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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 114 c., 2 додатки, 41 джерело.
АРХІВОСХОВИЩЕ,
АКЛІМАТИЗАЦІЯ
ДОКУМЕНТІВ,
БІОДЕТЕРАНТИ,
БІОДЕГРАДАЦІЯ,
БІОПОШКОДЖЕННЯ,
ЕНТОМОЛОГІЯ,
ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ
АРХІВНИХ
ДОКУМЕНТІВ,
МІКРОБІОЛОГІЯ, МІКРОСКОПІЯ, ПЛІСНЯВА
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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Рекомендації стосовно профілактики і здійснення
заходів захисту архівосховищ та документів державних
архівів
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Висновки

16

Перелік джерел посилання
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
Ентомологічне
дослідження

Дослідження, що передбачає виявлення присутності
комах

Збереженість
документів

Стан незмінності у часі фізико-хімічних характеристик
матеріальної основи документів та їх інформації

Мікробіологічне Дослідження, що передбачає виявлення присутності
дослідження
мікробіологічних факторів (спор грибів тощо)
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 та документознавства

УФ

Ультрафіолетове випромінювання

ЦДАМЛМ
України

Центральний державний архів-музей літератури і
мистецтва України

ЦДКФФА
України

Центральний державний кінофотофоноархів
ім. Г.С.Пшеничного

ЦДАЗУ

Центральний державний архів зарубіжної україніки

інститут

архівної
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ВСТУП
Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів та
пов’язаний із цим комплекс супутних проблем, є надзвичайно актуальним для
сучасної архівної практики, оскільки умови зберігання архівних документів в
архівних установах неоднорідні, що обумовлено, насамперед, специфікою
архівних будівель, а також регіональними особливостями клімату та
мікроклімату. Частина архівних установ розміщується у будинках, що мають
різні

технічні

характеристики,

конструктивні

особливості,

специфічне

планування, організацію внутрішнього простору тощо. Більшість сучасних
архівосховищ

мають

централізовані

системи

опалення,

що

виключає

можливість регулювання в них мікроклімату. Наслідком цього стає надмірна
сухість повітря, що призводить до появи комах, які за таких умов виступають
основним фактором біопошкоджень документів. Або в архівосховищах
з’являється загроза підвищення вологості повітря, конденсації вологи та появи
в результаті коливання температури сирих ділянок на стінах, стелі, у кутках, що
сприяє біопошкодженню документів мікроорганізмами.
З метою оцінки умов зберігання та стану збереженості архівних
документів в архівосховищах було проведене обстеження архівосховищ та
документів окремих державних архівів за низкою параметрів. Так, було
здійснено оцінку мікроклімату архівосховищ, 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.
НДР продовжує систематичний (щорічний) та комплексний моніторинг
стану збереженості документів державних архівних установ. Під час
проведення

дослідження

було

використано

результати

попереднього

моніторингу державних архівів, проведеного у 2015, 2016 та 2017 рр.
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Для мікробіологічної оцінки стану архівосховищ та архівних документів
було використано метод відбору та подальшої мікроскопії проб липкою
стрічкою. Поєднання такого методу відбору, диференційного фарбування та
фотографування

мікробіологічних

слайдів

дозволило

значно

зменшити

загальний час, необхідний для дослідження зразків відносно класичних методів
диференційного вирощування (з 40-45 днів до 5-10 днів).
У ході проведеної роботи було виявлено низку загальних проблем,
характерних майже для всіх архівних установ. Це біопорушення стін, стелі,
підлоги,

а

Cladosporium;

подекуди

й

стелажів,

спричиненні

зараження

більшості

документів

ул. міцети и
з

паперовою

роду

основою

ул. міцети и роду Chaetomium.
Структура звіту: вступ, 2 розділи, висновки, додатки, перелік джерел
посилання.

8

РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО
МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ТА ЕНТОМОЛОГІЧНОГО СТАНУ
АРХІВОСХОВИЩ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ
Важливою проблемою сьогодення є деструктивний вплив біологічних
факторів на природні та штучні елементи, що оточують людину у
повсякденному житті. Не зважаючи на постійне удосконалення хімічних
реактивів ти винайдення нових будівельних матеріалів - 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].
Український

науково-дослідний

інститут

архівної

справи

та

документознавства у 2013 р. розробив 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. У ході аналізу літератури було відібрано три
найчастіше застосовані методи мікробіологічного аналізу: висів на поживне
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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
методів (див. Таблицю 1).
Загалом метод висіву зразків на поживне середовище є класичним для
подібних досліджень. Він дозволяє проводити точний підрахунок колонієутворюючих 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

ул. міцети, 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.

додаткових
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необхідно
підтверджувати
додатковими
методами
(мікроскопія, ПЛР тощо)

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 3 центральних, 4 обласних, 1 регіональний
та 1 галузевий архіви України. Окремо було проведено обстеження архіву
наукової установи (див. Таблицю 2).
Таблиця 2. Перелік архівних приміщень установ у яких проводились
обстеження
№з/п

Назва архівної установи

Адреса

1

ЦДАМЛМ України

м. Київ,

вул. Володимирська, 22 а

2

Держархів м.Києва

м. Київ,

вул. Олени Теліги, 23.

3

Держархів Київської області

м. Київ,

вул. Солом’янська, 24

4

ЦДАЗУ

м. Київ,

вул. Солом’янська, 3

5

Держархів Житомирської області

м. Житомир,

6

Держархів Одеської області

м. Одеса, вул. Жуковського, 18

7

Галузевий архів міністерства
закордонних справ України

м. Київ, Михайлівська площа, 1

8

Держархів Херсонської області

м. Херсон, вул. Михайлівська, 6

9

ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного

м. Київ,

10

Державна наукова установа
«Енциклопедичне видавництво»

М. Київ, вул. Бхмельницького 51 а.

