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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 48 c., 7 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. 

 

МІКРОБІОЛОГІЯ, ЕНТОМОЛОГІЯ, МІКРОСКОПІЯ, ПЛІСНЯВА, 

МІКРОМІЦЕТИ, БІОДЕТЕРАНТИ, БІОПОШКОДЖЕННЯ, 

АРХІВОСХОВИЩЕ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ. 
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Перелік умовних скорочень 

 

НДР Науково-дослідна робота 

НАФ Національний архівний фонд 

УНДІАСД Український науково-дослідний інститут архівної справи тв. 

документознавства 

УФ Ультрафіолетове випромінювання 

ГДАФП 

ФДМ 

Галузевий державний архів фінансових посередників ФДМ 

ДАРО Державний архів Рівненської області 

ДАХО Державний архів Харківської області 

ДАХмО Державний архів хмельницької області 

ДАЧО Державний архів Чернігівської області 

ЦДАМЛМ Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України 

ЦДНТА Центральний державний науково-технічний архів України 

Державної архівної служби України 
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ВСТУП 

Неоднорідність умов зберігання архівних документів в архівних 

установах, обумовлена специфікою архівних будівель, а також регіональними 

особливостями клімату та мікроклімату, робить надзвичайно актуальними 

проблеми їх біодетераціі, біодеградації та загалом біопошкодження. 

З метою контролю та профілактики процесів біопошкодження архівних 

документів 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. 

Мікробіологічну оцінку стану архівосховищ та архівних документів 

проводили методом 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, 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, 7 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  

Вплив біологічних факторів. Часто деструктивний, на природні і штучні 

елементи, що оточують людину у повсякденному житті є важливою проблемою 

сьогодення. Постійно виявляються 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]. Додавання різноманітних 

протигрибкових та протимікробних засобів до зазначених матеріалів ще на 

етапі виробництва дозволяє майже повністю нівелювати такий негативний 

вплив. 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 1 галузевий, 2 центральних та 4 архіви 

областей України (див. Таблицю 2).  

Таблиця 2. Перелік архівних установ у яких проводились обстеження 

№з/п Назва архівної установи Адреса 

1 Галузевий державний архів 

фінансових посередників ФДМ 

проспект Академіка Глушкова, 1 павільйон 

№ 16 Національного комплексу 

"Експоцентр України" 

2 Державний архів Чернігівської 

області 
м. Чернігів, вул. П’ятницька, 52 

3 Державний архів Рівненської 

області 

м. Рівне, вул. Бендери 26а та вул. Кавказька 

8 

4 Державний архів хмельницької 

області 
м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 19 

5 Центральний державний науково-

технічний архів України 

Державної архівної служби 

України 

м. Харків, вул. Університетська, 4 

6 Державний архів Харківської 

області 
м. Харків, вул. Мироносицька, 41 

7 Центральний державний архів-

музей літератури і мистецтва 

України (ЦДАМЛМ України) 

м. Київ, вул. Володимирська, 22 а 

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 
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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 Галузевий державний 

архів фінансових 

посередників ФДМ 

Наявна Наявна 

2 ДАЧО Наявна Наявна 

3 ДАРО 
Не працює 

Відсутня (інтегрована з 

вентиляцією).  

4 ДАХмО 
Не працює 

Відсутня (інтегрована з 

вентиляцією). 

5 ЦДНТА Не працює 
Відсутня (інтегрована з 

вентиляцією). 

6 ДАХО 
Не працює 

Відсутня (інтегрована з 

вентиляцією). 

7 ЦДАМЛМ Відсутня Наявна, працює 

 

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. 
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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 (рис.1). 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.  

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. 

У ході проведеної роботи було виявлено низку проблем, характерних 

майже для всіх архівних установ, незалежно від їх розташування та 

підпорядкування: 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).  

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. 

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 
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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.  

