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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 130 c., 11 додатків, 32 джерела
МІКРОБІОЛОГІЯ,
ЕНТОМОЛОГІЯ,
МІКРОСКОПІЯ,
ПЛІСНЯВА,
МІКРОМІЦЕТИ,
БІОДЕТЕРАНТИ,
БІОПОШКОДЖЕННЯ,
АРХІВОСХОВИЩЕ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ.
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.
Результати та їх новизна: 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, вперше було проведено моніторинг
мікробіологічного та ентомологічного стану низки архівів та архівних
документів.
Інформація щодо впровадження: надані архівним установам найпростіші
рекомендації, які вони мають змогу виконати власними силами, сприяють
значному зменшенню шкідливого впливу деструктивних біологічних факторів
на стан збереження 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.
Значимість роботи: отримані в ході дослідження результати створюють
практичну основу для забезпечення належних умов зберігання архівних
документів у державних архівах України.
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ЗМІСТ
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
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мікробіологічного
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стану
архівосховищ та документів державних архівів

Розділ ІІ

Рекомендації стосовно профілактики і здійснення заходів 15
захисту архівосховищ та документів державних архівів
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Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
Мікробіологічне Дослідження, що передбачає виявлення присутності
дослідження
мікробіологічних факторів(спор грибів тощо)
Ентомологічне
дослідження

Дослідження, що передбачає виявлення присутності
комах

Держархів

Державний архів

МЗС

Міністерство закордонних справ

НДР

Науково-дослідна робота

НАФ

Національний архівний фонд

Укрдержархів

Державна архівна служба України

УНДІАСД

Український науково-дослідний
справи тв. документознавства

УФ

Ультрафіолетове випромінювання

ЦДІАЛ

Центральний державний історичний архів, м. Львів

ЦДАМЛМ
України

Центральний державний архів-музей літератури і
мистецтва України

ЦДКФФА
України

Центральний державний кінофотофоноархів
ім. Г.С.Пшеничного

інститут

архівної
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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 та станом
архівних

будівель,

а

також

регіональними

особливостями

клімату

і

мікроклімату.
НДР продовжує систематичний (щорічний) та комплексний моніторинг
стану збереженості документів державних архівних установ. Під час
проведення

дослідження

було

використано

результати

попереднього

моніторингу 16 державних архівів, проведеного у 2015 та 2016 рр.
У ході виконання дослідження було обстежено архівосховища та
документи

державних

архівів,

визначених

переліком,

узгодженим

з

замовником, за низкою параметрів. Так, було здійснено оцінку мікроклімату
архівосховищ, вивчено їх загальний мікробіологічний та ентомологічний стан, а
також проведено вибіркове дослідження мікробіологічного та ентомологічного
стану окремих архівних документів, відібраних працівниками архівів. За
результатами досліджень були оформлені акти обстеження, які констатували
реальний мікробіологічний та ентомологічний стан обстежених архівосховищ
та документів і містили рекомендації щодо застосування методів їх
покращення. Для мікробіологічної оцінки стану архівосховищ та архівних
документів було використано перевірений попередніми дослідженнями метод
відбору та подальшої мікроскопії проб липкою стрічкою. Поєднання такого
методу

відбору,

диференційного

фарбування

та

фотографування

мікробіологічних слайдів дозволяє 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 біопорушення стін, стелі,
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підлоги, а подекуди й стелажів та опакування, спричиненні мікроміцетами роду
Cladosporium;

зараження

більшості

документів

з

паперовою

основою

мікроміцетами роду Chaetomium. Ці біопорушення, зазвичай, характерні для
тих приміщень, де система вентиляції відсутня повністю, або є несправною.
Були встановлені також інші особливості мікробіологічного та ентомологічного
стану архівосховищ та архівних документів, викликаних неоднорідністю умов
зберігання архівних документів в архівних установах, специфікою архівних
будівель, а також регіональними особливостями клімату та мікроклімату.
За результатами досліджень для кожного архіву було розроблено
комплекс заходів, здійснення яких сприятиме оптимізації умов зберігання
документів у архівосховищах та запобіганню виникнення біодеструктивних
загроз в майбутньому. Запропоновані заходи розроблені з урахуванням
організаційних та фінансових можливостей окремих архівів і викладені в актах
обстежень, укладених для кожного архіву окремо. Крім того співробітникам
архівів надані усні рекомендації щодо їх практичного виконання.
Структура звіту: вступ, 2 розділи, висновки, 11 додатків, перелік джерел
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
Час
необхідний
проведення
дослідження

Точність та
результатів

Висів на поживне середовище Взяття проб липкою стрічкою

для 10 діб для первинного росту В середньому 1-2 доби,
одного зразків
залежно від кількості зразків.
10 діб для росту окремих
культур
Сумарно: мінімум 20 діб,
залежно
від
загальної
кількості зразків може сягати
30-45 діб

достовірність 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 Видову
приналежність Не
потребує
аналізах
окремих культур обов'язково аналізів.
необхідно
підтверджувати
додатковими
методами
(мікроскопія, ПЛР тощо)

додаткових

Таким чином, було обрано метод взяття проб липкою стрічкою, як
основний у нашому дослідженні. Відібрані в архівосховищах зразки фарбували
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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 3 центральних, 6 областних та 1 галузевий
архів України (див. Таблицю 2).
Таблиця 2. Перелік архівних установ у яких проводились обстеження
№з/п

Назва архівної установи

Адреса

Центральний державний архівмузей літератури і мистецтва
України (ЦДАМЛМ України)

м. Київ, вул. Володимирська, 22 а

2

Державний архів Вінницької
області

м. Вінниця, вул. Соборна, 17

3

Державний архів Полтавської
області

м. Полтава, вул. Пушкіна 18/24

4

Центральний державний
історичний архів України,
м. Львів (ЦДІАЛ)

м. Львів, Соборна площа, 3А

5

Державний архів Львівської
області

м. Львів, вул. Підвальна, 13 та вул. ім.
Професора Буйка, 4

6

Державний архів Закарпатської
області

м. Берегово, пл. Героїв, 4 а, (корп 2)

