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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 105 c., 1 дод., 32 джерела. 

 

АРХІВОСХОВИЩЕ, БІОДЕТЕРАНТИ, БІОПОШКОДЖЕННЯ, 

ЕНТОМОЛОГІЯ, ЗБЕРЕЖЕНІСТЬ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, 

МІКРОБІОЛОГІЯ, МІКРОМІЦЕТИ, 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.  

Методи дослідження: загальні мікробіологічні та ентомологічні методи, 

методи мікроскопії, аналіз та синтез.  

Теоретичні та практичні результати: в ході виконання НДР було 

продовжено проведення дослідження сучасного мікробіологічного та 

ентомологічного стану архівосховищ та документів наступних державних 

архівів: Державного архіву Вінницької області, Державного архіву 

Дніпропетровської області, Державного архіву Запорізької області, Державного 

архіву Київської області, Державного архіву Чернігівської області, 

Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, 

Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України, 

Центрального державного кінофотофоноархіву імені Г. С. Пшеничного та 

Державної наукової архівної бібліотеки. Складено одинадцять актів та надано 

рекомендації щодо покращення мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ.  

Новизна дослідження: вперше проводиться моніторинг мікробіологічного 

та ентомологічного стану низки вітчизняних державних архівів та архівних 

документів. 

Сфера застосування: результати дослідження можуть бути використані у 

практичній, науково-дослідній та методичній діяльності державних архівних 

установ України, галузевих наукових установ, окремих установ НАН України, в 

роботі профільних кафедр закладів вищої освіти. 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: результати дослідження створюють практичне 

підґрунтя для забезпечення належних умов зберігання архівних документів у 

державних архівах України. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ  

 

НДР Науково-дослідна робота 

НАФ Національний архівний фонд 

УНДІАСД Український науково-дослідний інститут архівної справи та 

документознавства 

УФ Ультрафіолетове випромінювання 

ДАВО Державний архів Вінницької області 

ДАДО Державний архів Дніпропетровської області 

ДАЗО Державний архів Запорізької області 

ДАКО Державний архів Київської області 

ДАЧО Державний архів Чернігівської області 

ДНАБ Державна наукова архівна бібліотека 

ЦДАВО Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України 

ЦДАМЛМ 

України 

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва 

України 

ЦДКФФА 

України  

Центральний державний кінофотофоноархів України 

імені Г. С. Пшеничного 
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ВСТУП 

Тривале зберігання архівних документів, історичних цінностей та загалом 

предметів культурної спадщини потребує жорсткого дотримання норм 

температури, вологості повітря, освітлення тощо. Виникнення надзвичайних 

ситуацій таких як підтоплення, відмова систем вентиляції, пожежі тощо 

призводять до різкого порушення умов зберігання і пошкодження цих об’єктів. 

Так підвищення вологості (викликане різноманітними причинами) призводить 

до активізації та/чи посилення процесів біоураження матеріалів. Це характерно 

не лише для культурних об’єктів які містять тканини, шкіру, дерево чи папір, 

але й фарфору чи навіть каменю.  

Неоднорідність умов зберігання архівних документів в архівних 

установах, викликана специфікою архівних будівель, а також регіональними 

особливостями клімату та мікроклімату, що не дозволяє сформувати єдині та 

універсальні настанови та/чи рекомендації з запобігання розвитку біоуражень і 

потребує індивідуального підходу та регулярного моніторингу. 

НДР «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення моніторингу 

стану збереженості документів Національного архівного фонду» виконувалася 

відповідно до наказу Державної архівної служби України від 10.12.2018 № 81 

«Про організацію виконання наукових робіт у сфері архівної справи та 

діловодства у 2019 році» та в межах реалізації Тематичного плану науково-

дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним інститутом 

архівної справи та документознавства за рахунок коштів Державного бюджету, 

на 2019 рік (державний реєстраційний номер 0119U002119). 

Мета НДР – формування сучасної системи біозахисту та профілактики 

біоуражень архівосховищ та документів державних архівів. НДР продовжує 

щорічну перевірку збереженості документів НАФ.  
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У результаті виконання НДР було проведено оцінку умов зберігання та 

стану збереженості архівних документів в архівосховищах окремих державних 

архівів за низкою параметрів. Так, зокрема 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 державних архівних установ. 

Для мікробіологічної оцінки стану архівосховищ та архівних документів 

було використано метод відбору та подальшої мікроскопії проб липкою 

стрічкою.  