Загалом, в ході обстежень було виявлено таке: 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 
 від    червня 2016р. № 1 

          м. Київ          

Галузевий державний архів фінансових 

посередників ФДМ 

  

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, проспект 

Академіка Глушкова, 1 павільйон № 16 Національного комплексу "Експоцентр України" 

  

Обстеження проводилося 09 червня 2016р.      

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  
Площа архівосховища (кв.м):  

Сховище №1   –   

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:   + 

Наявність вікон:       + 

Наявність централізованої системи опалення:   + 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Сховище №1   –  17 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №1   –  50 

 

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):   

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:      - 

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:  
 В ході обстеження не було виявлено жодних ознак грибкового зараження. 

Всі виявленні спори були старі і надзвичайно сильно деформовані, що робить їх 

не життєздатними. 

Варто відмітити чудовий загальний стан приміщення та його обладнання 

системами вентиляції та опалення. Загалом обстеженні документи знаходяться в 

ідеальному стані не дивлячись на довготривале зберігання за умов відсутності 

підключення будівлі до електромережі та теплопостачання. 

 

Рекомендовано: 
З урахуванням загального розформування даного архіву, рекомендується 

розглянути можливість використання цього архівосховища іншими архівними 

установами, зважаючи на його загальну підготовленість та оснащеність.  
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Додаток до акта №1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 
№ 

п/п 
Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Ст.2, п.4, при вході 

Не виявлено жодних слідів 

спор чи навіть значних 

часточок пилу 

2 

 

Ст.1, п.3, к.1 

В товщі картону не 

знайдено жодних гіф чи 

спор 

3 

   

  

Ст.3, п.4, кор.2 (корінець) 

Виявлено численні старі 

уламки гіф та спорангіїв зі 

спорами Penicillum sp. 

Також виявляються 

численні старі деформовані 

спори Cladosporium sp. 

4 

   
 

Ст.1, п.4, к.32 

Виявляються поодинокі 

уламки гіф та поодинокі 

старі деформовані спори 

Cladosporium sp. 
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Додаток 2 

 

АКТ 
 від            червня 2016 р.  № 1 

          м. Київ          

Державний архів Чернігівської області 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Чернігів,  

вул. П’ятницька, 52. 

  

Обстеження проводилося 10 червня 2016 р.      

 

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  
Площа архівосховища (кв.м):  

Сховище №1   – 160 

Сховище №2   – 239 

Сховище №3   – 239 

Сховище №4   – 239 

Сховище №5   – 239 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: наявна    

Наявність вікон:      наявні 

Наявність централізованої системи опалення: відсутня   

 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
 

Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Сховище №1   – 15,4 

Сховище №2   – 20 

Сховище №3   – 20,7 

Сховище №4   – 22 

Сховище №5   – 22 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №1   – 59 

Сховище №2   – 64 

Сховище №3   – 56 

Сховище №4   – 58 

Сховище №5   – 58 

 

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  
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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):   

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:  

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): невиявлені   

наявність личинок комах: невиявлені      

 

Обстеженням встановлено:  
 В ході обстеження не було виявлено жодних ознак зараження приміщень 

чи документів пліснявими грибами. Необхідно відмітити надзвичайно високий 

рівень чистоти в сховищах (загалом не було знайдено ні залишків целюлози ні 

навіть часток пилу). 

Загалом приміщення архівосховищ та документи які було обстежено 

знаходяться у відмінному стані. 
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Додаток до акта № 2 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 
№ 

п/п 
Мікрофотографії Опис зразка 

1 

 

Сх.1, ст.1, п.6 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

2 

 

Сх.1, пожежна кнопка при 

вході 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

3 

  

Сх.2, ст.2, п.3 

Поодинокі часточки 

целюлози. Жодних гіф чи 

спор не виявлено 

4 

  

Сх.2, ст.24, п.4 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

5 

  

Сх.3, ст.3, п.5 

Виявлено поодинокі 

мікрочастинки побілки чи 

штукатурки та одиночну 

аероспору (вірогідно 

занесено ззовні) 

6 

  

Сх.3, ст.24, п.4 

Виявлено численні часточки 

сажі. Жодних гіф чи спор не 

виявлено 
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7 

  