вул. Охрімова Гора, 2/20

вул. Солом’янська, 24

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

Система вентиляції та
кондиціювання

Система опалення

1

ЦДАМЛМ України

Відсутня

Наявна

2

Держархів м.Києва

Не працює

Наявна

3

Держархів
Київської області

Наявна

Наявна

4

ЦДАЗУ

Наявна

Наявна

5

Держархів
Не працює
Житомирської області

Наявна

6

Держархів
Одеської області

Відсутня

Відсутня

7

Галузевий архів
міністерства
закордонних справ
України

Не працює

Наявна

8

Держархів
Херсонської області

Відсутня

Наявна

9

ЦДКФФА України
Не працює
ім. Г. С. Пшеничного

10 Державна наукова
установа
«Енциклопедичне
видавництво»

Відсутня

Відсутня

Відсутня

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.
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1

2

3

Рисунок 1. Мікрофотографія спор та гіф Cladosporium sp. (1),
Chaetomium sp. (2) та Penicillium sp. (3). 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 (див. 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.
Варто відмітити збільшення частоти зараження архівних коробок та
папок пліснявими грибками роду Penicillium (див. рис.1). Загалом вражаються
обкладинки та корінці папок виготовлені із штучної шкіри. Представники цього
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роду майже не пошкоджують паперові носії інформації, проте їх спори можуть
викликати алергічні реакції, запалення шкіри та слизових оболонок.
Ентомологічний стан усіх обстежених архівних установ є задовільним.
За результатами проведеної роботи було виявлено низку традиційних
проблем, характерних майже для всіх архівних установ, незалежно від їх
розташування та підпорядкування:
1. Наявність на паперовій основі пошкоджених документів зараження
мікроміцетами роду Chaetomium.
2.

Зараження стін, стелі, підлоги, а подекуди й стелажів

мікроміцетами роду Cladosporium;
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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 чи взагалі встановити
нову систему вентиляції приміщень. При заміні вентиляції радили обов’язково
встановлювати на вході вентиляції фільтрів. У приміщеннях, де відсутня
можливість встановлення централізованих систем вентиляції 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. Наші попередні дослідження
показалі, що така обробка повністю вбивала гіфи та спори грибів і запобігала
повторному розвитку зараження.
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Приклади дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень наведено в
Додатку Б.
Усім дослідженим архівам було рекомендовано проводити обезпилення
документів та приміщень використовуючи пилесмоки із водяними фільтрами,
що дозволило б загалом значно знизити кількість спор та пилу в повітрі та
зменшити вірогідність повторного розвитку грибкових уражень.
Раніше нами було показано, 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.
Під час проведення 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. додаток А).
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ВИСНОВКИ
У 2018 р. було проведено 11 обстежень архівосховищ. Під час проведення
обстеження архівосховищ та архівних документів було виявлено низку
проблем, характерних майже для всіх архівних установ, незалежно від їх місця
знаходження та підпорядкування як в період опалювального сезону так і після
його закінчення. Найбільше на мікробіологічний стан обстежених приміщень та
окремих документів впливала наявність та ефективність систем вентиляції
повітря.
Під час опалювального сезону на стан приміщень та документів суттєво
вплинули

системи

опалення

(як

централізовані,

так

і

суміщенні

із

вентиляційною системою), часто малоефективні чи взагалі непрацюючі.
Загалом, в ході обстежень було виявлено таке: основні біопорушення стін
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.
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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Центральний державний архів–музей літератури і мистецтв
АКТ
від 3 травня 2018 року №_1__
м.Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
Володимирська 22 а
Обстеження проводилося 19.04.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Книгосховище
– 79,5
Журнальне сховище
– 225,2
Архівосховище №2
– 174,5
Архівосховище №3
– 78,1
Архівосховище №4
– 73,8
Архівосховище №5
– 134,5
Архівосховище №6
– 11,1
Архівосховище №7
– 17,1
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –.
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення:+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище №1
– 16
Книгосховище
– 16
Журнальне сховище
– 15
Архівосховище №2
– 14
Архівосховище №3
– 15
Архівосховище №4
– 15
Архівосховище №5
– 16
Архівосховище №6
– 16
Архівосховище №7
– 16
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
– 75
Книгосховище
– 64
Журнальне сховище
– 76
Архівосховище №2
– 88
Архівосховище №3
– 70
Архівосховище №4
– 72
Архівосховище №5
– 70
Архівосховище №6
– 70
Архівосховище №7
– 70
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ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:

-

2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
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.
Необхідно відмітити підвищений рівень вологості в архівосховищі №2 (цокольний
поверх). Подібне підвищення може бути викликане просочуванням вологи крізь стіни із
грунту.
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Рекомендовано:
Профілактичні заходи:
З метою нівелювання регулярних/сезонних підвищень вологості в цокольних
приміщеннях архівосховищ і підмокання зовнішніх стін рекомендується звернутись до
спеціалізованих будівельних організацій для налагодження водовідведення талих/дощових
вод (шляхом водовідвідних рівчаків чи дренажних колодязів).

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

_______________
(підпис)

В.О.Кітам

27 квітня 2018 року
Погоджено:
Заступник директора –
головний зберігач фондів

Т.М. Малярчук

Начальник відділу забезпечення
збереженості документів

Т.М. Снєжкова

Завідувачка сектора друкованих
видань відділу забезпечення
збереженості документів
Завідувачка сектору зберігання та
обліку музейних предметів

О.С. Алєксєєнко

Н.І.Іванцова
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Державний архів м. Києва
АКТ
від 3 травня 2018 року №_2__
м.Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
О.Теліги, 23
Обстеження проводилося 19.04.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
каб. №13
–
Архівосховище 3 поверх
–
Система кондиціонування та вентиляції повітря: +.
Наявність вікон: +/Наявність централізованої системи опалення:+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
каб. №13
–
Архівосховище 3 поверх
–
Середньомісячні показники вологості (%):
каб. №13
–
Архівосховище 3 поверх
–
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:
-

+
+
+

+
+
+
-
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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.
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): висока
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Chaetomium sp. .
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 було виявлено наявність активного (живі гіфи та спори) зараження
робочих приміщень Cladosporium sp. Так присутні численні сліди деструктивної діяльності
даного пліснявого грибка (відшарування фарби та штукатурки). Спори представників роду
Cladosporium здатні спричиняти алергічні реакції та запалення і тому є небезпечними для
здоров’я людини.
Крім того в ході вибіркового обстеження архівних документів було виявлено сліди
застарілого їх ураження Chaetomium sp. Спори цього грибка також здатні спричиняти
алергічні реакції та запалення і тому є небезпечними для здоров’я людини.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується провести обробку вражених грибком ділянок стін та стелі
спеціальними будівельними протигрибковими препаратами (згідно інструкцій виробника).
Гігієнічне очищення:
Рекомендується після проведення дезінфекції також провести загальне вологе
прибирання приміщень із використанням дезінфікуючих миючих засобів (та/або миючого
пилососа).
Також рекомендується провести обезпилення вражених документів з метою
зменшення кількості спор які є небезпечними для здоров’я людини.
Обстеження проводив
С.н.с.
відділу
технологічного
забезпечення
архівної
справи
УНДІАСД

27 квітня 2018 року
Погоджено:
Заступник директора –
головний зберігач фондів

_______________
(підпис)

В.О.Кітам
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

2

Опис зразка
Каб. 13, сліди підтікання з права
при вході
Виявлено живі гіфи та спори
Cladosporium sp.