7

Галузевий архів Міністерства
закордонних справ України

м. Київ, Михайлівська площа, 1

8

Державний архів Тернопільської
області

м. Тернопіль, вул. Сагайдачного, 14

9

Державний архів Чернігівської
області

м. Ніжин, вул. Богушевича, 1
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Центральний державний
кінофотофоноархів
ім. Г.С.Пшеничного
(ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного)

м. Київ, вул. Солом’янська, 24

1

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
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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

1

Центральний
державний архівмузей літератури і
мистецтва України
(ЦДАМЛМ України)

Відсутня

Наявна

2

Державний архів
Вінницької області

Не працює

Наявна

3

Державний архів
Полтавської області

Відсутня

Наявна

4

Державний
історичний архів
львівської області

Відсутня

Наявна

5

Державний архів
львівської області

Відсутня/Не працює

Наявна

6

Державний архів
Відсутня
закарпатської області

Наявна

7

Галузевий архів
міністерства
закордонних справ
України

Не працює/відсутня

Наявна

Державний архів
тернопільської
області

Відсутня

Відсутня/наявна

Державний архів
чернігівської області

Відсутня

Наявна

8

9

Система вентиляції та
кондиціювання

10 Центральний
державний
кінофотофоноархів
Не працює
ім. Г.С.Пшеничного
(ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного)

Система опалення

Відсутня
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Фактична відсутність систем вентиляції у всіх 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.
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.
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Ентомологічний стан усіх обстежених архівних установ є задовільним.
Лише в одному випадку було виявлено наявність жуків – представників виду
Anobium punctatum (меблевий точильник). Рекомендована обробка стелажів
інсектицидами чи їх повна заміна.
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
Проведені дослідження підтвердили зроблені раніше висновки, що
швидкий ріст плісеневих грибів, зазвичай, спостерігається в приміщеннях тих
архівосховищ, де відсутні, або непрацюючі системи вентиляції та викликана
цим підвищена вологість. З метою усунення загрози появи та розповсюдження
грибкових спор архівам рекомендовано встановити системи вентиляції, або
відремонтувати виведені з ладу з обов’язковим застосуванням фільтрів. Саме
системи вентилювання а не кондиціонування повітря, дозволяють в рази
зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф у повітрі архівосховищ. Перевага
зазначених систем перед кондиціонерами полягає також у їх економічності
завдяки використанню меншої кількості електроенергії в роботі.
Заражені пліснявою приміщення та обладнання доцільно щоденно
обробляти ультрафіолетовим промінням (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.
Плісеневі гриби, виявлені на оправах справ, стелажах, опакуванні
(коробках) необхідно обробляти розчином перекису водню, який ефективно
знешкоджує не лише живі клітини грибів, але й їх спори і має мінімальний
вплив на людину. В деяких випадках така обробка повністю вбиває гіфи та
спори грибів і запобігає повторному ураженню, що було підтверджено в ході
повторних досліджень.
З метою зниження кількості грибкових спор та пилу в повітрі приміщень
архівосховищ

необхідно

періодично

проводити

вологе

прибирання

із

застосуванням антисептиків.
Важливе значення має обезпилення документів, де виявлено уламки
грибкових гіф та спор, а також просушування документів з надмірно
зволоженими паперовими носіями.

15

Тим архівам, де були виявлені біодеструктивні ураження стін, стелі,
підлоги, рекомендовано провести ремонт уражених ділянок з застосуванням
будівельних протигрибкових розчинів.
В ході дослідження було визначено також особливості мікробіологічного
та ентомологічного стану архівосховищ та архівних документів у кожному з
досліджених архівів. Так у Держархіві Полтавської області виявлене надмірне
зволоження зовнішніх стін та фундамента через близько розташовані зелені
насадження, які рекомендовано обрізати. У Держархіві Закарпатської області
виявлено зараження дерев’яних стелажів точильником меблевим (лат. Anobium
punctatum, нар. «шашіль»), які рекомендовано обробити інсектицидами або
замінити їх. У архівосховищі № 2 Держархіву Вінницької області було виявлено
зараження відносно великої площі дощок підлоги трутовим грибком, яке також
характеризується бурхливим ростом. Архіву рекомендовано негайно замінити
уражену ділянку підлоги новим покриттям.
Усі надані конкретні рекомендації щодо поліпшення мікробіологічного та
ентомологічного

стану

приміщень

архівосховищ

та

захисту

архівних

документів, викладені у актах обстеження, складених за результатами
дослідження кожної архівної установи (див. додатки).
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ВИСНОВКИ
В ході виконання НДР було обстежено архівосховища та архівні
документи 10 архівів. При цьому здійснено взяття біопроб методом взяття
липкою стрічкою та проведено подальше їх дослідження і фотографування
методом електронної мікроскопії. Було виявлено низку проблем спільних для
усіх архівних установ, а також особливості стану архівосховищ та документів
кожного окремого архіву. Найбільше на мікробіологічний стан обстежених
приміщень та окремих документів впливала наявність та ефективність систем
вентиляції повітря та системи опалення (як централізовані, так і суміщенні із
вентиляційною системою), часто малоефективні чи взагалі непрацюючі.
В ході обстежень приміщень найчастіше зустрічались біопорушення стін,
спричиненні мікроміцетами роду Cladosporium;, а паперових документів мікроміцетами роду Chaetomium. Для їх усунення рекомендовано встановлення
та ремонт непрацюючої вентиляції, кварцювання приміщень ультрафіолетом,
обробка уражених об’єктів антисептичними реагентами.
Усі надані архівним установам рекомендації враховували технічні та
фінансові можливості архівів. Більшість з них вони мали змогу виконати
самостійно (провітрювання, просушування, обробка документів та приміщень
ультрафіолетом та розчином перекису водню тощо). Повторне обстеження
показало, о такі методи є дієвими і дозволили значно зменшити шкідливий
вплив біологічних факторів на стан збереження архівних документів.
Питання щодо встановлення вентиляційних систем та регульованих
опалювальних систем, відновлення непрацюючої вентиляції, ремонт уражених
грибами

та

лишайниками

приміщень,

заміну

ураженого

обладнання,

забезпечення гідроізоляції тощо архіви не в змозі вирішити через відсутність
належного фінансування, що не дозволяє архівним установам у повній мірі
забезпечувати відповідні умови зберігання архівних документів, призводить до
їх пошкоджень, руйнування і можливої подальшої втрати.
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Додаток 1

Державний
історичний
львівської області

архів

АКТ
від 17 серпня 2017р. № 4
м. Львів
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Львів, Соборна
площа, 3А.