Сх.4, ст.3, п.4 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

8 

  

Сх.4, ст.17, п.10 (під 

вентиляційною решіткою) 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

9 

  

 

Сх.5, ст.2, п.13 

Виявлено поодинокі 

мікрочастинки побілки чи 

штукатурки та одиночий 

уламок гіфи (вірогідно 

занесено ззовні) 

10 

   

Сх.5, ст.11, п.4 

Мікрочастки пилу, целюлози 

та сажі. Жодних гіф чи спор 

не виявлено 
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Додаток 3 

АКТ 
 від    червня 2016р. № 3 

          м. Київ          

Державний архів Рівненської області 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Рівне, вул. 

Бендери 26а та вул. Кавказька 8. 

  

Обстеження проводилося 27 липня 2016р.      

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  
Площа архівосховища (кв.м):  

Сховище №0   – 648 

Сховище №1   – 648 

Сховище №2   – 648 

Сховище №3   – 648 

Сховище №4   – 648 

Сховище №2*   – 360 

Сховище №3*   – 360 

Сховище №4*   – 360 

Сховище №5*   – 360 

 

* Сховища по вул. Кавказькій 8 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:   - (вийшла з ладу)  

Наявність вікон:       + 

Наявність централізованої системи опалення:   - (за рахунок вентиляції) 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Сховище №0   – 18 

Сховище №1   – 18 

Сховище №2   – 20 

Сховище №3   – 25 

Сховище №4   – 25 

Сховище №2*   – 25 

Сховище №3*   – 24 

Сховище №4*   – 25 

Сховище №5*   – 25 

 

* Сховища по вул. Кавказькій 8 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №0   – 61 

Сховище №1   – 60 

Сховище №2   – 55 

Сховище №3   – 58 

Сховище №4   – 58 

Сховище №2*   – 73 

Сховище №3*   – 70 

Сховище №4*   – 80 

Сховище №5*   – 80 

 

* Сховища по вул. Кавказькій 8 
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ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:  + (Сховища 0 та 2)    

плями плісеневих грибів:   + (Сховища 0 та 2)     

сліди підтікань:    + (Сховища 0 та 2; по вул. Кавказькій 8 був 

прорив труби)    

2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки: -  - 

плями плісеневих грибів:   -  - 

сліди підтікань:    -  - 

3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: - + по вул. Кавказькій 8 

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): Chaetomium sp. та Cladosporium sp.  
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:        + 

деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): + в (Сховищі 

№0 стіни вкриті невідомим мхом чи лишайником) 

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):  - 

наявність личинок комах:     - 

 

Обстеженням встановлено:  
В ході обстеження архівосховищ розташованих по вул. Бендери 26а в 

повітрі, на полицях та на коробках було виявлено застарілі спори Cladosporium 
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sp. Відсутність гіф чи спорангіїв вказує на відсутність активного зараження 

представниками даного роду. В той же час на полицях та вентиляційних 

решітках було виявлено свіжі спори, а на деяких коробках повноцінні живі 

колонії (гіфи та спорангії зі спорами) Chaetomium sp.  

Знайдений спорангій Aspergillus sp. ймовірно був принесений ззовні, 

оскільки гіфи чи окремі спори були відсутні.  

Особливу увагу необхідно звернути на Сховище №0. Виявлений білий 

грибок, мох чи лишайник не вдалося чітко ідентифікувати. Товсті щільні гіфи не 

профарбовуються розчином Люголя, що може вказувати на приналежність до 

вищих грибів чи до лишайників. На користь останнього вказують характерні 

клітини схожі на водорості (зразок №11, фото 3). 

Загалом температура та вологість в сховищах в межах норми і є 

некомфортною для розвитку плісняви. 

В ході обстеження архівосховищ розташованих по вул. Кавказькій 8 було 

виявлено підвищені рівні температури та вологості в приміщеннях. Однак не 

було виявлено будь-яких осередків розростання плісняви окрім приміщення де 

протікання водопровідної труби спричинило розростання Cladosporium sp. на 

стіні. 