Каб. 13, сліди підтікання зліва
при вході
Поодинокі дегідратовані гіфи
Cladosporium sp.
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3

Сх. 3 поверх, стіна біля
входу/виходу
Численні
уламки
гіф
та
дегідратовані
спори
Cladosporium sp.

4

Ф.19, оп.1, спр.1576, торець
Старі
дегідратовані
гіфи,
спорангії та спори Chaetomium
sp.

27
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Центральний державний архів зарубіжної україніки
АКТ
__25 червня 2018___№___3__
м. Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та уражених
документів
Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресою: м. Київ, вул.

Солом’янська 3.
Обстеження проводилося 21.06.2015
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №1
– 65,8;
Сховище №2
– 51,8;
Сховище №3 (карантин)
– 55,3.
Система кондиціонування та вентиляції повітря: +.
Наявність вікон: –
Наявність централізованої системи опалення: +
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (̊С):
Сховище №1
– 19°С;
Сховище №2
– 18°С;
Сховище №3
– 17°С;
Середньомісячні показники вологості (%):
Сховище №1
– 51%;
Сховище №2
– 52%;
Сховище №3
– 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
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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: –
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників архіву:
–
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –.
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів: +
види культур грибів: Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): +
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації): –
наявність личинок комах:
–
Обстеженням встановлено:
В ході обстеження не було виявлено жодних ознак зараження архівосховищ та/чи
архівних документів пліснявими грибкам, мікроорганізмами чи комахами. Всі оглянуті
документи знаходяться в чудовому стані.

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

_______________
(підпис)

В.О.Кітам

__ __________ 20____ року
Погоджено:
Начальник відділу забезпечення
збереженості та обліку документів

_______________
(підпис)

Л. І. Пенжуляк
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Старший зберігач фондів
архівосховища №1 та № 2

_______________
(підпис)

Д.С. Каменєва
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Провідний архівіст архівосховища №3

_______________
(підпис)

Т.С. Макаренко
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ __________ 20 ____ року
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Державний архів Київської області
АКТ
від 03 липня 2018 року №_4__
м.Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
Солом’янська 24
Обстеження проводилося 26.06.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №1
Сховище №2
Сховище №3
Сховище №4
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –.
Наявність вікон:Наявність централізованої системи опалення:+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Сховище №1
19,9
Сховище №2
19,9
Сховище №3
19,8
Сховище №4
19,8
Середньомісячні показники вологості (%):
Сховище №1
48
Сховище №2
48
Сховище №3
49
Сховище №4
49
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.
Рекомендовано:
Профілактичні заходи:
Для запобігання розвитку грибкових уражень рекомендується щоденно проводити
обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити всі
поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо).

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

03.07.2018 року

_______________
(підпис)

В.О.Кітам
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

Опис зразка
Сх.1, ст.10, ш.6, пол.3
Спор чи гіф не знайдено.
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2

Сх.2, ст.19, ш.5, пол.4
Спор чи гіф не знайдено.

3

Сх.3, ст.8, ш.8, пол.3
Виявлено застарілі уламки гіф та
поодинокі деформовані спори.
Вірогідно Chaetomium sp.
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4

Сх.4, ст.9, ш.2, пол.5
Виявлено поодинокі уламки гіф.
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Державний архів Житомирської області
АКТ
від 22 листопада 2018 №__5_ ___
м. Житомир
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Житомир, вул.
Охрiмова Гора, 2/20 (корп. 1)
Обстеження проводилося 08.11.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №.2 –
Сховище №.8 –
Сховище №.19 –

272,44
273,59
190,07

Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/-.
Наявність вікон: Наявність централізованої системи опалення: ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:
Сховище №.2 –
Сховище №.8 –
Сховище №.8(2)
–

13
12
11

Показники вологості (%) на день обстеження:
Сховище №.2 –
Сховище №.8 –
Сховище №.8(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:

55
55
70

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
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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:
+(деформовані спори)
види культур грибів (бактерій): Chaetomium sp. та поодинокі аероспори (Penicillum sp
чи Aspergillus 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: –
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:
Загалом в ході обстеження не було виявлено ознак наявності грибкового ураження
приміщень чи архівних документів. Виявлені поодинокі аероспори знаходились при вході й
тому являються занесеними ззовні.
Виявлені залишки гіф та спор Chaetomium sp. (вражає вологий папір) є старими та
дегідратованими і тому не становлять ніякої небезпеки.
Рекомендовано:
Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести ретельне обезпилення приміщень та полиць (краще
пилесмоком із водяним фільтром).
Профілактичні заходи:
Необхідно замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стенові
системи провітрювання (на ринку присутня достатня кількість підходящих вентиляторів та
систем українського виробництва, наприклад «Вентс»). При заміні вентиляції варто звертати
увагу на загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та рівня споживання електроенергії
(так вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-10000 м3/год, що дозволить за
кілька годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім того зараз є можливість
встановлення на вході вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що буде найбільш
ефективним та економічним. В ряді приміщень в яких відсутні вентиляційні труби доцільно
встановити системи провітрювання (як віконна так і стінова можуть обладнуватись
фільтрами).
Використання саме систем вентиляції, а не кондиціонування повітря дозволить
зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф в повітрі архівосховищ. Крім того такі
системи споживають менше електроенергії.
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Для підтримання росту плісняви на низькому рівні необхідно щоденно проводити
обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити всі
поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо).

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

_______________
(підпис)

В.О.Кітам

22 листопада 2018 року
Погоджено:
Завідувач відділу

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №2

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №8

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №8(2)

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ __________ 20 ____ року
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

Опис зразка
Сх.2, Ст. справа при вході
Виявлено поодинокі деформовані
аероспори. Вірогідно занесені
ззовні.

39
2

Сх.2, Ст.19
Спор чи гіф не виявлено. Сліди
сажі.

3

Сх.8, Ст. зліва при вході
Спор чи гіф не виявлено.

40
4

Сх.8, Ст.19, сер. полиця
Виявлено уламки гіф та численні
дегідратовані спори Chaetomium
sp.

41
5

Сх.8(2), Ст. при вході
Знайдено сліди
мінеральної/скляної вати. Та
поодинокі дегідратовані старі
аероспори.

