники вологості (%): 
Сховище №1    – 48%; 
Сховище №2    – 45%; 
Сховище №3    – не вимірювалась. 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 
1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки: – 
плями плісеневих грибів:   – 
сліди підтікань:    – 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки: – 
плями плісеневих грибів:   – 
сліди підтікань:    – 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:   – 
сліди підтікань:    – 
сліди комах:     – 
сліди гризунів:    – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:   – 
сліди підтікань:    – 
сліди комах:     – 
сліди гризунів:    – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:   – 
сліди комах:     – 
сліди гризунів:    – 
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6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:   – 
сліди комах:     – 
сліди гризунів:– 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів: – 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я праців- 
ників архіву:     – 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –. 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:  + 
види культур грибів: Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я праців- 
ників архіву:        + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): + 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації): – 
наявність личинок комах:   – 
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку. 

Загалом всі представлені документи знаходяться в майже ідеальному стані. Виключення 
становлять лише недавно отримані документи які ще не пройшли обробку (див.додаток). 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції:  
Для ряду документів (див. додаток) необхідно провести знепилення через високу 

концентрацію спор шкідливих для людини.  
 

Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
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Додаток до акта № 5 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
1. Ф.2, оп.1, спр.11. 
Пил, спор чи гіф не знайдено. 
2. Там же. 
Ппил, сліди старих поламаних спор та гіф. 
3. Ф.2, оп.2, спр.11. 
Пил, численні старі мертві гіфи, поодинокі спори Chaetomium sp. 
4. Стелаж 6, полиця 8 (Сх.1). 
Уламок старої гіфи, спор не виявлено. 
5.Ф.2, оп.3, спр.3. 
Сліди пилу, сліди старих поламаних спор та гіф. 
6.Ф.2, оп.3, спр.5. 
Значна кількість пилу, сліди старих поламаних спор та гіф. 
7. Там же. 
Значна кількість пилу, сліди старих поламаних спор та гіф. 
8. Ф.2, оп.1, спр.17. 
Численні старі мертві гіфи, уламки спор. Цілих спорангіїв чи спор не виявлено. 
9. Там же, коробка. 
Численні старі мертві гіфи, уламки спор. Цілих спорангіїв чи спор не виявлено. 
10. Книга («Вступ до історії сх.–слов. мов» Пантелеймон Ковалів). 
Численні спори Chaetomium sp., аероспори, поодинокі гіфи. 
11. Книга («Руська правда й історія її тексту» Л .Бінецький). 
Пил. 
12. Стелаж 18, полиця 3 (Сх.2). 
Пил, поодинокі уламки гіф. 
13.Порожня коробка з-під документів. 
Пил, поодинокі уламки гіф. 
14. КУППО (коробка, документ) 
Пил, поодинокі старі гіфи та спори Chaetomium sp. 
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Додаток 6 

Акт обстеження ЦДАМЛМ України 
 

АКТ 

___08.07.2015___№__6__ 
______________________ 
 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 
Володимирська, 24 (корп. ІІ) 
  
Обстеження проводилося 30.06.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Архівосховище №1    – 237 
Архівосховище №5    – 134 
Архівосховище №4     – 73,8 
Книгосховище     – 3*80 
Музейне сховище №2    – 20 
Музейне сховище №4    – 28 
Меморіальний кабінет Смолича  – ~12 

 
Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/–. 
Наявність вікон: – 
Наявність централізованої системи опалення: – 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Архівосховище №1    – 24 
Архівосховище №5    – 20 
Архівосховище №4     – 20 
Книгосховище     – 22 
Музейне сховище №2    – 20 
Музейне сховище №4    – 22 
Меморіальний кабінет Смолича  – ? 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище №1    – 78 
Архівосховище №5    – 80 
Архівосховище №4     – 76 
Книгосховище     – 70 
Музейне сховище №2    – 80 
Музейне сховище №4    – 60 
Меморіальний кабінет Смолича  – ? 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      + 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
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плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      + 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp., Chaetomium sp. та 

Penicillum sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  + (Музейне сховище №4, 

шинель) 
наявність личинок комах:     + 
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку 1. 

Загалом, майже відсутні сліди зараження архівосховищ та документів мікроміцетами. Сліди 
підтікань виявленні в сховищі №5 та книгосховищі містять сліди застарілого ураження 
Cladosporium sp. такі як уламки гіф та спор даної плісняви. Необхідно відмітити, що живих 
клітин (гіф) чи спор грибка не було виявлено.  

Документи та архівні коробки знаходяться майже в ідеальному стані. Проте на торці 
підшивки KURIEA POLSKI 1970 III–V було виявлено сліди застарілого ураження 
Chaetomium sp.  

В ході обстеження Музейного сховища №4 було виявлено живі личинки та дорослі 
особи молі платяної (на шинелі). Дані комахи становлять особливу небезпеку для олійного 
живопису, зокрема картин, які знаходяться в тому ж сховищі. 

Загалом, в ході обстеження не було виявлено ознак активного ураження 
мікроміцетами крім застарілих слідів підтікань. Архівні документи та музейні предмети 
знаходяться в задовільному стані. 
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Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
З метою недопущення повторного зараження Cladosporium sp. рекомендується перед 

проведенням косметичного ремонту обробити сліди підтікань будівельними розчинами 
проти грибків (згідно з інструкціями виробника) та фізично (шпателем, щіткою тощо) 
видалити шар мертвих гіф та/чи спор. 