У ході проведеної роботи було виявлено низку загальних проблем, 

характерних майже для всіх архівних установ. Це надзвичайно широке 

розповсюдження в приміщеннях архівосховищ мікроміцет роду Cladosporium 

(заражені системи вентиляції, стіни та стеля в місцях підтікання чи 

підмокання), а також зараження і подекуди активне більшості документів з 

паперовою основою мікроміцетами роду Chaetomium.  

Результати дослідження можуть бути використані у практичній, науково-

дослідній та методичній діяльності державних архівних установ України, 

галузевих наукових установ, окремих установ НАН України, в роботі 

профільних кафедр закладів вищої освіти. 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. 
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РОЗДІЛ 1. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО 

МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ТА ЕНТОМОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

АРХІВОСХОВИЩ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ  

Забезпечення цілісності архівних документів та підтримання належних 

умов їх зберігання потребує комплексного підходу. Так важливим є 

підтримання відповідного мікроклімату та структурної цілісності приміщень 

архівосховищ. Відомо, що порушення мікроклімату будівлі викликане 

зовнішніми чи внутрішніми, часто аварійними, факторами призводить до 

біологічного пошкодження бетону та будівельного каменю [1–5] й 

оздоблюваних матеріалів [6-17]. Це, в свою чергу, значною мірою часто не 

виправно, впливає на мікроклімат таких приміщень спричинюючи значні 

перепади температури і вологості тим самим посилюючі негативний вплив на 

архівні документи. Розірвання такого замкнутого кола із часом потребуватиме 

все більших фінансових та трудових затрат. Тому доцільним є попередження 

розвитку подібних явищ шляхом регулярного моніторингу та обслуговування 

архівосховищ та їх систем (вентиляція, опалення, відведення дощових та талих 

вод тощо). З метою нівелювання власне біологічних факторів до будівельних 

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, а головне – 

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].  

З метою забезпечення максимального нівелювання негативних 

біологічних факторів на збереженість архівних матеріалів 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]. В ході нашої роботи з моніторингу стану збереженості 

документів Національного архівного фонду згідно цієї методики нами було 
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проведено дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану 

архівосховищ та документів ряду державних архівів. 

 У зв'язку з відносно великою кількістю очікуваних обстежень нами 

було розглянуто 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, надалі нами 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 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 грибків. Метод 

взяття проб липкою стрічкою дозволяє точно якісно (але не кількісно) виявляти 

живі мікроміцети, що є необхідним для оцінки рівня зараження та його стадії, 

та вимагає менших часових затрат, що особливо актуально при проведенні 

широкого моніторингового аналізу. 

 

Таблиця 1. Особливості основних методів відбору мікробіологічних 

зразків та їх аналізу. 

Характеристика методу Висів на поживне середовище Взяття проб липкою стрічкою 

Час необхідний для 

проведення одного 

дослідження 

10 діб для первинного росту 

зразків 

10 діб для росту окремих 

культур 

Сумарно: мінімум 20 діб, 

залежно від загальної 

кількості зразків може сягати 

30-45 діб 

В середньому 1-2 доби, 

залежно від кількості зразків. 

Точність та достовірність Точно дозволяє оцінити Не дозволяє точно оцінити 
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результатів 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. 

кількість  життєздатних спор 

в зразку. Використовуючи 

різне фарбування дозволяє 

точно оцінювати рівень та 

стадію зараження при його 

наявності. Низький вплив 

артефактів на точність та 

достовірність аналізу. 

Необхідність в додаткових 

аналізах 

Видову приналежність 

окремих культур обов'язково 

необхідно підтверджувати 

додатковими методами 

(мікроскопія, ПЛР тощо) 

Не потребує додаткових 

аналізів. 

 

Таким чином, як основний у нашому дослідженні було обрано метод 

взяття проб липкою стрічкою. Відібрані в архівосховищах зразки фарбували за 

Люголем, що дозволило розрізнити живі та мертві клітини та точно оцінити 

ступінь зараження, його стадії та нівелювати впливу артефактів на 

достовірність дослідження. Мікроскопія проводилась при х1000 із фіксацією 

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

Архівні установи, які було оглянуто в ході виконання даної роботи 

наведено в Таблиці 2.  