В той же час необхідно звернути увагу на загальний стан будівлі, 

наявність тріщин в стінах та зсувів фундаменту, що в свою чергу потребує 

подальшої ретельної архітектурно-будівельної інспекції.  

Загалом непрацездатність систем вентиляції в обох будівлях та вимушене 

провітрювання приміщень шляхом відкриття вікон не дозволяє підтримувати 

необхідні умови зберігання документів, а також є причиною розповсюдження в 

приміщеннях спор та спорангіїв не характерних для архівосховищ. Крім того в 

усіх зразках були виявлені сліди сажі яка в нормі не має бути присутня в 

приміщеннях. 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 

З урахуванням відсутності робочих систем вентиляції та провітрювання 

приміщень за допомогою вікон рекомендується проводити регулярну обробку 

приміщень ультрафіолетом (найбільш зручним буде використання пересувної 

стойки з ультрафіолетовими лампами, що дозволить проводити швидку (до 

години) та регулярну обробку окремих приміщень).  

Документи з виявленими живими колоніями Chaetomium sp. 

рекомендується обробити ультрафіолетом та підсушити в окремому 

приміщенні (наявність живих грибків вказує на зайву вологу в самому папері 

документів). За наявності сильних уражень, такі місця можна обережно 

обробити ватними тампонами змоченими в перекис водню. Підсушені та 

оброблені ультрафіолетом документи рекомендується додатково обезпилити, 

щоб позбутися залишків спор та грибків. 

Особливу увагу необхідно звернути на дезінфекцію Сховища №0 

розташованого по вул. Бендери 26а. Щільність виявлених гіф вказують на 

низьку ефективність їхньої обробки ультрафіолетом (хоча така обробка буде не 

зайвою). Відсутність робочої системи вентиляції та вікон не дозволяє провести 

обробку приміщення окисом сірки (сірчана шашка) чи парами формальдегіду. 
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Тому рекомендується провести обробку уражених стін дезінфікуючими 

розчинами. Можна використати розчин перхлорної кислоти (розчин «Сантрі» 

для обробки туалетів, зручніше буде використовувати обприскувач). 

Оброблений ультрафіолетом та розчинами дезінфектантів лишайник необхідно 

зняти шпателем з стіни.  

 

Гігієнічне очищення: 

З урахуванням відсутності діючої системи вентиляції та використання 

вікон для провітрювання, рекомендується регулярно обробляти приміщення та 

полиці дезінфікуючими розчинами (можна використовувати 1-5% розчин 

«Сантрі»). 

 

Профілактичні заходи: 

Відновлення системи вентиляції обладнаної повітряними фільтрами 

дозволить ефективно підтримувати оптимальні умови зберігання архівних 

документів та запобігти розповсюдженню та розвитку ураження приміщень та 

документів пліснявою. В той же час за відсутності подібної системи 

рекомендується регулярно обробляти приміщення ультрафіолетом (не довше 

години в одному місці), що дозволить позбутися наявних та запобігти розвитку 

нових уражень приміщень та документів грибками. Найбільш зручним та 

ефективним буде використання пересувної системи обробки приміщень 

ультрафіолетом (пересувна стійка з УФ-лампами). Також рекомендується 

регулярно проводити вологе прибирання з додаванням дезінфікуючих розчинів 

(як варіант можна використовувати 1-5% розчин «Сантрі»). 

Особливу увагу необхідно приділити приміщенню по вул. Кавказькій 8. 

Наявність тріщин в фундаменті та стінах потребують ретельного архітектурно-

будівельного дослідження та ремонту. Наявність тріщин значно зменшить 

ефективність вентиляційної системи. 
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Додаток до акта №3 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія 
Опис зразка 

1 

  

Сх.4, ст.1, пол.3 (біля 

входу) 

Виявлено застарілі 

уламки гіф, та поодинокі 

деформовані спори 

Chaetomium sp. 