Обстеження проводилося 10 серпня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №1
–
Кімната з картами і планами
–
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
–
Кімната з картами і планами
–
Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №1
–
Кімната з картами і планами
–
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): Cladosporium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): відсутня
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):відсутня
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
наявність личинок комах:
-

Обстеженням встановлено:
В ході обстеження з метою контролю зараження було взято проби із стін
раніше уражених грибком та оброблених протигрибковими препаратами. Було
виявлено численні уламки гіф та спор (див.Додаток), проте не виявлено жодної
активної і здатної до розмноження. Це підтверджує надзвичайну ефективність
застосованих препаратів.
Обстеження документів також не виявило жодних ознак активного
зараження. Так знайдені поодинокі спори були значно деформовані і не
життєздатні (див. Додаток). Проте варто відмітити, що такі залишки плісняви
будучи не життєздатними все ще можуть викликати подразнення слизових
оболонок та алергічні реакції.
Загалом як приміщення архівосховищ так і документи знаходяться в
чудовому стані.
Рекомендовано:
Гігієнічне очищення:
Оскільки було знайдено велику кількість уламок гіф та спор плісняви
рекомендується провести обезпилення обстежених документів.
Профілактичні заходи:
Рекомендується встановити централізовану систему вентиляції
архівосховищ обладнану фільтрами вхідного повітря. Це дозволить ефективно
підтримувати належний мікроклімат в приміщеннях сховищ.
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
п/п
1

Мікрофотографія

Опис зразка
Сх.1, кор.2, вікно між 15 та 16ст.
Виявлено
поодинокі
нежиттєздатні
спори
Cladosporium sp. та їх уламки.
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2

Сх.1, кор.3, стіна зовн., 34 ст.
Виявлено
поодинокі
нежиттєздатні гіфи та спори
Cladosporium sp. та їх уламки.

24

3

Сх.1, Ф1, оп.1, спр.246
Активних спор чи гіф не
виявлено,
лише
поодинокі
уламки.

25

4

Сх.1, Ф.9, оп.1, спр.53
Активних спор чи гіф не
виявлено,
лише
поодинокі
уламки.

26

5

Кімната з картами та планами,
стіна біля ніші
Активних спор чи гіф не
виявлено,
лише
поодинокі
уламки.

27

28
6

ККіП, Ф.52, оп.2, спр.221
Спор чи гіф не виявлено.

7

ККіП, Ф.52, оп.2, спр.556
Активних спор чи гіф не
виявлено,
лише
поодинокі
уламки.

29

8

ККіП, Ф.52, оп.2, спр.713
Виявлено численні дегідратовані
спори
та
поодинокі
гіфи
Chaetomium sp.

30

31
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Додаток 2

Центральний державний архів–музей
літератури і мистецтв
АКТ
від 14 квітня 2017 року №1
м.Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
Володимирська 22 а
Обстеження проводилося 07.04.2017
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Книгосховище
– 3*80
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
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
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:
-

-

-
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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):
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.
Загалом всі обстеженні приміщення та оглянуті документи знаходяться у відмінному
стані. Так ремонт проведений на цокольному поверсі повністю вирішив проблеми
відшарування штукатурки та фарби на стінах та стелі, а також сприяє нормалізації
температури та вологості в цих сховищах.
Рекомендовано:
Профілактичні заходи:
На фоні весняного потепління та активізації природніх джерел грибкового зараження,
а також у зв’язку із відсутністю системи вентиляції 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. Також в разі
розвитку грибкового зараження використання саме ультрафіолету для обробки матеріалів
буде значно більш ефективним та менш шкідливим для працівників ніж застосування
формаліну.

14 квітня 2017 року
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Додаток 3

Центральний державний архів–музей
літератури і мистецтв
АКТ
від 21 листопада 2017 року №8
м.Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
Володимирська 22 а
Обстеження проводилося 17.11.2017
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Книгосховище
– 3*80
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
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
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:
-

-

-
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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):
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.
Загалом всі обстеженні приміщення та оглянуті документи знаходяться у відмінному
стані. Так ремонт проведений на цокольному поверсі повністю вирішив проблеми
відшарування штукатурки та фарби на стінах та стелі, а також сприяє нормалізації
температури та вологості в цих сховищах.
Рекомендовано:
Профілактичні заходи:
На фоні осіннього та зимового похолодання та сезонного підвищення вологості, а
також у зв’язку із відсутністю системи вентиляції 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. Також в разі
розвитку грибкового зараження використання саме ультрафіолету для обробки матеріалів
буде значно більш ефективним та менш шкідливим для працівників ніж застосування
формаліну.

21 листопада 2017 року
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Додаток 4

Центральний державний
кінофотофоноархів України
імені Г. С. Пшеничного
АКТ
від 01 грудня 2017 №11
м. Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
Солом'янська 24 (корп. ІІ)
Обстеження проводилося 30 листопада 2017
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)

– 63,6

Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/-.
Наявність вікон: Наявність централізованої системи опалення: ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)

– 16,4

Показники вологості (%) на день обстеження:
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)
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:

– 41

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–
–
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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: 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:
В ході мікроскопічного обстеження позитивів (див.Додаток) було виявлено характерні
ознаки (численні гіфи та спори) їх зараження Chaetomium sp. Представники даного роду
вражають зазвичай вологий папір. Виявлені гіфи профарбовувались синім, що свідчить про
їх життєздатність та активний ріст пліснявого грибка на поверхні обстежених позитивів.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Найменш інвазійним методом дезінфекції є висушування даних заражених об’єктів.
Так даний грибок росте лише на вологому папері, а тому його висушування призводить до
загибелі цієї плісняви. В той же час використання будь-яких дезінфектантів потребує їх
попередньої перевірки стосовно можливого негативного впливу на подібний фотопапір.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести обезпилення обстежених документів та місця їх зберігання.
Також варто провести вологе прибирання та обробку ящиків/полиць де зберігались ці
фотографії із використанням дезінфектантів, наприклад перекису водню.
Профілактичні заходи:
Рекомендується провести осушення місця зберігання обстежених позитивів. Також
необхідно відремонтувати/замінити систему вентиляції повітря в приміщеннях сховищ. Це
дозволить ефективно підтримувати в них рекомендований мікроклімат.
01 грудня 2017 року
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