 

Таблиця 2. Перелік архівних установ, у яких проводились обстеження 

№з/п Назва архівної установи Адреса 

1 Центральний державний архів-

музей літератури і мистецтва 

України (ЦДАМЛМ України) 

м. Київ, вул. Володимирська, 22 а 

2 Державний архів Чернігівської 

області 
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 2 

3 Центральний державний 

кінофотофоноархів імені 

 Г. С. Пшеничного 

(ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного) 

м. Київ, вул. Солом’янська, 24 

4 Державний архів Київської 

області  

м. Київ, вул. Мельникова, 40 

м. Київ, вул. Солом’янська, 24 

5 Державна наукова архівна 

бібліотека  
м. Київ, вул. Солом’янська, 24 
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6 Центральний державний архів 

вищих органів влади та 

управління України 

м. Київ, вул. Солом’янська, 24 

7 Державний архів 

Дніпропетровської області 
м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 89 

8 Державний архів Запорізької 

області 

м.Запоріжжя, вул. Українська, 48 (корпус 1) 

та  пр.Соборний, 162-б (корпус 2) 

9 Державний архів Вінницької 

області 
м. Вінниця, вул. Соборна, 17 

 

Результати загального аналізу умов зберігання архівних документів у 

обстежених архівних установах наведено в Таблиці 3. Необхідно відзначити, 

що майже в усіх обстежених архівах системи вентиляції повітря заражені 

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

з найбільш розповсюджених на землі видів плісняви, вони характеризуються 

здатністю біодетерувати фарби, шпаклівки та інші подібні оздоблювальні 

матеріали. Здатні рости та функціонувати на поверхні металевих повітроводів 

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

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

здатна спричиняти різноманітні запалення та алергічні реакції на шкірі, 

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

паперові носії інформації майже відсутній або опосередкований. 

 

Таблиця 3. Загальні характеристики умов зберігання архівних 

документів обстежених архівів 

№ 

п/п 

Назва архівної 

установи 

Система вентиляції та 

кондиціювання 

Система опалення 

1 Центральний 

державний архів-

музей літератури і 

мистецтва України 

(ЦДАМЛМ України) 

Відсутня Наявна 

2 Державний архів 

Чернігівської області 
Не працює Відсутня 

3 Центральний 

державний 

кінофотофоноархів 

Наявна Наявна 
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ім. Г.С.Пшеничного 

(ЦДКФФА України 

ім. Г. С. Пшеничного) 

4 Державний архів 

Київської області  
Не працює Відсутня 

5 Державна наукова 

архівна бібліотека  
Наявна Наявна 

6 Центральний 

державний архів 

вищих органів влади 

та управління 

України 

Наявна Наявна 

7 Державний архів 

Дніпропетровської 

області 

Не працює Відсутня 

8 Державний архів 

Запорізької області 
Не працює Відсутня 

9 Державний архів 

Вінницької області 
Не працює Наявна 

 

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     3 

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

Chaetomium sp. (2) та Aspergillus 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 
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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). У 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 виявлення так званих аероспор 

(об’єднана назва спор родів Penicillium та Aspergillus (див. рис.1)). В першу 

чергу виявлялись вони на місцях протягів (вентиляційні решітки, вікна та 

фрамуги, вхід в приміщення сховищ). Загалом представники цих родів 

вражають обкладинки та корінці папок виготовлені із штучної шкіри і майже не 

пошкоджують паперові носії інформації. Варто відмітити, що їх спори можуть 

викликати алергічні реакції, запалення шкіри та слизових оболонок, а деякі 

види здатні паразитувати на організмі людини. 

Ентомологічний стан усіх обстежених архівних установ є задовільним.  

Таким чином, у ході проведеної роботи було виявлено низку проблем, 

характерних для всіх архівних установ, незалежно від їх розташування та 

підпорядкування: зараження систем вентиляції, стін, стелі, підлоги, а подекуди 

й стелажів мікроміцетами роду Cladosporium; наявність на паперовій основі 

пошкоджених документів зараження мікроміцетами роду Chaetomium. 
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РОЗДІЛ 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО ПРОФІЛАКТИКИ І 