2 

  

Сх.4, ст. 19, пол.3 

Виявлено сліди сажі та 

поодинокі спори 

Cladosporium sp. 

3 

  

Сх.3, ст.1, пол.8 

Виявлено одинокий 

відносно свіжий 

спорангій із живими 

спорами Aspergillus sp.  

4 

 

Сх.3, ст.19, пол.3 

Виявлено лише поодинокі 

сліди сажі 

5 

  

Сх.2, ст. ст.1, пол.8 

Виявлено лише поодинокі 

часточки целюлози та 

сажі 

6 

  

Сх.2, ст.19, пол.8 

Виявлено поодинокі сліди 

пилу та сажі. 

7 

  

Сх.2, Ф.р454, Оп.2, 

спр.567 (білі плями) 

Виявлено численні свіжі 

гіфи та спорангії з 

живими спорами 

Chaetomium sp. 
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8 

   

  

Сх.1, решітка при вході 

Виявлено численні сліди 

пилу, сажі, целюлози та 

клейстеру (сині). Також 

виявлено поодинокі спори 

Chaetomium sp. 

9 

  

Сх.1, решітка в кінці 

Виявлено поодинокі сліди 

целюлози та сажі 

10 

   

 

Сх.0, стіна при вході 

Численні сліди побілки чи 

фарби заважають 

дослідженню повністю 

закриваючи обзор 

11 

  

  

Сх.0, стіна з права (білий 

мох) 

Точно ідентифікувати не 

можливо. Згідно розмірів 

(мікрофотографії 

зроблено при х200) можна 

припустити, що це мох 

або лишайник (на 3 та 5 

фотографіях видно 

утворення подібні до 

симбіотичних клітин 

водоростей). Стінка гіф 
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чи ниток дуже щільна і не 

фарбується розчином 

Люголю. 
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Додаток 4 

 

АКТ 
 від    серпня 2016р. № 4 

          м. Київ         

Державний архів хмельницької області 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Хмельницький, 

вул. Пушкіна, 19 

  

Обстеження проводилося 28 липня 2016р.      

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  
Площа архівосховища (кв.м):  

Сховище №9   – 350 

Сховище №7   – 476 

Сховище №4   – 350 

Сховище №5   – 350 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:   - (не працює) 

Наявність вікон:       + 

Наявність централізованої системи опалення:   - (вентиляцією) 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Сховище №9   – 24 

Сховище №7   – 23 

Сховище №4   – 22 

Сховище №5   – 23 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №9   – 74 

Сховище №7   – 78 

Сховище №4   – 70 

Сховище №5   – 70 

 

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:      -  
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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):  Chaetoimium 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: Chaetoimium sp., Penicillum sp. та Aspergillus 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:  
 В ході обстеження не було виявлено жодних ознак активного зараження. 

На оглянутих документах (підозрілі плями) було виявлено старі деформовані 

спори та гіфи (що вказує на якісну попередню обробку перевірених 

документів). 

 

Рекомендовано: 
Гігієнічне очищення: 

Рекомендується провести ретельне вологе прибирання підлоги, полиць та 

підвіконь біля вікон які відчиняють для провітрювання та дверей, оскільки 

більша частина уламок гіф та спор були знайдені саме в цих місцях (явно 

занесені ззовні із протягом). 

Профілактичні заходи: 

Рекомендується провести ретельне обезпилення перевірених документів. 

Незважаючи на відсутність життєздатних спор у зразках - неможливо повністю 

виключити ймовірність повторного зараження за підвищення вологості паперу. 

В свою чергу фізичне усунення спор (обезпилення) дозволить повністю 

унеможливити повторне розростання пліснявих грибів. 

Також рекомендується відновити систему вентиляції та обладнати її 

фільтрами. Це дозволить майже повністю виключити потрапляння 

життєздатних спор в приміщення архівосховищ ззовні.    
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Додаток до акта №4 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 
№ 

п/п 

Мікрофотографія 
Опис зразка 

1 

   

 

Сх.9, ст.20, ш.14, п.3 (біля вікна) 

Виявлено поодинокі сліди пилу, 

целюлози, уламки гіф (ймовірно 

занесені з вулиці). Спор не 

виявлено. 