Опис зразка
П1509
В товщі позитиву виявляються
численні гіфи та поодинокі спори
Chaetomium sp. Точна передача
кольорів при фарбуванні
ускладнена самим матеріалом
зразка. Проте гіфи проступають
значно темнішим і мають синій
відтінок. Тому можна припустити,
що вони повністю живі та активні.
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2

П1510
Аналогічно 1. Спори виявити не
вдалося через темний колір самого
зразка.
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Додаток 5

Державний архів вінницької області
АКТ
від 8 червня 2017р. № 2
м. Вінниця
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Вінниця, вул.
Соборна 17
Обстеження проводилося 01 червня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №2
–
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:
+
Наявність централізованої системи опалення:
+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:
Сховище №2
–

-

Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №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:
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

+
+
+
+
+
+
+
-
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плями плісеневих грибів:
+
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів (бактерій): Cladosporium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): висока
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Cladosporium 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:
В ході обстеження сховища №2 було виявлено бурхливий розвиток
повторного зараження стелажів та шаф представниками Cladosporium sp. Варто
зазначити, що такий бурхливий ріст став можливим із припиненням регулярної
обробки полиць та шаф дезінфікуючими розчинами відповідно до попередніх
рекомендацій та за відсутності діючої системи вентиляції.
Також було виявлено розвиток невідомого грибка чи лишайника (товсті,
помітні оком гіфи які не профарбовуються вказують на вищих грибів, Додаток
2) на стіні навпроти стелажу 96. Крім того було виявлено зараження дошок
підлоги трутовим грибком, яке також характеризується бурхливим ростом
(Додаток 2). Варто зазначити, що зазвичай статеве тіло гриба не перевищує 10%
його загальної маси. Таким чином можна припустити, що загалом заражено
відносно велику площу дошок підлоги.
Загалом висока вологість та температура, відсутність системи вентиляції
та припинення регулярної санітарної дезінфікуючої обробки
створили
оптимальні умови для розвитку грибкових заражень в приміщенні сховища №2.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується поновити регулярну обробку приміщення та стелажів
дезінфікуючими розчинами.
З метою пригнічення подальшого росту плісняви рекомендується
регулярно прожарювати заражені ділянки приміщення та стелажі
ультрафіолетом. Для цього доцільно використовувати пересувні стойки
обладнанні ультрафіолетовими лампами. Обробку необхідно проводити не
менше ніж 2-3 години для кожної ділянки. Первинну обробку варто провести на
протязі 8-10 годин. Це дозволить не тільки пригнітити наявний ріст але й
запобігти появі нових грибкових заражень.
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Необхідно негайно позбутися заражених дошок підлоги та замінити їх.
Варто звертати увагу на обробку нових дошок спеціальними протигрибковими
препаратами відповідно до будівельних норм.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується продовжити обробляти
відповідно до попередніх рекомендацій.

приміщення

та

стелажі

Профілактичні заходи:
У зв’язку з наявним активним зараженням приміщення грибками та не
відповідності умов зберігання архівних документів необхідно поновити
систему вентиляції в приміщенні.
Наявне зараження дошок підлоги вказує на відсутність системи
вентиляції підлоги. Необхідно провести огляд та перевірити наявність і
функціональність відповідних вентиляційних отворів (мають бути нижче рівня
підлоги в зовнішніх стінах).

8 червня 2017 року
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
п/п
1

Мікрофотографія

Опис зразка
Сх.2, С.96, ш.1, кор.1
Виявлено
бурхливий
ріст
пліснявого грибка. Фарбування
вказує на життєздатність та
активний ріст грибкових гіф
(зелене чи блакитне забарвлення
цитоплазми).
Характерне
спороутворення (третій слайд,
верх) вказує на Cladosporium sp.
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2

Сх.2, стіна навпроти ст.96 зліва
(див. Додаток 2-2)
Не
профарбовуються.
Що
дозволяє віднести їх до вищих
грибів із товстою клітинною
стінкою. Точно ідентифікувати
не
вдалось.
Зустрічаються
поодинокі спори Cladosporium
sp. (другий слайд, зліва.)
вірогідно занесені із стелажа
навпроти.
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3

Там же х100.
Аналогічно 2.
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Додаток 2
№ Фотографія
п/п
1

Опис

2

Сх.2, стіна навпроти ст.96
Товсті нитки гіф видно не озброєним
оком. Не профарбовуються (див.
Додаток 1-2,3 ).

Сх.2, підлога біля ст.96
Даний гриб належить до трутовиків і
відноситься до базидіоміцет. Точно
ідентифікувати не вдалось.
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Додаток 6

Державний
області

архів

закарпатської

АКТ
від 17 серпня 2017р. № 6
м. Берегово
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Берегово, пл.
Героїв, 4 а, (корп 2)
Обстеження проводилося 11 серпня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №13
–
Сховище №14
–
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:
+
Наявність централізованої системи опалення:
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:
Сховище №13
–
Сховище №14
–

-

Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №13
–
Сховище №14
–
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):
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): неактивні
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
+(стелажі)
наявність личинок комах:
+