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ АРХІВОСХОВИЩ ТА 

ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ 

Основною причиною різкого росту плісняви в приміщеннях обстежених 

архівосховищ є відсутність або не працездатність систем вентиляції та 

спричинена цим висока вологість. Так в ДАДО, ДАЗО, ДАКО (сховища 

розміщені по вул. Мельникова, 40), ДАЧО та ЦДАМЛМ України система 

вентиляції не працює у зв’язку із непрацездатністю та фізичним зносом 

повітряних насосів встановлених ще за радянський період. У той же час 

система вентиляції в ДАВО цілком працездатна проте була частково розібрана 

в ході ремонту будівлі та потребує відновлення. Система вентиляції в ДАКО 

(сховища розміщені по вул. Солом’янська, 24), ДНАБ, ЦДАВО України та 

ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного являється цілком працюючою проте 

відсутність фільтрів вхідного повітря, загальні запиленість та зараженість 

мікроміцетами роду Cladosporium значно знижують її ефективність і може 

негативно впливати на здоров’я працівників вказаних архівних установ. У 

зв’язку з цим більшості архівів рекомендовано замінити виведені з ладу 

вентилятори та/або проведення дезінфекції та очистки повітроводів. 

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 із не 

багатьох реагентів, який ефективно знешкоджує не лише живі клітини грибків, 

але й їх спори і має мінімальний вплив на людину. Наші попередні дослідження 

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

повторному розвитку зараження. Так регулярна обробка перекисом водню 
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уражених папок, ящиків та стелажів в ДАВО дозволило майже повністю 

позбутися пліснявих грибків в архівосховищах не дивлячись на підвищені рівні 

вологості та проблеми з системою вентиляції. 

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 із 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, що були надані архівним 

установам, були ремонт та очистка, а подекуди й оновлення систем вентиляції 

та обробка уражених об’єктів антисептичними реагентами. 

Під час проведення дослідження також було визначено особливості 

мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та архівних 

документів у кожному з досліджених архівів та надано конкретні рекомендації 

щодо його поліпшення, що викладені у актах обстеження, складених за 

результатами дослідження кожної архівної установи (див. додаток А). 
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ВИСНОВКИ 

 

У ході проведення обстеження архівосховищ та архівних документів було 

виявлено низку проблем, характерних абсолютно для всіх державних архівних 

установ, незалежно від їх місця знаходження та підпорядкування як у період 

опалювального сезону так і після його закінчення. Найбільше на 

мікробіологічний стан обстежених приміщень та окремих документів впливала 

відсутність чи низька ефективність систем вентиляції повітря. Так в ДАДО, 

ДАЗО, ДАКО (сховища розміщені по вул. Мельникова, 40), ДАЧО та 

ЦДАМЛМ України система вентиляції не працює у зв’язку з непрацездатністю 

та фізичним зносом повітряних насосів встановлених ще за радянський період. 

У той же час система вентиляції в ДАВО цілком працездатна, проте була 

частково розібрана під час ремонту будівлі та потребує відновлення. Система 

вентиляції в ДАКО (сховища розміщені по вул. Солом’янська, 24), ДНАБ, 

ЦДАВО України та ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного являється 

цілком працюючою, але відсутність фільтрів вхідного повітря, загальні 

запиленість та зараженість мікроміцетами роду Cladosporium значно знижують 

її ефективність, що може негативно впливати на здоров’я працівників вказаних 

архівних установ. 

Загалом, у ході обстежень було виявлено наступне: основні біопорушення 

стін спричиненні мікроміцетами роду Cladosporium; більшість пошкоджених 

паперових документів заражені мікроміцетами роду Chaetomium. Основними 

рекомендаціями, що були надані архівним установам були 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. 
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Однак, відсутність належного фінансування не дозволяє архівним 

установам у повній мірі забезпечувати відповідні умови зберігання архівних 

документів шляхом заміни/встановлення вентиляційних систем, регульованих 

опалювальних систем, застосування сучасних приладів кліматичного контролю, 

обробки та ремонту уражених плісеневими грибами приміщень тощо. 
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ДОДАТОК А 

АКТИ ОБСТЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ З 

РЕКОМЕНДАЦІЯМИ 

 

Центральний державний архів-

музей літератури і мистецтва 

України  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДАМЛМ України  

___________О.В. Чижова 

 _______________2018 р. 

 

АКТ  

від 06.06.2019 року №_1_ 

м.Київ 

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 

 

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

Володимирська 22 а   

Обстеження проводилося  30.05.2019 

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  

Архівосховище №1    – 237 

Архівосховище №2     – 174,5 

Архівосховище №3     – 174,5 

Архівосховище №4     – 174,5 

Архівосховище №5     – 174,5 

Книжкове сховище    –  

Журнальне сховище    – 225,2 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: –. 