Методи дезінсекції: 
Необхідно звернути увагу на зараження Музейного сховища №4 платяною міллю: 

максимально ізолювати заражену шинель. Обробити приміщення аерозольними засобами 
проти молі (Raid для літаючих комах, Raid проти молі або інші високоефективні препарати). 
Ізолювати картини, які зберігаються в тому ж приміщенні. 

Гігієнічне очищення: 
Майже на всіх зразках відмічається велика кількість пилу (елементи штукатурки, 

побілки, целюлози, скло- чи базальтове волокно тощо), що вказує на надзвичайно низьку 
ефективність систем вентиляції. Рекомендовано частіше проводити вологе прибирання, 
оскільки така концентрація пилу в повітрі та, особливо, наявність ниток скловолокна є 
небезпечною для робітників і може викликати алергію та спричиняти захворювання 
дихальних шляхів. Вентиляція потребує заміни. 

Профілактичні заходи: 
Загалом більшість виявлених проблем має зникнути після запланованої заміни 

системи вентиляції. Рекомендується регулярно проводити огляд полотен з метою 
недопущення їхнього пошкодження міллю.  

 

Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
Додаток 1 до акта № 6 

Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем), мікрофотографія – камера DCM-3.1: 
№ Мікрофотографія Опис 
1.  

  

 Сх.1, Ст.15, полиця 
Виявлено пил. 

2.  

  

 Сх.1 ,Кришка білої коробки на 
стіні навпроти ст.14 
Виявлено пил. 
 
 
 
 
 



 

 

40 
3.  

 

  

 Сх.1, кватирка 
Виявлено сліди скло– чи 
базальтового волокна та численний 
пил. 

4.  

 

Сх.5, стіна біля входу, потік 
Виявлено поодинокі старі поламані 
спори Cladosporium sp. 

5.  

   

 Сх.5, торець підшивки KURIEA 
POLSKI 1970 III–V 
Виявлено пил, уламки мертвих гіф 
та спор Chaetomium sp. 

6.  –  Сх.4, Ст.1, пол.5 
Товстий шар фарби, який знявся з 
металевої полиці завадив 
мікроскопіюванню зразка. 

7.  

  

 Сх.4, розетка навпроти Ст.4 
Численний пил та залишки 
побілки. 

8.  

  

 Книгосховище, сліди підтікання на 
стіні біля входу 
Виявленно численні сліди та 
уламки спор Cladosporium sp. 

9.  

  

Книгосховище, сліди підтікання на 
стіні біля входу 
Виявленно численні сліди та 
уламки спор Cladosporium sp. 
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10.  

  

  

  

 Музейне сховище №2, Ст.1, Ш.2, 
пол.2 
Виявлено пил, численні аероспори, 
старі мертві гіфи та спорангії 
Penicillum sp. поодинокі уламки 
спор Chaetomium sp. 

11.  –  Музейне сховище №4, шинель 
Виявлено міль платяну. 

12.  

  

   

 Меморіальний кабінет Смолича, 
книжкова шафа навпроти входу, 
ззаду, полиця 
Виявлено пил, целюлоза, поодинокі 
старі спори Chaetomium sp. 

13.  

  

 Меморіальний кабінет Смолича, 
шафа зліва від входу 
Виявлено пил та сліди штукатурки. 
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Додаток 7 

Акт обстеження ЦДАГО України 
 

АКТ 
___14.07.2015_____№___8___ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 
Кутузова, 8 
  
Обстеження проводилося 10.07.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Сховище №1   – 360  
Сховище №2   – 360  
Сховище №3   – 360 
Бункер №1   – 48 
Бункер №2   – 15 
 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  +/-. 
Наявність вікон:       + (крім бункерів) 
Наявність централізованої системи опалення:   +/- 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Сховище №1   – 25,3 
Сховище №2   – 24 
Сховище №3   – 24,6 
Бункер №1   – 21,5 
Бункер №2   – ? 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Сховище №1   – 52 
Сховище №2   – 52 
Сховище №3   – 56 
Бункер №1   – 68 
Бункер №2   – ? 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
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сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Chaetomium sp. та Cladosporium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: Chaetomium sp. та Cladosporium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
наявність личинок комах:     – 
Обстеженням встановлено: 
Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку 1. Загалом, в ході обстеження не 

було виявлено активного зараження документів та приміщень пліснявою та/чи комахами. 
Знайдено старі мертві гіфи та старі й частково дегідратовані спори. Спори та уламки гіф 
Cladosporium sp. зустрічаються частіше біля вентиляційних решіток, що може вказувати на 
зараження вентиляції. Крім того на відкритих вікнах було знайдено свіжі спори Cladosporium 
sp. та невизначені живі клітини. 

При обстеженні архівних коробок та документів було виявлено сліди застарілих 
заражень (мертві гіфи та їх уламки, спори Chaetomium sp. та характерні плями від вологи). 
Необхідно відмітити наявність плям клейстеру, в яких були присутні гіфи грибків (точніше 
важко розрізнити через занадто сильне забарвлення, оскільки фарбування за Люголем 
спрямоване на проявлення крохмалю та декстранів (та їх похідних) на препараті). 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Загалом, не було знайдено ознак активного зараження, тому дезінфекція приміщень не 

потрібна. 
Гігієнічне очищення: 
В більшості зразків відзначається висока кількість пилу, залишків штукатурки та 

побілки тощо. Зважаючи на це та на використання вікон для провітрювання приміщень 
частіше проводити вологе прибирання бажано із застосуванням дезінфектантів (див. 
Додаток 2). 