6

Сх.8(2), ст.8
Виявлено поодинокі дегідратовані
спори Chaetomium sp.
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Галузевий архів міністерства закордонних справ України
АКТ
від 09 липня 2018р. № 6
м. Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, пл.
Михайлівська 1
Обстеження проводилося 06 липня 2018р.
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 №5 (-2 поверх)
– 32.6
Сховище №6 (-2 поверх)
– 19.5
Кімната 404
– 32.4
Кімната 408
–
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:

+ (застаріла, працює
належним чином)
+/- (на -1 поверсі, не
відкриваються)

Наявність централізованої системи опалення:
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:
Сховище №1 (-1 поверх)
–
Сховище №2 (-1 поверх)
–
Сховище №3 (-2 поверх)
– 19.4
Сховище №4 (-2 поверх)
– 18.9
Сховище №5 (-2 поверх)
– 19.2
Сховище №6 (-2 поверх)
–
Кімната 404
–
Кімната 408
–
Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №1 (-1 поверх)
–
Сховище №2 (-1 поверх)
–Сховище №3 (-2 поверх)
– 64
Сховище №4 (-2 поверх)
– 60
Сховище №5 (-2 поверх)
– 65
Сховище №6 (-2 поверх)
–
Кімната 404
–Кімната 408
–ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:

+

не
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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., Cladosporium sp., Penicillium sp.,
Ulocladium 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:
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 було виявлено активне грибкове зараження приміщень
архівосховищ, коридорів та сходів на -1 та -2 поверхах. Так було виявлено численні сліди
відшарування фарби та штукатурки спричинені розвитком Cladosporium sp. (вражає
штукатурку, фарбу, полімерні покриття тощо) на зовнішніх стінах архівосховищ та біля сходів
на -2 поверсі(див.додаток).
Обстеження вентиляційних решіток та виходів системи загальної вентиляції
архівосховищ показало їхнє зараження Cladosporium sp., а також присутність помітної
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кількості аероспор (на поверхні книги, яка обдувається повітрям із вентиляційної труби було
виявлено живі гіфи, та спори із спорангіями Penicillium sp.).
В ході обстеження робочого кабінету (к.404) було виявлено наявність в повітрі
приміщення окремих спор Cladosporium sp. вірогідно занесених механічно на одязі чи з
архівними документами.
Обстеження сховища в к.408 виявило наявність різноманітних спор та гіф із
спорангіями. Так на металевих шафах зліва від входу було виявлено дегідратовані гіфи, спори
та спорангії у великій кількості. Так їх видно неозброєним оком як іржавий пил. На
металевих шафах справа від входу крім гіф, спор та спорангіїв Penicillium sp. (може вражати
поверхні із шкіри чи її замінників) було також виявлено поодинокі спори Chaetomium sp.
(вражає папір), Cladosporium sp. та Ulocladium sp. (стрічається в грунті та палому листі)
Варто звернути увагу, що останні є особливо небезпечними, оскільки відомі як продуценти
мікотоксинів і викликають надзвичайно гострі алергічні реакції та запалення. Оскільки
поверхня власне шаф металева та сліди підтікань чи відшарування фарби відсутні на
стінах/стелі приміщення – можна припустити, що дані грибки було занесено ззовні із
коробками які могли ставити на ці шафи. Відсутність слідів пилу на шафах справа від входу
дозволяє припустити, що виявлені сліди грибкового зараження були занесені під час
прибирання із ганчіркою.
Загалом виявлено наявне активне грибкове зараження яке супроводжується великою
кількістю спор в повітрі. Перебування людей в заражених приміщеннях необхідно
мінімізувати до проведення прибирання та дезінфекції, оскільки ці спори спричинюють
запалення, гострі алергічні реакції та розвиток хронічних захворювань.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендовано провести обезпилення приміщень та провести обробку наявних
заражень (плями, відшарування тощо) перекисом водню (на відміну від інших дезінфектантів
знищує також і спори плісняви).
Також рекомендується провести обробку перекисом водню поверхонь полиць,
коробок чи обкладинок книг які знаходяться без посередньо під вентиляційними виходами
чи обдуваються ними напряму.
Аналогічно рекомендується провести дезінфекцію вентиляційних решіток та
вентиляційних виходів.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести ретельне обезпилення та вологе прибирання приміщень із
використанням дезінфектантів.
Профілактичні заходи:
Рекомендується провести очищення, модернізацію чи заміну системи вентиляції із
обов’язковим встановленням повітряних фільтрів (бажано типу HEPA чи подібних). За
неможливості очистки/модернізації системи вентиляції рекомендовано встановлення
тканих/марлевих фільтрів на вентиляційних решітках з регулярною їх заміною. Це дозволить
зменшити розповсюдження грибкового зараження в приміщення архівосховищ та значно
покращить стан повітря в них.
Рекомендується зняття враженої штукатурки з фарбою на стінах та стелі в підвальних
приміщеннях та обробка будівельними протигрибковими препаратами. Також
рекомендуються обробка цих стін будівельними сумішами призначеними для зменшення
пропускання вологи стінами підвальних приміщень. Рекомендується використовувати
будівельні суміші із обов’язковим додавання протигрибкових агентів.
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Обстеження проводив
С.н.с.
відділу
технологічного
забезпечення
архівної
справи
_______________
УНДІАСД
(підпис)
червня 2017 року
Погоджено:
Завідувач відділу
Завідувач архівосховища №
Завідувач архівосховища №
Завідувач архівосховища №
Завідувач архівосховища №
____ __________ 20 ____ року

_______________
(підпис)

В.О.Кітам

_________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_______________
(підпис)

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_______________
(підпис)

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_______________
(підпис)

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_______________
(підпис)

(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_________________
_________________
_________________
_________________
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п

1

Опис зразка
Сх.1, Ст.47, п.278 (при вході)
Виявлено поодинокі спори та
живі спорангії Cladosporium sp.

48

2

Сх.1, Ст.14, п.80
Виявлено
дегідратовані
Cladosporium sp.

поодинокі
спори

49

3

Сх.1, стіна між 3 та 4 ст.,
відшарування фарби
Численні старі дегідратовані
гіфи та спори із спорангіями
Cladosporium sp.

50

4

Сх.2, ст. навпроти входу, 2га
згори полиця
Жодних спор чи гіф не виявлено.

51

5

Сх.2, Лівий дальній кут, 2га
згори полиця
Поодинокі
живі
спори
Cladosporium sp.

6

Сходова клітина на -2 поверсі,
відшарування фарби на стіні
Численні живі гіфи в товщі
штукатурки.

7

Сх.3, ст. навпроти входу, 2га
згори полиця
Жодних спор чи гіф не виявлено.

52

8

Сх.3,
лівий
дальній
кут,
відшарування фарби на стіні
В
товщі
штукатурки
виявляються окремі гіфи. Точна
ідентифікація ускладнена.