Обстеженням встановлено:
В ході обстеження було виявленно активний ріст Penicillium sp. на
корінцях папок з архівними документами (див.Додаток). Представники даної
родини пліснявих грибків часто вражають штучну шкіру (матеріал з якого
зроблено більшість корінців папок та книг) за підвищеної вологості.
Безпосередньої загрози паперовим архівним матеріалам данний грибок не
становить, проте може викликати алергічні реакції та подразнення у людини.
Варто відмітити, що основною причиною регулярних/сезонних підвищень
вологості в приміщеннях архівосховищ може бути неефективне водовідведення
талих/дощових вод і подальше підмокання зовнішніх стін.
Необхідно відмітити зараження дерев’яних стелажів точильником
меблевим (лат. Anobium punctatum, нар. «шашель»).
Загалом не було виявлення жодних ознак зараження та/чи архівних
документів.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується обробити вражені корінці папок та коробок 3-5%
розчином перекису водню. Як відомо перекис водню знищує не тільки гіфи
грибків, але й їх спори, тому його використання дозволяє запобігати розвитку
нових заражень.
Також рекомендується обробити дерев’яні стелажі інсектицидами або
замінити їх.
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Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести вологе прибирання приміщень архівосховищ із
використанням дезінфікуючих миючих засобів. Разом із обробкою уражених
корінців це дозволить значно зменшити ймовірність розвитку повторного
зараження.
Профілактичні заходи:
З метою нівелювання регулярних/сезонних підвищень вологості в
приміщеннях архівосховищ і підмокання зовнішніх стін рекомендується
звернутись до спеціалізованих будівельних організацій для налагодження
водовідведення талих/дощових вод (шляхом водовідвідних рівчаків чи
дренажних колодязів).
Крім того рекомендується встановлення єдиної системи вентиляції
приміщень обладнаної фільтрами вхідного повітря. Це дозволить підтримувати
в приміщеннях архівосховищ мікроклімат, відповідає нормам зберігання
архівних документів та мінімізує вірогідність розвитку грибкових заражень в
майбутньому.

17 серпня 2017 року
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
п/п
1

Мікрофотографія

Опис зразка
Сх. 13, Ф. 547, оп. 1, од.зб. 2
Виявлено численні живі гіфи,
конідії та спори Penicillium sp.
Велика
кількість
недорозвинених спор та їх
щільність на одиницю площі
вказують на бурхливий ріст
даного зараження.
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2

Там же, чорна пляма.
Слідів спор чи гіф грибків не
виявлено.
Сліди
сажі
чи
чорнила.

53

3

Сх. 14, Ф. 341, оп. 2, од.зб. 56
Аналогічно 1.
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Додаток 7

Державний архів львівської області
АКТ
від 17 серпня 2017р. № 5
м. Львів
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресами: м. Львів, вул.
Підвальна, 13 та вул. ім. Професора Буйка, 4
Обстеження проводилося 10 серпня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Арх. кр. спр.
–
Сховище №1А
–
Магістрат, 5 кімната
–
Арх. відділ
–
Сховище №3
–
Бібіліотека
–
Управління статистики
–
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:
+
Наявність централізованої системи опалення:
+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:
Арх. кр. спр.
–
Сховище №1А
–
Магістрат, 5 кімната
–
Арх. відділ
–
Сховище №3
–
Бібіліотека
–
Управління статистики
–
Показники вологості (%) на день вимірювання:
Арх. кр. спр.
–
Сховище №1А
–
Магістрат, 5 кімната
–
Арх. відділ
–
Сховище №3
–
Бібіліотека
–
Управління статистики
–
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): Chaetomium sp., Cladosporium 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: Chaetomium sp., Cladosporium 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:
В ході обстеження було виявлено численне зараження архівних
документів представниками роду Chaetomium (вражає вологий папір). Також
необхідно відмітити, що у всіх обстежених приміщеннях було виявлено не лише
спори але й гіфи Cladosporium sp. (вражає фарбу, штукатурку, побілку тощо)
В ряді випадків підозра на наявність пліснявого ураження не
підтвердилась (див. Додаток 1 1-3), а знайдені білі сліди та плями які
викликають подразнення на шкірі та слизовій являються вірогідно залишками
дусту чи слідовими залишками формальдегіду в самому папері.
Варто відмітити, що сліди зараження приміщень Cladosporium sp. старі та
не активні. Так майже всі знайдені спори дегідтратовані, а гіфи знайдено лише
уламками. В той же час в приміщенні архівного відділу було виявлено
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повноцінні сліди зараження представниками вищевказаних грибків. Так було
виявлено свіжі спори і спорангії як Cladosporium sp. так і Chaetomium sp.
Окрему увагу варто звернути на уражені документи які знаходяться в
управлінні статистики. Попередня підозра на ураження цих документів
Aspergillus nigger не підтвердилась (характерні чорні плями на документах). Так
мікроскопічне дослідження взятих зразків дозволило ідентифікувати цю
плісняву як один із представників роду Chaetomium sp. Представники даного
роду є менш токсичними і позбутися подібного зараження значно легше, в тому
числі зберегти документи.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується провести генеральне прибирання із обезпиленням
приміщень та подальшим вологим прибиранням із додаванням дезінфікуючих
розчинів (див. Додаток 2).
Документи в яких було виявлено сліди зараження Chaetomium sp.
необхідно ретельно підсушити на яскравому сонці чи під ультрафіолетовою
лампою (5-8 годин буде достатньо для знищення активної плісняви із
збереженням типографської фарби) та обезпилити пилососом (бажано із
водяним та/чи HEPA фільтром, щоб не допустити подальшого розповсюдження
спор із вихідним повітрям).
Гігієнічне очищення:
В приміщеннях із наявними залишками гіф та спорами знайденими на
полицях та підвіконнях (див. Додаток 1) необхідно кілька разів в місяць
проводити обезпилення із подальшим вологим прибиранням із додаванням
дезінфікуючих розчинів (див. Додаток 2).
Рекомендується провести ретельне обезпилення та провітрювання
архівних документів які викликають подразнення шкіри та слизових оболонок.
Так основним причинами таких подразнень можуть бути залишки дусту чи
формальдегіду в/на папері документів, а також активне зараження та
спороутворення Chaetomium sp. (див. Додаток 1).
Профілактичні заходи:
Основною причиною появи та розповсюдження пліснявих заражень в
архівосховищах являється проблеми чи відсутність систем вентиляції повітря.
Так встановлення/оновлення систем примусової вентиляції обладнаних
фільтрами дозволяє максимально ефективно підтримувати необхідний
мікроклімат та чистоту (а в деяких випадках навіть стерильність) в
приміщеннях. Таким чином рекомендується встановити/оновити системи
примусової вентиляції обов’язково обладнаних фільтрами вхідного повітря в
сховищах.
17 серпня 2017 року
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
п/п
1

2

Микрофотография

Опис зразка
Арх.кр.спр., конв в сер.
Спор чи гіф не виявлено.
Вірогідно білі попелясті сліди –
дуст.