Профілактичні заходи: 
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Необхідно замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стенові 

системи провітрювання обладнаних фільтрами (на ринку присутня достатня кількість 
підходящих вентиляторів та систем українського виробництва, наприклад «Вентс»). При 
заміні вентиляції варто звертати увагу на загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та 
рівня споживання електроенергії (так вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-
10000 м3/год, що дозволить за кілька годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім 
того зараз є можливість встановлення на вході вентиляції фільтрів та водяних систем 
обігріву, що буде найбільш ефективним та економічним.  

Використання саме обладнаних фільтрами систем вентиляції, а не кондиціонування 
повітря дозволить зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф в повітрі архівосховищ. 
Крім того такі системи споживають менше електроенергії. 

 
 

  
Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
Додаток 1 до акта № 8 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
 
№ Микрофотографії  
1 

  

  

Сх. №1, Ст.2, пол.14, поверхня 
Виявлено целюлозу (1), пил (2) 
та поодинокі відносно свіжі 
спори Chaetomium sp. (росте на 
вологому папері, є відносно 
токсичним для людини). 

2 

  

Сх. №1, вікно зліва від входу 
Виявлено пилок сосни, 
аероспори, пил 
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3 

 

Сх. №1, вентиляційна решітка 
біля входу. 
Виявлено поодинокі часточки 
пилу та поодинокі старі 
дегідратовані спори 
Cladosporium sp. (найбільш 
розповсюджений рід плісняви в 
світі, часто заселяє системи 
вентиляції, горища тощо) 

4 

  

Сх. №1, поверхня труби 
навпроти входу зліва 
Виявлено пил, сліди побілки чи 
штукатурки,  

5 

   

Сх. №1, Ф.1, оп. 59, кор.2 
(кришка, під виходом 
вентиляції) 
Виявлено целюлозу та пил 

6 

   

Сх. №1, С.1, Ф.1, оп. 10, 
кор.149. 
Виявлено залишки паперу, 
целюлозу, поодинокі старі 
дегідратовані спори 
Cladosporium sp. 

7 

 

Сх. №1, С.2, Ф.1, оп.23, кор.20 
Виявлено залишки паперу та 
поодинокі старі дегідратовані 
спори Cladosporium sp. 

8 

  

Сх. №1, С.3, Ф.1, оп.62, кор.216 
Виявлено целюлоза, сліди 
клейстеру, поодинокі уламки 
старих мертвих гіф 
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9 

  

Сх. №1, С.4, Ф.269, оп.1, кор.57 
Виявлено целюлозу, пил. 

10 

  

 

Сх. №3, Ст. 2, пол.14 
Виявлено пил, залишки паперу 
(целюлози), сліди мертвих гіф. 

11 

  

Сх. №3, вікно, зліва від входу 
Виявлено пил, поодинокі спори 
Базидіоміцет (занесені ззовні). 

12 

  

Сх. №3, Ф.22, оп.6, кор.34 
(кришка) 
Виявлено целюлозу, пил, сажу, 
підозра на поодинокі спори 
Chaetomium sp.(важко 
розрізнити через велику 
кількість пилу та залишків 
штукатурки/побілки) 

13 

  

Сх. №3, вентиляційна решітка 
біля входу 
Виявлено старі мертві гіфи, 
сліди свіжих живих гіф. 

14 

  

Сх. №3, поверхня труби 
(аналогічно зразку №4) 
Виявлено целюлозу, залишки 
паперу, сліди відносно свіжих 
гіф. 
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15 

  

  

Сх. №3, С.1, Ф.251, оп.1, кор.1 
Виявлено целюлозу, залишки 
паперу, пил, сліди скло- чи 
базальтового волокна. 

16 

 

Сх.№3, С.2, Ф.67, оп.1, кор.2 
Виявлено целюлозу, та пил. 

17 

   

Сх.№3, С.3, Ф.243, оп.1, 
кор.148 
Виявлено целюлозу, пил, 
поодинокі спори Chaetomium 
sp. 

18 

   

Сх. №3, Ф209, оп.1, кор.37 
Виявлено целюлозу, поодинокі 
старі мертві гіфи, поодинокі 
спори Chaetomium sp. 

19 

   

Сх. №3, Ф.7, оп.5, кор.29 
(плями вологи) 
Виявлено, целюлозу, пил, 
залишки клейстеру, поодинокі 
старі мертві гіфи та 
дегідратовані спори 
Chaetomium sp. 

20 

  

Сх. №3, Ф7, оп.5, кор.28 (верх 
та торець обкладинки із 
штучної шкіри) 
Виявлено поодинокі старі гіфи, 
поодинокі живі клітини, сліди 
пилу. Вірогідно незадовго до 
відбору проб обкладинки були 
протерті. 
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21 

  

Сх. №3, Ф.7, оп.4, кор.1 (темні 
плями на кришці) 
Виявлено залишки паперу, 
поодинокі залишки клейстеру 
та старі мертві гіфи Chaetomium 
sp., які спричиняють темніший 
колір картону. 