2 

  

  

Сх.9, ст.12, ш.1 (в кутку від 

протягу) 

Виявлено поодинокі сліди пилу 

та клейстеру (фарбується синім). 

Також виявлено поодинокі старі 

деформовані нежиттєздатні  

спори (вірогідно Cladosporium sp. 

Проте точно ідентифікувати 

неможливо). 

 

3 

   

  

Сх.7, ст.1 (біля входу) 

Виявлено численні уламки та 

поодинокі живі гіфи. Також 

знайдено старі та відносно свіжі 

спори Chaetoimium sp. та їх 

уламки. 

4 

   

Сх.7, ст.16 (біля закритого вікна) 

Виявлені численні сліди пилу та 

штукатурки (чи побілки). В 

товщі штукатурки 

профарбовуються включення 

схожі на свіжі спори 

Cladosporium sp. Точно 
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ідентифікувати їх в шарі 

матеріалу важко. Ймовірно саме 

цей грибок і спричинює локальне 

відшарування побілки чи 

штукатурки. 

5 

  

Сх.4, ст.1 (при вході) 

Спор чи гіф не виявлено. 

6 

  

Сх.4, Ф.315, оп.1, спр.1927 (чорні 

плями наскрізь) 

Виявлено численні життєздатні 

(правильної форми) спори та 

уламки мертвих гіф Chaetoimium 

sp. 

7 

  

Сх.4, Ф.120, оп.1, спр.2919 (жовті 

плями) 

Виявлено численні старі 

деформовані спори Chaetoimium 

sp. та поодинокі уламки гіф. 

8 

  

Сх.4, Ф.674, оп.1, спр.1485 

(тканина, чорні плями) 

Виявлено численні застарілі 

уламки гіф та спори (як 

життєздатні так і деформовані) 

Chaetoimium sp. 

9 

   

 

Сх.4, Ф.3258, оп.3, спр.103. (білі 

плями на корінцях) 

Виявлено численні застарілі 

уламки гіф та спорангіїв зі 

спорами Penicillum sp. Слабе 

зафарбовування клітинних стінок 

вказує на низьку життєздатність 

цих спор.  
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10 

   

 

Сх.4, Ф.674, оп.1, спр.1274 (білі 

та чорні плями на тканині) 

Виявлено численні уламки гіф та 

спорангіїв зі спорами 

Chaetoimium sp. та Penicillum sp. 

(в перемішку). Значне 

деформування спор вказує на їх 

не життєздатність. 

11 

   

Сх.4, Ф.227, оп.1, спр.1877 

(підгорілі, торець) 

В товщі целюлози виявляються 

поодинокі деформовані спори 

Chaetoimium sp. 

12 

   

  

Сх.4, Ф.192, оп.1, спр.22 (рожеві 

плями) 

Виявлено численні застарілі 

уламки гіф, спорангіїв та 

деформовані спори Chaetoimium 

sp. та Aspergillus sp. 

13 

  

Сх.5, Ф.582, оп.3, спр.7 (жовті 

плями на пергаменті) 

Виявлено лише поодинокі 

пилинки. Вірогідно плями в 

товщі пергаменту. 
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Додаток 5 

АКТ 
 від    жовтня 2016р. № 5  

          м. Київ          

Центральний державний науково-

технічний архів України Державної 

архівної служби України 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Харків, вул. 

Університетська, 4 

 

  

Обстеження проводилося 10 жовтня 2016р.      

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  
Площа архівосховища (кв.м):  

Сховище №1   –   

Сховище №3   –   

Сховище №6   –   

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:   - 

Наявність вікон:       + 

Наявність централізованої системи опалення:   - 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Сховище №1   –  19 

Сховище №3   –  19 

Сховище №6   –  19 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №1   –  56 

Сховище №3   –  56 

Сховище №6   –  61 

 

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 
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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):   

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:      - 

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:  
 В ході обстеження не було виявлено жодних ознак грибкового зараження.  