9

Сх.3, відкритий вихід вент.
труби
Виявлено численні гіфи та спори
Cladosporium sp.

53

10

Сх.4, справа при вході, під
виходом вентиляції
Виявлено живі та уламки старих
дегідратованих гіф. Спор не
виявлено.

11

Сх.4, дальня стіна кишені зліва,
відшарування фарби (навпроти
сліди підтікання під стелею)
Виявлено
поодинокі
старі
уламки спор, можливо уламки
діатомових
водоростей
із
штукатурки.

54

12

Сх.4, ст.12, 2га згори полиця
Жодних спор чи гіф не виявлено.

55

13

Сх.5, ст. навпр. входу, 2га згори
полиця
Поодинокі деформовані спори
Cladosporium sp.

14

Сх.5, дальня стіна, малі «іржаві»
плямки
Численні
гіфи
в
товщі
штукатурки.
Спори
та/чи
спорангії не ідентифікуються.

56

15

Сх.5, зліва від входу біля
розп.коробки,
відшарування
фарби та штукатурки
Численні уламки гіф та спор.
Спори та/чи спорангії не
ідентифікуються.

16

Сх.5, ст.8, коробка 62, під «14»
Поодинокі деформовані спори
Cladosporium sp.

57

17

Сх.6, кн.етажерка зліва, 2га
згори полиця
Виявлено частину живої гіфи.
Спори та/чи спорангії не
ідентифікуються.

18

Сх.6, решітка вентилятора
Виявляються численні уламки
гіф, спорангіїв та спор як
Cladosporium
sp.
так
і
Chaetomium
sp.
Також
виявляються аероспори.

58

19

Сх.7,
решітка
дальнього
вентилятора
Виявляються численні уламки
гіф, спорангіїв та спор як
Cladosporium
sp.
так
і
Chaetomium sp. і Penicililum sp.
Присутні і живі клітини та свіжі
спори/спорангії.

59

60

20

Сх.7,
решітка
ближнього
вентилятора
Виявляються численні уламки
гіф, спорангіїв та спор як
Cladosporium
sp.
Багато
частинок штукатурки/побілки.

61

21

Сх.7. обкладинка словника, який
стоїть впритул до виходу
вентиляції
Спостерігаються численні живі
гіфи,
спорангії
та
спори
Penicililum sp.

62

22

К.404, шафа справа
Виявляються поодинокі спори
Cladosporium sp.

63

23

К.404, шафа зліва
Виявляються
поодинокі
аероспори, окремі дегідратовані
гіфи та їх уламки.

64

24

К.408, шафа зліва
Виявлено численні уламки гіф та
спорангіїв із спорами Penicililum
sp.

65

66

25

К.408, шафа справа
Виявлено поодинокі старі гіфи,
спорангії та численні спори
Penicililum sp. Також знайдено
численні спори Ulocladium sp.

67

68

69
Державний архів Одеської області
АКТ
Від 27 листопада 2018 №__7_ ___
м. Одеса
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Одеса, вул.
Жуковського, 18
Обстеження проводилося
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище1й поверх
Сховище 5й поверх
Кімната зберігання
Кімната реставраторів
Читальний зал
Система кондиціонування та вентиляції повітря: -.
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення: ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:
Сховище1й поверх
Сховище 5й поверх
Кімната зберігання
Кімната реставраторів
Читальний зал
Показники вологості (%) на день обстеження:
Сховище1й поверх
Сховище 5й поверх
Кімната зберігання
Кімната реставраторів
Читальний зал
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

25
25

77
70

+
+
+
+
+
+
–
–
–

–
–
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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. та Penicillum 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. та Penicillium 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 було виявлено численні ознаки зараження як приміщень так і
архівних документів пліснявими грибами. Так варто відмітити, що більша частина
відшарувань фарби та штукатурки в коридорах, архівосховищ та робочих кабінетах
спричинені діяльністю Cladosporium sp. Хоча представники даного роду грибків не
пошкоджують паперові носії інформації вони є небезпечними для здоров’я людини, оскільки
їх спори викликають важкі алергічні реакції та запалення дихальних шляхів.
Крім того всі обстежені документи заражені Chaetomium sp. (дана пліснява вражає
переважно вологий папір). Також було виявлено сліди активного (присутні живі гіфи та
спори із спорангіями) зараження Penicillium sp. (заражає переважно штучну шкіру та подібні
матеріали).
Основною причиною такого широкого розповсюдження грибкового зараження можна
вважати відсутність робочої системи вентиляції повітря та численні тріщини, в тому числі
наскрізні, в стінах будівлі, що загалом не дозволяє підтримувати належний мікроклімат в
приміщеннях.
Загалом оглянуті приміщення архівосховищ не придатні для зберігання документів і
не безпечні для здоров’я робітників.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується провести капітальний ремонт будівлі із повною заміною штукатурки
та фарби (використовувати лише будівельні матеріали із вмістом протигрибкових домішок).
Уражені документи рекомендується висушити під ультрафіолетом (6-8 годин). Для
цього необхідно рівномірно розставити папки частково розсунувши сторінки в кімнаті

71
обладнаній ультрафіолетовими лампами. Крім того для покращення процесу висушування
документів можна встановити в кімнаті вентилятор (направлений в сторону від стоячих
папок). Надалі варто провести обезпилення уражених сторінок (бажано використовувати
пилосмок обладнаний водяним фільтром).
З метою не допущення повторного розвитку пліснявого зараження також варто
обробити поверхні полиць, коробок та обкладинки папок розчином перекису водню (як
відомо це один з небагатьох дезінфектантів здатних вбивати не тільки грибок але і його
спори).
Гігієнічне очищення:
Необхідно провести вологе прибирання чи обезпилення архівосховищ з метою
зменшення кількості спор в повітрі (під час вологого прибирання варто використовувати
дезінфікуючі миючі засоби).
Профілактичні заходи:
З метою запобігання розвитку подібних грибкових заражень в приміщеннях та
нормалізації мікроклімату рекомендується після проведення капітального ремонту також
обладнати сховища системою вентиляції. Крім того варто обладнати робочі кімнати
ультрафіолетовими лампами для регулярного їх обеззараження.

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

_______________
(підпис)

В.О.Кітам

27 листопада 2015 року
Погоджено:
Завідувач відділу

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №1

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №2

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №3

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ __________ 20 ____ року
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

Опис зразка
Ф.4, оп.6а, спр.835
Виявлено спори Chaetomium sp.

73
2

Ф.Р1240, оп.1, спр.1, корінець
Виявлено уламки гіф та спори
Chaetomium sp.