Там же
Спор чи гіф не виявлено.
Вірогідно білі попелясті сліди –
дуст.
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3

Там же, корінець
Спор чи гіф не виявлено.
Вірогідно білі попелясті сліди –
дуст.

61

4

Арх.кр.спр., преса
Наявні поодинокі уламки гіф
(третій слайд, лівий нижній кут).

62

5

Сх.1А, Д536
Виявлено
одну
стару
дегідратовану
спору
Cladosporium sp (третій слайд).

63

6

Сх.1А, Ф1262, кор.
Виявлено старі уламки гіф та
спор. Також є сліди клейстеру
(другий та третій слайди, синім
забарвився крахмал)

64

7

Там же, торець
Виявлено поодинокі уламки гіф
та численні старі дегідратовані
спори Chaetomium sp.

65

8

Магістрат, 5 кімн.
Виявлено поодинокі уламки гіф
та старі дегідратовані спори
Chaetomium sp.

66

9

Сх.1А, школа
Виявлено поодинокі уламки гіф
та старі дегідратовані спори
Chaetomium sp.

67

10

Арх.відділ, Ст.1, спр. по центру
зверху
Виявлено одиночні активні свіжі
спори Cladosporium sp. (другий
та
третій
слайди,
спора
профарбовується синім)

68

11

Арх.відділ, спр.58
Численні гіфи та поодинокі
спори Chaetomium sp. як свіжі,
так і старі та дегідратовані.

69

12

Арх.відділ, спр.23, Ф.3, оп.1,
нижній торець
Поодинокі старі та дегідратовані
гіфи та спори Chaetomium sp.

70
13

Там же, корінець
Поодинокі старі та дегідратовані
гіфи та спори Chaetomium sp.
Серед слідів штукатурки (3 та 4
слайди) виявлено свіжі спори
Cladosporium
sp.
(профарбовуються синім).

71

14

Арх.відділ, пом.плями, Ст.1, ш.3
Поодинокі уламки гіф та спор.

72

15

Сх.3, к.1, Ф925, спр.151
Виявлено спорангії із спорами
Chaetomium sp. (перший слайд,
правий нижній кут)

73

16

Бібліотека, 122691
Виявлено поодинокі свіжі та
дегідратовані спори Chaetomium
sp.

74

17

Упр.статистики, оп.4а
Виявлено
гіфи,
спори
спорангії Chaetomium sp.

та

75

18

Там же
Аналогічно 17

76

77
19

Там же
Аналогічно 17, спори та гіфи
свіжі.
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Додаток 2
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».
ТОВ Милам та/чи ТОВ PRO Service: Сантрі-гель (розводити 1:10-20 при митті приміщень)
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Додаток 8

Державний архів полтавської області
АКТ
від 21 червня 2017р. № 3
м. Полтава
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Полтава, вул.
Пушкіна 18/24
Обстеження проводилося 14 червня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №1
– 200
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:
+
Наявність централізованої системи опалення:
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:
Сховище №
– 15

-

Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №
– 55
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

-

-
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плями плісеневих грибів:
+
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів (бактерій): Chaetomium sp., Alternaria sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): дуже низька
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):середня
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
наявність личинок комах:
-

Обстеженням встановлено:
В ході обстеження на деяких документах було виявлено прогресуюче
активне зараження паперу пліснявими грибами Chaetomium sp. Даний рід
плісняви вражає вологий папір і є частою причиною біодеградації паперових
носіїв інформації. Крім того спори даного грибка можуть викликати алергічні
реакції та запалення слизистих оболонок і дихальних шляхів у людини.
Загалом виявлене зараження архівних документів локальне і стосується
лише окремих документів.
Жодних ознак зараження приміщень архівосховищ не виявлено.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується висушити вражені документи з одночасною їх обробкою
ультрафіолетом. Висушені документи надалі рекомендується знезпилити.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести вологе прибирання із використанням
дезінфікуючих миючих засобів підлоги та полиць, прилеглих до місця
зберігання уражених документів.
Профілактичні заходи:
Рекомендується встановлення централізованої системи вентиляції повітря
обладнаної фільтрами вхідного повітря.
Також варто провести огляд прилеглих до стін будівлі дерев та оцінити їх
вплив на фундамент та його укоси. За необхідності провести ремонтні роботи
та обрізання дерев.
21 червня 2017 року
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
п/п
1

Мікрофотографія

Опис зразка
Сх.1, кор., Ф. Р3401, оп.2, дд
1014-1035
Виявлено численні життєздатні
гіфи
(цитоплазма
слабо
профарбовується
зеленим).
Характерні колір та форма плям
з яких було взято зразки
вказують на Chaetomium sp.
Спор чи спорангії відсутні.
Зараження свіже та не дійшло до
стадії розмноження.
Також виявлено одиноку спору
Alternaria sp. вірогідно занесену
з вулиці (третій слайд, зправа).
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Додаток 9

Державний
області

архів

(МП)

тернопільської

АКТ
від 23 листопада 2017р. №9
м. Тернопіль
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Тернопіль, вул.
Сагайдачного, 14
Обстеження проводилося 22 листопада 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №2
–
Сховище №9
–
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:
+
Наявність централізованої системи опалення:
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:
Сховище №2
– 13
Сховище №9
– 12

-

Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №2
– 65
Сховище №9
– 68
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): Cladosporium 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: Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):відсутній ріст
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
наявність личинок комах:
-