Всі виявлені гіфи та/чи спори були застарілі та не життєздатні. Крім того 

їх локалізація дозволяє стверджувати, що вони були занесені ззовні із протягами 

під час провітрювання приміщення. 

Загалом варто відмітити чудовий мікробіологічний стан приміщення та 

обстежених документів.  

 

Рекомендовано: 

З метою зменшення кількості пилу та сажі, а також зменшення 

вірогідності зараження приміщень та документів пліснявими грибами, 

рекомендується відновити систему вентиляції архівосховищ та обладнати її 

повітряними фільтрами.  
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Додаток до акта №5 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 
№ 

п/п 
Мікрофотографія Опис зразка 

1 

  

Сх.1, ст.2, пол.1, при вході 

Слідів гіф чи спор не 

виявлено 

2 

  

  

Сх.1, вікно 

Виявлено частинки пилу, 

сажі. Целюлози, уламки 

старих гіф. Спор чи 

спорангіїв не виявлено. 

Ймовірно принесено 

протягом з вулиці. 

3 

  

Сх.1, балка справа при 

вході 

Виявлено поодинокі 

частинки целюлози та пилу. 

Слідів гіф чи спор не 

виявлено 

4 

  

Сх.2, при вході – тріщина 

на стіні 

В товщі 

побілки/штукатурки 

виявлено невідомі 

тороподібні включення. 

Може бути як елементи 

власне будматеріалів так і 

надзвичайно старі та 

деформовані спори. 
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5 

  

Сх.2, вікно справа 

Поодинокі сліди сажі та 

мікрочастинки пилу. Слідів 

гіф чи спор не виявлено 

6 

  

Сх.6, білі плями на 

перекритті до 2-го поверху, 

дерево 

Слідів гіф чи спор не 

виявлено. Вірогідно плями 

мають фізичну чи хімічну 

природу. 

7 

  

Сх.6, ст.3, п.2 (під зр.№6) 

Численні сліди сажі та 

мікрочастинки пилу. Слідів 

гіф чи спор не виявлено 
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Додаток 6 

 Державний архів Харківської області 
АКТ 
 від    жовтня 2016р. № 6  

          м. Київ          

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою  м. Харків, вул. 

Мироносицька, 41 

  

Обстеження проводилося 10 жовтня 2016р.      

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  
Площа архівосховища (кв.м):  

Сховище №4   –  330 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:   - 

Наявність вікон:       + 

Наявність централізованої системи опалення:   - 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:  

Сховище №4   –  11 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №4   –  50 

 

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:      - 
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ІV.Мікробіологічний стан  

1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 

види культур грибів (бактерій):   

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:      - 

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:  
 В ході обстеження не було виявлено жодних ознак наявного грибкового 

зараження.  

Всі виявлені гіфи та/чи спори були застарілі та не життєздатні. Проте 

спори Cladosporium sp. виявлені в відшаруванні фарби на балці між 2 та 3 

стелажами в сховищі №4 можуть спричинити подальше зараження фарби та 

штукатурки в приміщенні (особливо в разі підвищення вологості в приміщенні 

більше 70%). 

В обстеженому документі (зразок №3) в товщі целюлози було виявлено 

старі деформовані спори Chaetomium sp. 

 

Рекомендовано: 

Методи дезінфекції: 

Рекомендується провести обробку виявленого відшарування фарби 

будівельним протигрибковими розчинами (відповідно до інструкції виробника).  

 

Гігієнічне очищення: 

З метою мінімізувати вірогідність розвитку та розповсюдження 

зараження приміщення пліснявою, рекомендується провести вологе 

прибирання підлоги з додаванням дезінфікуючих речовин (можна використати 

1-5% розчин «Сантрі») під місцем відшарування фарби. 