3

Ф.Р1240, оп.1, спр.1, білі плями
всередині
Виявлено поодинокі гіфи. Спор не
виявлено.

74

4

Ф.305, оп.1, спр.2283, рожеві
плями на розвороті
Виявлено поодинокі уламки гіф та
спори Chaetomium sp.

5

Ф.16, оп.125, спр.243
Виявлено поодинокі гіфи. Спор не
виявлено.

75

6

Сх.1й п., полиця при вході
Виявлено численні гіфи, в тому
числі живі (фарбування зеленим).
Також виявлено живі гіфи та
спорангії із спорами Penicillium sp.

76
7

Сх. 1й п., дальній лівий кут
Виявлено поодинокі уламки гіф, в
тому числі відносно свіжих.
Поодинокі спори Chaetomium sp.

8

Сх. 5й п., місце протікання з
горища
Спор не виявлено. Синім
профарбовуються частинки
крохмалю/клейстеру (не правильна
форма)

77
9

Сх. 5й п., стіна навпроти 8.
Спор чи гіф не виявлено.

10

Сх. 5й п., пляма над ст.9
Виявлено поодинокі спори
Cladosporium sp. Також виявлено
відносно великі гіфи які не
профарбовуються за Люголем (3тє
фото, х100).

78
11

К. зберіг, вікно
Спор чи гіф не виявлено.

12

К. зберіг, на ГК №3
Виявлено численні уламки та живі
гіфи (зеленуватим). Спор не
виявлено.

13

К. реставр., прес навпроти вікна
Виявлено уламки гіф та
дегідратовані спори Chaetomium
sp.

79
14

К. реставр., на лівому столі між
робочими місцями
Спор чи гіф не виявлено.

15

Чит.зал, роб.стіл
Спор чи гіф не виявлено.
Поодинокі нитки скловолокна.

80
Державний архів Херсонської області
АКТ
від 22 листопада 2018 №___8 ___
м. Херсон
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Херсон, вул.
Михайлівська, 6
Обстеження проводилося 15.11.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №.1, к.4
Сховище №.1, к.5
Сховище №.2 –
Сховище №.3(2й ярус)
Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/-.
Наявність вікон: Наявність централізованої системи опалення: ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:
Сховище №.1, к.4
Сховище №.1, к.5
Сховище №.2 –
Сховище №.3(2й ярус)
Показники вологості (%) на день обстеження:
Сховище №.1, к.4
Сховище №.1, к.5
Сховище №.2 –
Сховище №.3(2й ярус)
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:

14
14
8

60
65
60

+
+
+
+
+
+
–
–
–

–
–
–
–
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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): Cladosporium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
– (залишки поодинокі та
застарілі)
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Chaetomium sp. та Penicillum sp
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): Середня (Penicillum sp)
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
–
наявність личинок комах:
–
Обстеженням встановлено:
Загалом в ході обстеження не було виявлення ознак зараження приміщень
архівосховищ пліснявими грибками. Знайдені поодинокі гіфи та спори були старі та
деформовані.
Варто звернути увагу на наявне активне зараження ряду архівних коробок Penicillum
sp. Даний рід пліснявих грибів не пошкоджує архівні документи на пряму, проте становить
небезпеку для здоров’я людини, оскільки їх спори здатні викликати алергію та запалення
органів дихання.
Зовнішнє обстеження другого корпусу дозволило припустити, що причиною
намокання стін та появи пліснявих плям є відсутність чи мала ефективність систем відводу
дощових вод та протікання останніх до фундаменту.
Загалом обстеженні приміщення знаходяться у задовільному стані. Виявлені уражені
архівні коробки потребують обробки дезінфектантами.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується обробити заражені архівні коробки та полиці на яких вони
розташовані розчином перекису водню (відомо що цей дезінфектант є одним з не багатьох
здатних знищувати не лише грибок, але і його спори).
Профілактичні заходи:
Необхідно замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стенові
системи провітрювання (на ринку присутня достатня кількість підходящих вентиляторів та
систем українського виробництва, наприклад «Вентс»). При заміні вентиляції варто звертати
увагу на загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та рівня споживання електроенергії

82
(так вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-10000 м3/год, що дозволить за
кілька годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім того зараз є можливість
встановлення на вході вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що буде найбільш
ефективним та економічним. В ряді приміщень в яких відсутні вентиляційні труби доцільно
встановити системи провітрювання (як віконна так і стінова можуть обладнуватись
фільтрами).
Використання саме систем вентиляції, а не кондиціонування повітря дозволить
зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф в повітрі архівосховищ. Крім того такі
системи споживають менше електроенергії.
Для підтримання росту плісняви на низькому рівні необхідно щоденно проводити
обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити всі
поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо).

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

_______________
(підпис)

В.О.Кітам

22 листопада 2018 року
Погоджено:
Завідувач відділу

_______________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №1

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №2

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

Завідувач сховища №3

_______________
(підпис)

______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

____ __________ 20 ____ року

83
Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

2

Опис зразка
Ф. Р4069, оп.4, спр.1
Спор чи гіф не виявлено

Ф. Р4069, оп.4, спр.1, краї
Виявлено поодинокі гіфи та
аероспори.

84

3

Ф. Р4069, оп.7, спр.7
Виявлено численні гіфи та спори
Chaetomium sp.

85

4

Сх.1, к.5, стіна між 3 та 4 ст.,
відшарув. фарби
Спор чи гіф не виявлено

5

Сх.1, к.4, дальня зліва стіна, плями
Виявлено поодинокі тонкі гіфи та
сильно деформовані дегідратовані
спори. Вірогідно Cladosporium sp.

86

6

Сх.2, права стіна при вході
Виявлено поодинокі тонкі гіфи та
сильно деформовані дегідратовані
спори. Вірогідно Cladosporium sp.

87

7

Сх.2, Ст.12, колгоспна книга
Виявлено уламки гіф та
дегідратовані спори Chaetomium
sp. Синім профарбовано частинки
клейстеру.