22 

  

Сх. №2, Ст.2, пол.14. 
Виявлено сліди крохмалю 
(вірогідно залишки клейстеру) 
та пил. 

23 

  

Сх. №2, вікно зліва від входу. 
Виявлено живу клітину(вид 
невизначено) та свіжу спору 
Cladosporium sp., вірогідно 
занесені з вулиці. 

24 

  

  

Сх. №2, вентиляційна решітка 
Виявлено пил, сажу, сліди 
побілки та штукатурки, спори 
Chaetomium sp. 

25 

 

Сх. №2, поверхня труби 
Виявлено пил та сліди 
штуктурки/побілки 

26 

  

Сх. №2, С1, Ф.1, оп.46, кор.538 
Виявлено целюлозу, клейстер, 
пил, сліди побілки/штукатурки, 
поодинокі свіжі спори 
Cladosporium sp. 
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27 

  

  

Сх. №2, С.2, Ф.1, оп.55, кор.115 
Виявлено целюлозу, пил, сліди 
клейстеру, сажу. 

28 

  

 

Сх. №2, С.3, Ф.1, оп.20, кор.228 
Виявлено целюлозу, пил, сліди 
штукатурки/побілки, застарілі 
сліди мертвих гіф. 

29 

  

Сх. №2, С.4, Ф.1, оп.64, кор.46 
Виявлено целюлозу, пил, 
поодинокі дегідратовані спори 
Chaetomium sp., сліди 
клейстеру 

30 

  

Сх. №2, С.3, Ст.8, пол.26. 
Виявлено лише залишки 
паперу, пил та целюлозу.  
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31 

   

Бункер №1, вентиляційна 
решітка, зліва від входу 
Виявлено численні пил та сажу, 
поодинокі аероспори, 
поодинокі гіфи та дегідратовані 
спори Cladosporium sp. 

32 

  

Бункер №2, полиця при вході. 
Численні спори Cladosporium 
sp.  

33 

  

 

Бункер №2, вентиляційна 
решітка справа від входу. 
Виявлено пил, поодинокі спори 
Cladosporium sp. та старі мертві 
гіфи. 

 
 
Додаток 2 до акта № 7 
Приклади дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень: 
 
ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН 
 
BALTIACHEMI (Естонія):ДЕЗЕКОНОМ; 

ФАН. 
 
ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT; 

Septoforce. 
 
НВО "Фармакос" (Україна): Хлорантоін; 

Біомой. 
ТОВ «Гігієна-Мед Стерил»: «Астрадез® - НУК»; 

«Брілліант»; 
«ДЕЗаль»; 
«Дезамін»; 
«ДЕЗанідін»; 
«Брілліантовий рай»; 
«ДЕЗхлор». 
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Додаток 7 

Акт обстеження Державного архіву Черкаської області 
 

АКТ 
__15.07.2015___№_7_ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Черкаси, вул. 
вул. Благовісна, 244–а 
  
Обстеження проводилося 07.07.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Сховище №2   – 550  
Сховище №1   – 550  
Сховище №3   – 550 
 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  +/–. 
Наявність вікон:       + 
Наявність централізованої системи опалення:   +/– 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі ( С):  

Сховище №2   – 18  
Сховище №1   – 13 
Сховище №3   – 18 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Сховище №2   – 60  
Сховище №1   – 45 
Сховище №3   – 60 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      – 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      – 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
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5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди комах:       + 
сліди гризунів:      – 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp. та Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: мікроміцети Cladosporium sp. та Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  + (обкладинки документів 

переданих від ЗАГСу) 
наявність личинок комах:     + 
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку 1. 

Загалом, обстеженні приміщення та документи знаходяться у відносно доброму стані. 
Наявне зараження приміщень мікромецетами Cladosporium sp. не є активним (гіфи старі та 
мертві, спори поодинокі та часто дегідратовані). Необхідно звернути увагу на застаріле 
зараження низки документів Chaetomium sp. (гіфи мертві, спори не рідко дегідратовані). Такі 
документи можуть становити небезпеку для людини через високу токсичність спор 
(викликає почервоніння шкіри та шкодить дихальній системі). 

Наявне ураження низки документів жуком-хлібним точильником, який здатен довгий 
час залишатись непомітним та завдавати значної шкоди архівним документам. 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Приміщення необхідно обробити дезінфектантами для знищення живої плісняви. Для 

цього можна використати сірчані шашки, або проводити регулярну обробку приміщення 
ультрафіолетом (кварцування).  

Наявні плями плісняви слід обробити протигрибковими розчинами 
(використовуються в будівництві) та фізично видалити з поверхонь шпателем чи щіткою. 

Варто проводити вологе прибирання, використовуючи розчини дезінфектантів (див. 
Додаток 2) 

Методи дезінсекції: 
Для знищення хлібного точильника уражені документи можна обробити сірчаною 

шашкою, або спеціальними аерозолями (Raid тощо). Також варто протягом року ретельно 
оглядати коробки з архівними документами, які знаходяться біля уражених комахами, з 
метою попередження зараження та вчасно провести повторну дезінфекцію у разі 
необхідності. 