Обстеженням встановлено:
В ході обстеження було виявлено активне зараження приміщення
Сховища №9 Cladosporium sp. Так спостерігаються характерні відшарування та
загортання назовні штукатурки та фарби. Також загалом по приміщенням та
коридорам спостерігаються сліди підтікання спричинені несправною
водостічною системою. Представники роду Cladosporium не вражають паперові
документи, проте їх спори, особливо у великій кількості, можуть спричиняти
запалення слизових оболонок та алергічні реакції у людини.
В ході обстеження документів було виявлено лише поодинокі дегдратовані
нежиттєздатні спори Chaetomium sp. Активне зараження відсутнє.
Загалом документи не пошкоджені і знаходяться у відмінному стані. В той
час як самі приміщення потребують дезінфекції та протигрибкової обробки.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується провести обробку заражених приміщень будівельними
протигрибковими препаратами. Місця із явним ростом плісняви (сильне
відшарування, характерний «білий мох» на стінах тощо) рекомендується
попередньо обробити розчином перекису водню. Останній ефективно знищює
не лише плісняву але й її спори.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести вологе прибирання заражених приміщень та
коридорів із додаванням дезінфікуючих миючих засобів.
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Профілактичні заходи:
Рекомендується провести нагальний ремонт несправної водостічної
системи. Крім того рекомендується проводити косметичний ремонт уражених
ділянок стін (після обов’язкової дезінфекції) лише з використанням
будівельних матеріалів із додаванням протигрибкових та гідрофобізуючих
домішок.
Також необхідно встановити систему вентиляції повітря в приміщеннях
архівосховищ із обов’язковою фільтрацією вхідного повітря. Це дозволить
ефективніше підтримувати необхідний мікроклімат в архівосховищах.
За неможливості невідкладного проведення ремонтних робіт
рекомендується
періодично
обробляти
приміщення
архівосховищ
ультрафіолетовим випроміненням («кварцувати»). Це дозволить зупинити
подальший ріст плісняви, оскільки ультрафіолет ефективно вбиває клітини/гіфи
грибків. Проте варто зазначити, що така обробка слабо впливає на спори
грибків, і тому має бути регулярною.
23 листопада 2017 року

86

Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
п/п
1

Мікрофотографія

Опис зразка
Сх.2, Ст.4, вікно та стіна
Виявлено уламки гіф (4 слайд)
та
спорангій
із
спорами
Penicillum sp.
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2

Сх.9, стіна вправо від входу
В товщі штукатурки виявлено
старі мертві гіфи та деформовані
спори Cladosporium sp.

88

3

Сх.9, Ф. Р1533, оп.2, спр.1552
Численні гіфи та спори із
спорангіями Cladosporium sp.
Гіфи не профарбовуються в
синій чи зелений, що свідчить
про їхню нежиттєздатність.

89

90

91
4

Метр. Книга,Ф.486, оп.1, спр.662
В товщі целюлози виявляються
поодинокі дегідратовані спори
Chaetomium sp.
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Додаток 10

Державний
області

архів

чернігівської

АКТ
від 14 грудня 2017р. № 10
м. Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Ніжин, вул.
Богушевича, 1
Обстеження проводилося 07 грудня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №1
–
Сховище №2
–
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
–
Сховище №2
–

-

Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №1
–
Сховище №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:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
-

-

-
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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: Penicillum 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 ознак зараження приміщень
пліснявими грибами. Спостерігаються лише сезонна поява білого нальоту
(Penicillum sp.) на корінцях папок викликана сезонними коливаннями вологості.
Необхідно відмітити високий рівень чистоти в сховищах, не зважаючи на
загальний аварійний стан будівлі.
Загалом документи знаходяться у відмінному стані.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується обробити вражені корінці папок та коробок 3-5%
розчином перекису водню. Як відомо перекис водню знищує не тільки гіфи
грибків, але й їх спори, тому його використання дозволяє запобігати розвитку
нових заражень.
Профілактичні заходи:
Рекомендується загальна реставрація будівлі та приміщень архівосховищ
із встановленням єдиної системи вентиляції приміщень обладнаної фільтрами
вхідного повітря. Це дозволить підтримувати мікроклімат в приміщеннях
архівосховищ згідно норм зберігання архівних документів та мінімізує
вірогідність розвитку грибкових заражень в майбутньому.
14 грудня 2017р року
Додаток 11
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Державний
міністерства
України

галузевий
закордонних

архів ЗАТВЕРДЖУЮ
справ Директор
________
(підпис)

_

_

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

________2017
(МП)
АКТ
від 23 жовтня 2017р. № 7
м. Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження
Михайлівська площа, 1

архівосховища,

розташованого

за

Обстеження проводилося 05 жовтня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №1 (-1 поверх)
– 44.2
Сховище №2 (-1 поверх)
– 36.8
Сховище №3 (-2 поверх)
– 27.0
Сховище №4 (-2 поверх)
– 21.3
Сховище №5ГР (-2 поверх)
– 32.6
Сховище №5б (-2 поверх)
– 19.5
Сховище №6 (-2 поверх)
– 20.8
Кімната 404
– 32.4
Кімната 231
– 30.7
Кімната 246
– 17.2
Кімната 546
– 16.5
Кімната 552
– 17.5
Кімната 556
– 18.1
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 (-1 поверх)
– 19.7
Сховище №2 (-1 поверх)
–Сховище №3 (-2 поверх)
– 18.4
Сховище №4 (-2 поверх)
– 18.6
Сховище №5ГР (-2 поверх)
– 18.8
Сховище №5б (-2 поверх)
–Сховище №6 (-2 поверх)
– 18.3
Кімната 404
–Кімната 231
–Кімната 246
–Кімната 546
–Кімната 552
–-

-

адресою

м.

Київ,
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Кімната 556

–-

Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №1 (-1 поверх)
– 49
Сховище №2 (-1 поверх)
–Сховище №3 (-2 поверх)
– 56
Сховище №4 (-2 поверх)
– 56
Сховище №5ГР (-2 поверх)
– 70
Сховище №5б (-2 поверх)
–Сховище №6 (-2 поверх)
– 63
Кімната 404
–Кімната 231
–Кімната 246
–Кімната 546
–Кімната 552
–Кімната 556
–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): Chaetomium sp. та Cladosporium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): надзвичайно
висока
2. Архівних документів
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наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):середня
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
наявність личинок комах:
-