88
8

Сх.3, Ф.Р3742, спр.286, коробка
Численні живі гіфи (зеленим).
Вірогідно Penicillium sp.
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Центральний державний архів–музей літератури і мистецтв
АКТ
від 02 листопада 2018 року №_9__
м.Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
Володимирська 22 а
Обстеження проводилося 26.10.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Кінобудка
–
Журнальне сховище
– 225,2
Архівосховище №2
– 174,5
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –.
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення:+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище №1
–
Кінобудка
–
Журнальне сховище
–
Архівосховище №2
–
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
–
Кінобудка
–
Журнальне сховище
–
Архівосховище №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

+ (Сх.2)
-

-
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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):
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 окрім Архівосховища №2.
Так білий «мох» який покриває стіну належить до «вищих» грибів і тому не ідентифікується
методами мікроскопії.
Знайдені в Журнальному сховищі спори є старим та дегідратованими (вірогідно
потрапили на полиці із уражених журналів) і тому не становлять жодної небезпеки.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується провести обробку ураженої стіни в архівосховищі №2 будівельними
протигрибковими розчинами.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести обезпилення полиць Журнального сховища та всього
Архівосховища №2 з метою зменшення кількості спор. Це дозволить значно зменшити ризик
повторного виникнення грибкового зараження. Найефективнішим буде проведення
обезпилення за допомогою пилесмока із водяним фільтром.
Профілактичні заходи:
З метою нівелювання регулярних/сезонних підвищень вологості в цокольних
приміщеннях архівосховищ і підмокання зовнішніх стін рекомендується звернутись до
спеціалізованих будівельних організацій для налагодження водовідведення талих/дощових
вод (шляхом водовідвідних рівчаків чи дренажних колодязів).
Необхідно замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стенові
системи провітрювання (на ринку присутня достатня кількість підходящих вентиляторів та
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систем українського виробництва, наприклад «Вентс»). При заміні вентиляції варто звертати
увагу на загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та рівня споживання електроенергії
(так вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-10000 м3/год, що дозволить за
кілька годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім того зараз є можливість
встановлення на вході вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що буде найбільш
ефективним та економічним. В ряді приміщень в яких відсутні вентиляційні труби доцільно
встановити системи провітрювання (як віконна так і стінова можуть обладнуватись
фільтрами).
Використання саме систем вентиляції, а не кондиціонування повітря дозволить
зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф в повітрі архівосховищ. Крім того такі
системи споживають менше електроенергії.
Для підтримання росту плісняви на низькому рівні необхідно щоденно проводити
обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити всі
поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо).

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

_______________
(підпис)

В.О.Кітам

02.11.2018 року
Погоджено:
Заступник директора –
головний зберігач фондів

Т.М. Малярчук

Начальник відділу забезпечення
збереженості документів

Т.М. Снєжкова

Завідувачка сектора друкованих
видань відділу забезпечення
збереженості документів

О.С. Алєксєєнко
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

2

Опис зразка
Журн.сх, при вході, пол.2
Гіф чи спор не виявлено.

Журн.сх, при вході, пол.4, торець
книги
Поодинокі спори Chaetomium sp.

93

3

Журн.сх., відшарув. на стіні біля
ст.16
Гіф чи спор не виявлено

4

Журн.сх., дальній стелаж, верхня
полиця,
Гіф чи спор не виявлено
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5

Сх.1, пол.при вході
Гіф чи спор не виявлено

6

Сх.1, пол. дальній кут
Поодинокі деформовані спори
Cladosporium sp.

7

Кінобудка, торець рами.
Гіф чи спор не виявлено

95

8

Сх.2, стіна зліва, пляма грибка
Ідентифікувати даний грибок не є
можливим. За Люголем гіфи не
профарбовуються. Гіфи товсті та
мають дуже щільну стінку (третє
фото х100)

96

9

Сх.2, дальня полиця
Гіф чи спор не виявлено
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Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
АКТ
від 14 грудня 2018 року №__10_
м.Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища
Проведено обстеження архівосховища, розташованого за адресою м. Київ, вул.
Б.Хмельницького 51а
Обстеження проводилося 07.12.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище
Книгосховище
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –.
Наявність вікон:+
Наявність централізованої системи опалення:ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище
Книгосховище
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище
Книгосховище
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:
-

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
-
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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., Penicillium sp.
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): Висока. Вражені стіни
та стеля приміщення, також вражені майже всі книги в книгосховищі та вологі папки із
архівосховища.
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: .
Chaetomium sp., Penicillium sp.
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): Висока, виявлені живі
гіфи в стадії активного розмноження.V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації): наявність личинок комах:
Обстеженням встановлено:
В ході обстеження було виявлено активне прогресуюче зараження приміщень
пліснявим грибком роду Cladosporium. Дана пліснява вражає переважно фарби, штукатурні
покриття, ізоляцію проводів тощо. Для архівних документів вона не становить жодної
небезпеки. Проте варто відмітити її негативний вплив на здоров’я людини. Так спори даної
плісняви викликають гострі алергічні реакції та часто спричинюють розвиток запалення
тканин дихальних шляхів. Характерні ознаки ураження Cladosporium присутні як в
приміщенні архівосховища так і коридорах (особливо необхідно відмітити відшарування
фарби та штукатурки, а також просідання дошок на стелі в коридорі).
Всі оглянуті документи в архівосховищі мають ознаки ураження представниками роду
Chaetomium. Варто відмітити, що на документах які контактували із землею спостерігається
активне прогресуюче зараження даним грибком. Так виявлено численні живі гіфи та спори.
В ході огляду книгосховища було виявлено зараження всіх книг пліснявою роду
Penicillium. Не дивлячись на те, що даний грибок вражає обкладинки книг і майже не
пошкоджує папір, вона є досить небезпечною для людини. Як і Cladosporium вона здатна
викликати гострі алергічні реакції та запалення.
Загалом як приміщення сховищ так і архівні документи знаходяться в надзвичайно
поганому стані. Присутнє активне та прогресуюче грибкове ураження яке становить
небезпеку не тільки для власне документів, але й для здоров’я робітників архіву.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
У зв’язку із значним зараженням приміщень рекомендується провести їх повну
обробку дезінфектантами. Так варто провести обеззараження стін та стелі дезінфікуючими
речовинами та/чи ультрафіолетом з подальшими видаленням залишків фарби та штукатурки
в місцях їх відшарування та косметичним ремонтом. Для ремонту рекомендується
використовувати лише будівельні матеріали які в своєму складі містять протигрибкові
агенти.
Ураженні паперові документи необхідно просушити під дією сонячного світла чи
ультрафіолету. Для цього варто рівномірно порціями розміщувати вертикально частково
відкриті документи в окремому сухому приміщенні із великим вікнами (в сонячну погоду) чи
обладнаному кварцовими (ультрафіолетовими) лампами на протязі 6-8 годин. Встановлення
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вентилятора (ні в якому разі не направленого на документи) дозволить значно пришвидшити
цей процес. Такий режим обробки документів дозволить вбити власне живий грибок, а
подальше обезпилення (бажано із використанням пилесмоку обладнаного водяним фільтром)
– позбавитись його спор.
Обкладинки книг уражених Penicillium sp., а також полиці на яких вони стоять
необхідно ретельно протерти розчином перекису водню (3-5%). Відомо, що перекис водню є
одним із не багатьох дезінфектантів здатних знищувати не лише гіфи грибка, але і його
спори.
При роботі в заражених приміщеннях та/чи із пошкодженими документами
обов’язково використовувати засоби індивідуального захисту: резинові хімічно стійкі
рукавички, халат, шапочку, бахіли та респіратор.
Гігієнічне очищення:
З метою зменшення концентрації спор у повітрі рекомендується провести ретельне
провітрювання (використовуючи вентилятори для нагнітання/витяжки повітря) та
обезпилення всіх поверхонь та документів (бажано використовувати пилесмок обладнаний
водяним фільтром).
Профілактичні заходи:
З метою профілактики повторного розвитку грибкового зараження необхідно
обладнати сховища системами вентиляції із примусовим нагнітанням всередину приміщень
фільтрованого повітря. Також необхідно проводити постійний моніторинг мікроклімату
сховищ та його корекцію відповідно до норм зберігання паперових документів.