Гігієнічне очищення: 
У зв’язку з наявністю в повітрі приміщень спор та залишків грибів рекомендується 

проводити вологе прибирання та протирати полиці, використовуючи дезінфікуючі розчини 
(див. Додаток 2). 
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Профілактичні заходи: 
Рекомендується відновити систему вентиляції приміщень архівосховищ. Необхідно 

замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стінові системи 
провітрювання (на ринку присутня достатня кількість підходящих вентиляторів та систем 
українського виробництва, наприклад «Вентс»). При заміні вентиляції варто звертати увагу 
на загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та рівня споживання електроенергії (так 
вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000–10000 м3/год, що дозволить за кілька 
годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім того зараз є можливість встановлення 
на вході вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що буде найбільш ефективним та 
економічним. В приміщеннях, де відсутні вентиляційні труби, доцільно встановити системи 
провітрювання (як віконна так і стінова можуть обладнуватись фільтрами).  

Використання саме систем вентиляції, а не кондиціонування повітря дозволить 
зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф у повітрі архівосховищ. Крім того, такі 
системи споживають менше електроенергії. 

Для запобігання швидкому росту плісняви необхідно проводити регулярну обробку 
приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити всі поверхні, 
в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо). Звичайно, УФ шкодить паперовим носіям, але в 
значно меншій мірі ніж пліснява. 
  
Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
 
Додаток 1 до акта № 7 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем), мікрофотографування – камера DCM–310: 
№ Мікрофотографії Опис 
1 

   

Сх. №2, поверхня труби 
навпроти входу. 
Виявлено пил, штукатурку, 
уламки гіф,  

2 

   

 

Сх. №2, Ст.38, пол.2, 8–2 
Виявлено пил, сліди целюлози, 
старі гіфи, сліди клейстеру. 
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3 

  

  

Сх. №2, Ф.844, оп.2, спр.14 
Виявлено численні старі мертві 
гіфи та спори Chaetomium sp. 

4 

  

Сх. №2, Ст.22, пол.3 
Виявлено пил та сажу. 

5 

  

  

Сх. №1, Ф.1912, оп.2 
Виявлено численні живі та 
мертві гіфи та спори Chaetomium 
sp., сліди клейстеру. 

6 

  

Сх. №1, Ст. 19, стійка 
Виявлено численні гіфи, 
спорангії та спори Cladosporium 
sp. 

7 

  

Сх. №1, стіна біля Ст.19  
Виявлено пил, живу клітину 
невідомого виду, старі гіфи та 
поодинокі дегідратовані спори 
Cladosporium sp. 
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8 

  

Сх. №1, стеля, відшарування 
фарби, прохід між Ст.13 та 10 
Виявлено штукатурку/побілку,  
лушпиння фарби. 

9 

  

Сх. №2, Ст.22, пол.3 (біля входу) 
Виявлено целюлозу, пил.  

10 

  

Сх. №1, Ф,37, оп.1 (жовті плями) 
Виявлено численні старі гіфи та 
спори Chaetomium sp. 

11 

  

Сх. №1, Ст.12, пол.3 (дистальна 
від входу точка) 
Виявлено пил, поодинокі спори 
Cladosporium sp. 

12 

   

Сх. №1, Ф.870, оп.1, спр.17 
Виявлено целюлозу, численні 
спори та гіфи Chaetomium sp. 

13 

   

Сх. №1, кватирка 
Виявлено пил, спорангій зі 
спорами Aspergillus sp., численні 
спори Cladosporium sp., спори 
Alternaria sp. 
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14 

  

 

Сх. №3, Стеля, білі плями. 
Виявлено пил та сліди 
скловолокна. 

15 

  

Сх. №3, Ст.1, Ф.251, оп.1, кор.1. 
Виявлено пил, сліди целюлози.  

16 

   

Сх. №3, Ст.19, пол.3 (7–3) 
(дистальна від входу точка). 
Виявлено пил, сажу, уламки гіф. 

17 

   

Сх. №3, кватирка. 
Виявлено целюлозу, пил, сажу, 
поодинокі спори Cladosporium 
sp. як свіжі, так і старі та 
дегідратовані. 
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Додаток 2 до акта № 7 
Приклади дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень: 
 
ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН 
 
BALTIACHEMI (Естонія):ДЕЗЕКОНОМ; 

ФАН. 
 
ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT; 

Septoforce. 
 
НВО "Фармакос" (Україна): Хлорантоін; 

Біомой. 
ТОВ «Гігієна–Мед Стерил»: «Астрадез® – НУК»; 

«Брілліант»; 
«ДЕЗаль»; 
«Дезамін»; 
«ДЕЗанідін»; 
«Брілліантовий рай»; 
«ДЕЗхлор». 
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Додаток 8 

Акт обстеження ЦДАГО України 
 

АКТ 
___14.07.2015_____№___8___ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 
Кутузова, 8 
  
Обстеження проводилося 10.07.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Сховище №1   – 360  
Сховище №2   – 360  
Сховище №3   – 360 
Бункер №1   – 48 
Бункер №2   – 15 
 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  +/-. 
Наявність вікон:       + (крім бункерів) 
Наявність централізованої системи опалення:   +/- 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Сховище №1   – 25,3 
Сховище №2   – 24 
Сховище №3   – 24,6 
Бункер №1   – 21,5 
Бункер №2   – ? 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Сховище №1   – 52 
Сховище №2   – 52 
Сховище №3   – 56 
Бункер №1   – 68 
Бункер №2   – ? 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: – 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
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сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     – 
сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Chaetomium sp. та Cladosporium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): – 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: Chaetomium sp. та Cladosporium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): – 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
наявність личинок комах:     – 
Обстеженням встановлено: 
Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку 1. Загалом, в ході обстеження не 

було виявлено активного зараження документів та приміщень пліснявою та/чи комахами. 
Знайдено старі мертві гіфи та старі й частково дегідратовані спори. Спори та уламки гіф 
Cladosporium sp. зустрічаються частіше біля вентиляційних решіток, що може вказувати на 
зараження вентиляції. Крім того на відкритих вікнах було знайдено свіжі спори Cladosporium 
sp. та невизначені живі клітини. 