 

Профілактичні заходи: 

З метою зменшення кількості пилу та сажі, а також зменшення 

вірогідності зараження приміщень та документів пліснявими грибами, 

рекомендується відновити систему вентиляції архівосховищ та обладнати її 

повітряними фільтрами.  

Також рекомендується провести додаткове обезпилення обстеженого 

документу (зразок №3) з метою фізичного зменшення кількості спор 
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Chaetomium sp. Це дозволить значно мінімізувати вірогідність повторного 

розростання даної плісняві на папері за умов підвищення вологості. 
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Додаток до акта №6 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 
№ 

п/п 
Мікрофотографія Опис зразка 

1 

  

Сх.4, між ст.2 та 3 – балка 

Виявлено поодинокі спори 

Cladosporium sp. 

2 

  

Сх.4, вентиляційна решітка 

Виявлено поодинокі старі 

уламки гіф та частинки 

сажі.  

3 

  

Ф. Харків.губерн.правл, 

Ф.4, оп.2, спр.899 

В товщі целюлози виявлено 

численні старі деформовані 

спори Chaetomium sp. 

Живих гіф чи спор не 

виявлено. 
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Додаток 7 

АКТ  

від    листопада 2016р._№_7_ 

м.Київ 

Центральний державний архів–музей 

літератури і мистецтв  

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 

 

Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул. 

Володимирська 22 а   

Обстеження проводилося 28.10.2016 

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  

Архівосховище №1    – 237 

Книгосховище     – 3*80 

Архівосховище №3    –  

Архівосховище №4     – 73,8 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: –. 

Наявність вікон: + 

Наявність централізованої системи опалення:+ 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Архівосховище №1    – 10,5 

Книгосховище     – 12 

Архівосховище №3    – 12 

Архівосховище №4     – 12 

 

Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище №1    – 88 

Книгосховище     – 70 

Архівосховище №3    – 82 

Архівосховище №4     – 80 

 

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):   

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):  - 

2. Архівних документів  

наявність життєздатних мікроорганізмів:  -   

види культур грибів:    .       

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): - 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації): -   

наявність личинок комах:    -  

 

Обстеженням встановлено: 
В ході обстеження не було виявлено жодних ознак наявності зараження 

приміщень архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи комахами. 

Виявлену одиночну деформовану спору Cladosporium sp. вірогідно було 

занесено ззовні, оскільки не було виявлено жодних слідів гіф чи їх уламків. 

Необхідно відмітити дещо підвищений рівень вологості в обстежених 

приміщеннях, проте низька температура не дасть змоги розвиватися пліснявим 

грибкам. 

Загалом всі обстеженні приміщення та оглянуті документи знаходяться у 

відмінному стані. 

 

Рекомендовано: 

Профілактичні заходи: 

У зв’язку із відсутністю системи вентиляції, яка дала б змогу 

підтримувати оптимальний рівень температури та вологи в приміщеннях та з 

метою мінімізації вірогідності розвитку грибкового зараження (особливо в 

умовах підвищеного рівня вологості), рекомендується раз на кілька тижнів 

проводити обробку сховищ, стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим 

опроміненням. Найоптимальнішим буде використання пересувних 

ультрафіолетових ламп. Це дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти 

розповсюдженню пліснявих грибків.  
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Додаток до акту №7 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 
Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Сх.1, вікно для провітрювання 

Гіф чи спор не виявлено 

2 

  

Сх.1, ст.13, ш.7, пол.6 

Виявлено одиноку стару 

деформовану спору 

Cladosporium sp. 

3 

 

Сх.1, ст.1, ш.1, пол.7 

Гіф чи спор не виявлено 

4 

 

КС, стіна з плямою 

Гіф чи спор не виявлено 

5 

  

КС, ст.2, ш.4, пол.2 

Гіф чи спор не виявлено 

6 

 

Сх.3, ст.5, ш.4, пол.7 (пил) 

Гіф чи спор не виявлено 
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7 

  

Сх.4, Ф.643, оп.1, спр.849-898, 

коробка 

Гіф чи спор не виявлено 

 

 