Обстеженням встановлено:
В ході обстеження було виявлено наявність стрімко прогресуючого
зараження стін біля сходів на -1 та -2 поверхах. Спостерігаються сліди
відшарування та закручування фарби назовні характерні при зараженні
Cladosporium sp. Знайдені в повітрі архівосховищ живі спори, спорангії та
численні гіфи Cladosporium sp. (див. Додаток 1) вказують на надзвичайно
активне прогресування цього зараження.
В сховищі №5ГР також було виявлено неактивне (відсутні живі гіфи та
спорангії) зараження Cladosporium sp. Наявні там життєздатні спор цілком
спроможні активізуватися за сприятливих умов (намокання стіни, загальне
підвищення вологості в приміщенні тощо).
Варто зазначити, що численні спори Cladosporium sp. також було
виявлено в повітрі кабінетів (див додаток). Вірогідно вони були занесені туди
робітниками на одязі із архівних приміщень.
Не зважаючи на те, що представники роду Cladosporium не вражають
паперові документи, слід зазначити негативний вплив їх спор на здоров’я
людини (можуть викликати алергії, запалення тощо).
Також варто відмітити, що в кабінеті №556 було виявлено спори та гіфи
представників роду Chaetomium (див Додаток 1). Представники даного роду
плісняви активно вражають паперові документи за наявності вологи (частіше за
все мокрі чи залиті папери).
Загалом в архівосховищах не було виявлено ознак будь якого зараження
пліснявою чи бактеріями які можуть пошкоджувати паперові носії інформації.
Варто відмітити, що однією з головних причин такого широкого
розповсюдження спор Cladosporium sp. в повітрі приміщень архівосховищ є
відсутність системи примусової вентиляції повітря. Так система примусового
нагнітання фільтрованого повітря в приміщення сховищ дозволила б не тільки
легко підтримувати необхідні умови зберігання архівних документів, а й
повністю запобігти потраплянню пилу (в тому числі спор плісняви) в
приміщення.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується негайно провести роботи з усунення пошкоджених
штукатурки/фарби та обробки вражених місць будівельними протигрибковими
розчинами.
Гігієнічне очищення:
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У зв’язку з широким розповсюдженням спор Cladosporium sp. в повітрі як
архівосховищ, так і робочих кабінетів, рекомендується провести обезпилення та
вологе прибирання із використанням дезінфікуючих миючих засобів (Додаток
2).
Профілактичні заходи:
Рекомендується встановити систему примусової вентиляції із нагнітанням
фільтрованого повітря в приміщення сховищ.
Рекомендується провести огляд місць підтікання із будівельниками (та
геологами, за потреби) з метою виявлення та усунення причин їх появи. Крім
того рекомендується під час проведення ремонтних робіт використовувати
лише будівельні матеріали із додаванням протигрибкових препаратів.
23 жовтня 2017 року
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
п/
Мікрофотографія
п
1

Опис зразка
Сх2,
Ст.16,
пол.2,
навпр.входу
Гіф чи спор не виявлено

99

2

Сх2, пол.мала, біля 9ст, під
вент.
Гіф чи спор не виявлено

100

3

Сх.1, Ст.43-47, пол.279
(навпр.входу)
Гіф чи спор не виявлено

4

Сх.1, Ст.4, пол.20
Гіф чи спор не виявлено

101

5

Сх.3, Ст.30, пол.2 (біля
входу)
Гіф чи спор не виявлено

102

6

Сх.3, Ст.7, пол.3
Виявлено поодинокі старі
дегідратовані
спори
Chaetomium sp.

103

7

Сх.4, лівий дальній кут.
Плями на стіні
Виявлено
численні
життєздатні гіфи, спорангії
та спори Cladosporium sp.

8

Сх.4, Ст. навпроти входу,
пол.2
Виявлено поодинокі уламки
гіф та старі дегідратовані
спори Cladosporium sp.

104

105

9

Сх.5ГР, лівий дальній кут
Численні старі спори та
уламки гіф Cladosporium sp.

106

10

Сх.5ГР, там же, нижче
Спори чи гіфи не виявлені

11

Сх.5ГР, правий дальній кут,
жовті плями на побілці
Численні старі спори та
уламки гіф Cladosporium sp.

107

12

Сх.5б.
Ст.навпр.входу.
пол.3
Спор чи гіф не виявлено

108

13

Сх.5б, пол.34(09)У
Спор чи гіф не виявлено.
Залишки клейстеру (синім)
та чорнил чи сажі.

109

14

Сх.6, Ст.навпр.входу, пол.4
Численні життєздатні спори
(коричневим) та живі гіфи
(зеленим) Cladosporium sp.

110

111

15

Сх.6, ст.зліва від входу, під
вент.
Виявлено
поодинокі
життєздатні
спори
Cladosporium sp.

112

113

16

Сх.6, правий дальній кут,
шафа із словниками, пол.4
Виявлено поодинокі спори
Cladosporium sp.

17

К.404, ш. ЗДУ
Виявлено поодинокі спори
та уламки гіф Cladosporium
sp.

114

115

18

К.404, ш. Фонди
Виявлено численні гіфи,
спорангії та життєздатні
спори Cladosporium sp.

116

117

19

К.404, підвіконня
Виявлено
поодинокі
життєздатні
спори
Cladosporium sp.

118

20

К.231, підвіконня
Виявлено
життєздатні
спори
та
старі
гіфи
Cladosporium sp.

119

21

К.231, Ст.0600
Виявлено
життєздатні
спори
та
старі
гіфи
Cladosporium sp.

120

121

22

К.246, Ст.зліва біля вікна.
Пол.3
Виявлено
поодинокі
життєздатні
спори
Cladosporium sp.

122

23

К,246. Ст.зправа біля входу,
пол.4
Виявлено лише поодинокі
уламки гіф. Спор не
знайдено

123

24

К.546, Ст.зправа біля входу
Гіф чи спор не виявлено

124

25

К.552, Ст.0574, пол.4
Виявлено
життєздатні
спори Cladosporium sp. та
одиноку спору Ulocladium
sp.

125

126

26

К.556, підвіконня
Гіф чи спор не виявлено

127

27

К.556, ш. зправа при вході
Гіф чи спор не виявлено

28

К.556, стіл
Виявлено одиноку спору
Cladosporium sp. (третій
слайд)

128

29

К.556, ш. навпроти столу,
пол.3
Виявлено гіфи та спори
Chaetomium sp.

129

130

Додаток 2
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».
ТОВ Милам та/чи ТОВ PRO Service: Сантрі-гель (розводити 1:10-20 при митті
приміщень)