При обстеженні архівних коробок та документів було виявлено сліди застарілих 
заражень (мертві гіфи та їх уламки, спори Chaetomium sp. та характерні плями від вологи). 
Необхідно відмітити наявність плям клейстеру, в яких були присутні гіфи грибків (точніше 
важко розрізнити через занадто сильне забарвлення, оскільки фарбування за Люголем 
спрямоване на проявлення крохмалю та декстранів (та їх похідних) на препараті). 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
Загалом, не було знайдено ознак активного зараження, тому дезінфекція приміщень не 

потрібна. 
Гігієнічне очищення: 
В більшості зразків відзначається висока кількість пилу, залишків штукатурки та 

побілки тощо. Зважаючи на це та на використання вікон для провітрювання приміщень 
частіше проводити вологе прибирання бажано із застосуванням дезінфектантів (див. 
Додаток 2). 

Профілактичні заходи: 
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Необхідно замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стенові 

системи провітрювання обладнаних фільтрами (на ринку присутня достатня кількість 
підходящих вентиляторів та систем українського виробництва, наприклад «Вентс»). При 
заміні вентиляції варто звертати увагу на загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та 
рівня споживання електроенергії (так вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-
10000 м3/год, що дозволить за кілька годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім 
того зараз є можливість встановлення на вході вентиляції фільтрів та водяних систем 
обігріву, що буде найбільш ефективним та економічним.  

Використання саме обладнаних фільтрами систем вентиляції, а не кондиціонування 
повітря дозволить зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф в повітрі архівосховищ. 
Крім того такі системи споживають менше електроенергії. 

 
 

  
Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
Додаток 1 до акта № 8 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 
 
№ Микрофотографії  
1 

  

  

Сх. №1, Ст.2, пол.14, поверхня 
Виявлено целюлозу (1), пил (2) 
та поодинокі відносно свіжі 
спори Chaetomium sp. (росте на 
вологому папері, є відносно 
токсичним для людини). 

2 

  

Сх. №1, вікно зліва від входу 
Виявлено пилок сосни, 
аероспори, пил 
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3 

 

Сх. №1, вентиляційна решітка 
біля входу. 
Виявлено поодинокі часточки 
пилу та поодинокі старі 
дегідратовані спори 
Cladosporium sp. (найбільш 
розповсюджений рід плісняви в 
світі, часто заселяє системи 
вентиляції, горища тощо) 

4 

  

Сх. №1, поверхня труби 
навпроти входу зліва 
Виявлено пил, сліди побілки чи 
штукатурки,  

5 

   

Сх. №1, Ф.1, оп. 59, кор.2 
(кришка, під виходом 
вентиляції) 
Виявлено целюлозу та пил 

6 

   

Сх. №1, С.1, Ф.1, оп. 10, 
кор.149. 
Виявлено залишки паперу, 
целюлозу, поодинокі старі 
дегідратовані спори 
Cladosporium sp. 

7 

 

Сх. №1, С.2, Ф.1, оп.23, кор.20 
Виявлено залишки паперу та 
поодинокі старі дегідратовані 
спори Cladosporium sp. 

8 

  

Сх. №1, С.3, Ф.1, оп.62, кор.216 
Виявлено целюлоза, сліди 
клейстеру, поодинокі уламки 
старих мертвих гіф 
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9 

  

Сх. №1, С.4, Ф.269, оп.1, кор.57 
Виявлено целюлозу, пил. 

10 

  

 

Сх. №3, Ст. 2, пол.14 
Виявлено пил, залишки паперу 
(целюлози), сліди мертвих гіф. 

11 

  

Сх. №3, вікно, зліва від входу 
Виявлено пил, поодинокі спори 
Базидіоміцет (занесені ззовні). 

12 

  

Сх. №3, Ф.22, оп.6, кор.34 
(кришка) 
Виявлено целюлозу, пил, сажу, 
підозра на поодинокі спори 
Chaetomium sp.(важко 
розрізнити через велику 
кількість пилу та залишків 
штукатурки/побілки) 

13 

  

Сх. №3, вентиляційна решітка 
біля входу 
Виявлено старі мертві гіфи, 
сліди свіжих живих гіф. 

14 

  

Сх. №3, поверхня труби 
(аналогічно зразку №4) 
Виявлено целюлозу, залишки 
паперу, сліди відносно свіжих 
гіф. 
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15 

  

  

Сх. №3, С.1, Ф.251, оп.1, кор.1 
Виявлено целюлозу, залишки 
паперу, пил, сліди скло- чи 
базальтового волокна. 

16 

 

Сх.№3, С.2, Ф.67, оп.1, кор.2 
Виявлено целюлозу, та пил. 

17 

   

Сх.№3, С.3, Ф.243, оп.1, 
кор.148 
Виявлено целюлозу, пил, 
поодинокі спори Chaetomium 
sp. 