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

14.12.2018 року
Погоджено:
Заступник директора –
головний зберігач фондів

_______________
(підпис)

В.О.Кітам
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

Опис зразка
Архівосховище, полиця при вході
Виявлено поодинокі уламки гіф та
спори Chaetomium sp. Також
виявлено численні дегідратовані
спори Cladosporium sp. в
шматочках фарби.
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2

Архівосховище, полиця в
дальньому кінці
Виявлено численні старі та свіжі
спори Cladosporium sp.

3

Архівосховище, корінець
пошкодженої папки з під землі
Виявлено гіфи та спори із
спорангіями Chaetomium sp. Легке
зеленувате фарбування гіф та спор
вказує на те, що зараження свіже
та активне, а гіфи грибку тільки
почали підсихати та відмирати.
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4

Архівосховище, торець папки
витягнутої з під землі раніше та
вже підсохлої
Виявлені численні дегідратовані
спори Chaetomium sp. та поодинокі
уламки гіф.
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5

Книгосховище, пліснява на
корінцях книг
Виявлено численні живі гіфи та
спори із спорангіями Penicillium
sp.
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Центральний державний кінофотофоноархів України
імені Г. С. Пшеничного
АКТ
від 14 грудня 2018 №_11__
м. Київ
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховищ
Проведено обстеження
вул. Солом'янська 24 (корп. ІІ)

архівосховищ,

розташованих

Обстеження проводилося 14.12.2018
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв. м):
Архівосховище фотодокументів (кім. № 205)
Архівосховище фонодокументів (кім. № 104)
Архівосховище кінодокументів ( кім. № 105)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 2)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 4)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 5)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 7)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9)

за

адресою:

м.

Київ,

– 63,6
– 46,64
– 46,64
– 54,14
– 60,95
– 60,37
– 67,86
– 67,56
– 32,18
– 20,65

Система кондиціонування та вентиляції повітря: -/+ (припливно-витяжна вентиляція).
Наявність вікон: Наявність централізованої системи опалення: ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (̊С) на день обстеження:
Архівосховище фотодокументів (кім. № 205)
Архівосховище фонодокументів (кім. № 104)
Архівосховище кінодокументів (кім. № 105)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 2)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 4)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 5)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 7)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9)

– 14,2
– 12,9
– 13,5
– 12,6
– 14,4
– 14,3
– 14,3
– 13,8
– 11,7
– 10,5

Показники вологості (%) на день обстеження:
Архівосховище фотодокументів ( кім. № 205)
Архівосховище фонодокументів ( кім. № 104)
Архівосховище кінодокументів (кім. № 105)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 2)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 4)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 5)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 6)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 7)

– 51
– 51
– 52
– 54
– 47
– 52
– 53
– 54
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Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9)

– 61
– 69

ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
–
плями плісеневих грибів:
– (крім боксу № 9)
сліди підтікань:
– (крім боксу № 6, 8)
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): Cladosporium sp. та численні аероспори (Penicillum sp
та Aspergillus 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: –
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:
Загалом не було виявлено ознак наявного активного зараження приміщень чи
документів пліснявими грибами. Всі виявлені спори та гіфи були застарілими та
дегідратованими.
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Рекомендовано:
Гігієнічне очищення:
Рекомендується проводити оброблення стін, підлоги, стелажів у архівосховищах
розчинами із використанням антисептиків (напр. гембар, ін.) з метою фізичного видалення
спор та зменшення вірогідності вторинного розвитку грибкового ураження за сприятливих
для них умов (підвищення вологості, перепади температури в приміщеннях тощо). Уражені
стіни у підвальних приміщеннях варто обробити спеціальними будівельними розчинами
проти росту плісняви (згідно інструкції виробника).
Профілактичні заходи:
Рекомендується обстежити та, за необхідності, почистити систему вентиляції
(вентилятор, фільтри входу повітря до системи, тощо). Зменшити кількість спор, що
потрапляють у приміщення з повітрям, можна встановивши тканинні фільтри на решітках
вентиляційних виходів. Застосовувати для знезараження повітря у архівосховищах
ультрафіолетові бактерицидні установки.

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

В. О. Кітам

Погоджено:
Начальник відділу забезпечення
збереженості та обліку документів

Н.Г.Панченко

Завідувач сектору зберігання та
обліку кінодокументів

Н.В.Корбутяк

Завідувач сектору зберігання та
обліку фонодокументів

Т.П.Камінщук
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Додаток до Акту
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

Опис зразка
К205, П1678
Виявлено одиноку спору
Chaetomium sp.
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2

Сейф №2, згори
Спор чи гіф не виявлено

3

Стіна дальня зліва
Спор чи гіф не виявлено
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4

Б9, стіна справа біля батареї
(плями)
Виявлено поодинокі старі
дегідратовані гіфи

5

Б9, Ст1, полиця
Спор чи гіф не виявлено

6

Б8, стіна дальня (пляма)
Виявлено поодинокі аероспори
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7

Б7, Ст.7, навпр. д. стіни
Виявлено уламки гіф та старі
дегідратовані спори Cladosporium
sp.
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8

Б6, дальня стіна зправа
Спор чи гіф не виявлено

9

Б5, канал. труба, стіна
Виявлено поодинокі уламки гіф та
спори із спорангіями Penicillium
sp.
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10

Б4, Ст.6, навпр. входу
Спор чи гіф не виявлено

11

Б2, Ст.8, під вент.
Спор чи гіф не виявлено

12

Б2, Ст.6
Спор чи гіф не виявлено
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13

К.104, Ст.4
Спор чи гіф не виявлено
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ДОДАТОК Б
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)