18 

   

Сх. №3, Ф209, оп.1, кор.37 
Виявлено целюлозу, поодинокі 
старі мертві гіфи, поодинокі 
спори Chaetomium sp. 

19 

   

Сх. №3, Ф.7, оп.5, кор.29 
(плями вологи) 
Виявлено, целюлозу, пил, 
залишки клейстеру, поодинокі 
старі мертві гіфи та 
дегідратовані спори 
Chaetomium sp. 

20 

  

Сх. №3, Ф7, оп.5, кор.28 (верх 
та торець обкладинки із 
штучної шкіри) 
Виявлено поодинокі старі гіфи, 
поодинокі живі клітини, сліди 
пилу. Вірогідно незадовго до 
відбору проб обкладинки були 
протерті. 
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21 

  

Сх. №3, Ф.7, оп.4, кор.1 (темні 
плями на кришці) 
Виявлено залишки паперу, 
поодинокі залишки клейстеру 
та старі мертві гіфи Chaetomium 
sp., які спричиняють темніший 
колір картону. 

22 

  

Сх. №2, Ст.2, пол.14. 
Виявлено сліди крохмалю 
(вірогідно залишки клейстеру) 
та пил. 

23 

  

Сх. №2, вікно зліва від входу. 
Виявлено живу клітину(вид 
невизначено) та свіжу спору 
Cladosporium sp., вірогідно 
занесені з вулиці. 

24 

  

  

Сх. №2, вентиляційна решітка 
Виявлено пил, сажу, сліди 
побілки та штукатурки, спори 
Chaetomium sp. 

25 

 

Сх. №2, поверхня труби 
Виявлено пил та сліди 
штуктурки/побілки 

26 

  

Сх. №2, С1, Ф.1, оп.46, кор.538 
Виявлено целюлозу, клейстер, 
пил, сліди побілки/штукатурки, 
поодинокі свіжі спори 
Cladosporium sp. 
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27 

  

  

Сх. №2, С.2, Ф.1, оп.55, кор.115 
Виявлено целюлозу, пил, сліди 
клейстеру, сажу. 

28 

  

 

Сх. №2, С.3, Ф.1, оп.20, кор.228 
Виявлено целюлозу, пил, сліди 
штукатурки/побілки, застарілі 
сліди мертвих гіф. 

29 

  

Сх. №2, С.4, Ф.1, оп.64, кор.46 
Виявлено целюлозу, пил, 
поодинокі дегідратовані спори 
Chaetomium sp., сліди 
клейстеру 

30 

  

Сх. №2, С.3, Ст.8, пол.26. 
Виявлено лише залишки 
паперу, пил та целюлозу.  
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31 

   

Бункер №1, вентиляційна 
решітка, зліва від входу 
Виявлено численні пил та сажу, 
поодинокі аероспори, 
поодинокі гіфи та дегідратовані 
спори Cladosporium sp. 

32 

  

Бункер №2, полиця при вході. 
Численні спори Cladosporium 
sp.  

33 

  

 

Бункер №2, вентиляційна 
решітка справа від входу. 
Виявлено пил, поодинокі спори 
Cladosporium sp. та старі мертві 
гіфи. 

 
 
Додаток 2 до акта № 8 
Приклади дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень: 
 
ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН 
 
BALTIACHEMI (Естонія):ДЕЗЕКОНОМ; 

ФАН. 
 
ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT; 

Septoforce. 
 
НВО "Фармакос" (Україна): Хлорантоін; 

Біомой. 
ТОВ «Гігієна-Мед Стерил»: «Астрадез® - НУК»; 

«Брілліант»; 
«ДЕЗаль»; 
«Дезамін»; 
«ДЕЗанідін»; 
«Брілліантовий рай»; 
«ДЕЗхлор». 
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Додаток 9 

Акт обстеження Державного архіву Вінницької області 
 
АКТ 
__21.07.2015__№____9____ 
______________________________ 

(місце складення) 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Вінниця, вул. 
Соборна, 17 
  
Обстеження проводилося 14.07.2015 
І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  
Сховище №5   – 18  
Сховище №2   – 22  
Сховище №3   – 34 
Сховище №6   – 28 
 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  –. 
Наявність вікон:       + 
Наявність централізованої системи опалення:   +/- 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Сховище №5   – 22  
Сховище №2   – 16  
Сховище №3   – 18 
Сховище №6   – 18 

 
Середньомісячні показники вологості (%):  

Сховище №5   – 82  
Сховище №2   – 90  
Сховище №3   – ? 
Сховище №6   – ? 

 
ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      + 
2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      + 
3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: + 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди підтікань:      + 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     + 
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сліди підтікань:      – 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 
6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     + 
сліди комах:       – 
сліди гризунів:      – 

ІV.Мікробіологічний стан  
1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp. та Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): + (висока) 
2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 
види культур грибів: Cladosporium sp. та Chaetomium sp. 
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 
архіву:       + 
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): + (висока) 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 
наявність живих комах (місця їх локалізації):  – 
наявність личинок комах:     – 
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку 1. 

Загалом обстежені приміщення (колишній монастир) та документи знаходяться в 
надзвичайно поганому стані. Спостерігається сильне зараження приміщень Cladosporium sp., 
знайдені живі гіфи, спорангії та спори даної плісняви.  

Майже всі обстежені документи уражені Chaetomium sp. Спостерігається активне 
зараження, знайдені живі гіфи, спорангії та спори. Даний рід плісняви уражає ,в основному, 
вологий папір, проте, у зв’язку із високою вологістю у приміщеннях, пліснява активно 
розростається на документах. Необхідно відзначти високу токсичність даного гриба для 
людей (викликає різку алергічну реакцію, почервоніння шкіри та може спричиняти проблеми 
з органами дихання). 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 
У зв’язку з відсутністю вентиляції та високою вологістю в приміщенні єдиними 

відносно доступними способами дезінфекції є регулярна обробка приміщень ультрафіолетом 
(кварцування) та використання дезінфікуючих розчинів для вологого прибирання (див. 
Додаток 2). Це не дозволить повністю позбутись зараження, проте дасть змогу припинити 
активний ріст та підтримувати деструктивну активність плісняви на відносно низькому рівні. 

Гігієнічне очищення: 
Рекомендується обробляти уражені пліснявою обкладинки документів розчином 

перекису водню, що дозволить знищити не лише клітини гриба, але й спори. Також, не 
дивлячись на високу вологість в приміщенні, необхідно частіше протирати підлогу та полиці 
вологими ганчірками змоченими в розчині дезінфектанту (див. Додаток 2). 

Профілактичні заходи: 
Основною причиною такого різкого росту плісняви в приміщеннях є відсутність 

вентиляції та висока вологість. Також необхідно ретельно перевірити отвори для вентиляції 
підлоги, щоб не допустити подальшого гниття покриття. Необхідно замінити виведені з ладу 
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вентилятори та/або встановити віконні чи стінові системи провітрювання (на ринку присутня 
достатня кількість підходящих вентиляторів та систем українського виробництва, наприклад 
«Вентс»). При заміні вентиляції варто звертати увагу на загальне співвідношення потоку 
повітря (м3/год) та рівня споживання електроенергії (так вентилятор потужністю ~2,2 кВт 
забезпечить ~9000-10000 м3/год, що дозволить за кілька годин повністю замінити повітря у 
всій будівлі), крім того, зараз є можливість встановлення на вході вентиляції фільтрів та 
водяних систем обігріву, що буде найбільш ефективним та економічним. В приміщенях, де 
відсутні вентиляційні труби, доцільно встановити системи провітрювання (як віконна так і 
стінова можуть обладнуватись фільтрами).  

Використання саме систем вентиляції, а не кондиціонування повітря дозволить 
зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф у повітрі архівосховищ. Крім того, такі 
системи споживають менше електроенергії. 

Для підтримання росту плісняви на низькому рівні необхідно щоденно проводити 
обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити всі 
поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо). Звичайно, УФ шкодить паперовим 
носіям, але в значно меншій мірі ніж пліснява. 

 
 

Обстеження проводив 
С.н.с. відділу технологічного 
забезпечення архівної справи 
УНДІАСД 

 
 
 

_______________ 
(підпис) 

 
 
 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 
 
Додаток 1 до акта № 9 
Результати мікроскопії. 
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем), мікрофотографування – камера DCM-310: 

№ Мікрофотографії Опис 
1 

  

Сх. №5, Ст.4, ш.9, пол.3. 
Виявлено численні живі гіфи, 
спори та спорангії Cladosporium 
sp. 

2 

  

Сх. №5, вікно 
Виявлено численні живі гіфи, 
спори та спорангії Cladosporium 
sp. 

3 

  

Сх. №5, Ф.208, оп.3, спр.302-312. 
Виявлено целюлозу, численні живі 
гіфи, спори та спорангії 
Chaetomium sp.  
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4 

  

Сх. №5, Ст.10, ш.6, пол.4 
Виявлено пил. 

5 

  

  

Сх. №2, Ст.69 (корінці 
обкладинок). 
Виявлено численні живі гіфи, 
спори та спорангії Chaetomium sp. 

6 

  

Сх. №2, Ст.65 (порожній, полиці). 
Виявлено пил, целюлозу, численні 
спори Chaetomium sp. 

7 

   

Сх. №3, зовн. стіна між вікнами. 
Виявлено штукатурку/побілку, 
поодинокі гіфи. 

8 

 

Сх. №3, гнила дерев’яна підлога. 
Виявлено пил, старі мертві гіфи 
(загалом занадто багато пилу – не 
просвічується). 

9 

  

Сх. №6, Ф.109, оп.1, спр.74 
(«дуст»). 
Виявлено пил (скоріш за все 
дійсно дуст, спор чи гіф не 
виявлено). 
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10 

  

  

Сх. №6, Ст.9, ш.7, пол.2, коробка. 
Виявлено численні живі гіфи, 
спори та спорангії Chaetomium sp. 

 
 
 
Додаток 2 до акта № 9 
Перелік дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень: 
 
ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН 
 
BALTIACHEMI (Естонія):ДЕЗЕКОНОМ; 

ФАН. 
 
ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT; 

Septoforce. 
 
НВО "Фармакос" (Україна): Хлорантоін; 

Біомой. 
ТОВ «Гігієна-Мед Стерил»: «Астрадез® - НУК»; 

«Брілліант»; 
«ДЕЗаль»; 
«Дезамін»; 
«ДЕЗанідін»; 
«Брілліантовий рай»; 
«ДЕЗхлор». 

 
 