Наявність вікон: + 

Наявність централізованої системи опалення:+ 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Архівосховище №1    – 22 

Архівосховище №2     – 16 

Архівосховище №3     – 18 

Архівосховище №4     – 18 

Архівосховище №5     – 20 

Книжкове сховище    – 20 

Журнальне сховище    – 16 

 

Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище №1    – 78 

Архівосховище №2     – 90 

Архівосховище №3     – 78 
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Архівосховище №4     – 79 

Архівосховище №5     – 82 

Книжкове сховище    – 78 

Журнальне сховище    – 86 

 

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. В той же час необхідно 

відмітити наявність відносно великої кількості аероспор (загальна назва спор представників 

родів Aspergillus та Penicillum, зміни їх кількості в повітрі сезонні і часто спричинені теплою 

вологою погодою), що пояснюється використанням природного провітрювання (за 
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відсутності робочої системи штучної вентиляції) та погодними умовами. Також необхідно 

відмітити підвищену вологість у всіх обстежених сховищах.  

 

Рекомендовано: 

Гігієнічне очищення: 

У зв’язку із необхідністю використовувати природне провітрювання без фільтрації 

повітря та зважаючи на підвищену вологість повітря у архівосховищах рекомендується 

збільшити частоту заходів по обезпиленню архівосховищ. Також рекомендується 

використовувати переважно сухі методи очистки, наприклад пилососи. 

 

Профілактичні заходи: 

Рекомендується розглянути можливість встановлення загальної системи штучної 

вентиляції повітря у сховищах. Крім того зважаючи на загальні високі рівні вологості у 

архівосховищах рекомендується провести оцінку ефективності роботи осушувачів повітря та 

за необхідності збільшити їх кількість чи замінити на більш ефективні. 

 
 

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи 

УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

06.06.2019 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   

 

 

 

            Л.А. Кисельова  
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Сх.4, підвіконня 

Сліди пилу. Поодинокі аероспори 

занесені ззовні. 

2 

 

Сх.3, ст. 3, пол. 7 

Сліди пилу. Поодинокі аероспори 

занесені ззовні. 

3 

 

Сх.2, ст.1, полиця навпроти входу 

Виявлено поодинокі старі 

дегідратовані спори Chaetomium 

sp. 
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4 

 

Сх.2, стіна між ст.2 та 3, 

відшарування фарби. 

Спор чи гіф не виявлено. Причина 

відшарування – фізична, а не 

біологічна. 

5 

 

 

 

Сх.5, ст.1, пол. навпроти входу 

Виявлено аероспори та залишки 

целюлози із клейстером (2 фото). 
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6 

 

 

Журнальне сх., кім. 17, ст.3, пол.2 

 

7 

 

 

Сх.1, ст.16, пол.6 

Гіф чи спор не виявлено. 
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8 

 

 

Книж.сх., Панас Мирний, твори. 

Том.2, плями 

Виявлено поодинокі старі 

дегідратовані спори Chaetomium 

sp. Гіф виявлено не було, тому 

спори вірогідно були занесені 

ззовні чи через прямий контакт із 

ураженим документом/книгою. 
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Державний архів Чернігівської області 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

________       _Р.Б. Воробей_ 

 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 ________2019  

                                                (МП) 

АКТ 
 від 11 липня 2019р. № 2 

          м. Київ          

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

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

Мстиславська, 2 

 

  

Обстеження проводилося 24 червня 2019р.      

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

Сховище №1   – 160 

Сховище №2   – 239 

Сховище №3   – 239 

Сховище №4   – 239 

Сховище №5   – 239 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:    

Наявність вікон:        

Наявність централізованої системи опалення:    

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

Сховище №1   – 15,4 

Сховище №2   – 20 

Сховище №3   – 20,7 

Сховище №4   – 22 

Сховище №5   – 22 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №1   – 59 

Сховище №2   – 64 

Сховище №3   – 56 

Сховище №4   – 58 

Сховище №5   – 58 

 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки: -   

плями плісеневих грибів:   -   

сліди підтікань:    -   

2. Стеля  
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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):  - 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:        - 

деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту):  

2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   - 

види культур грибів: - 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:        - 

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):- 

 

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

наявність личинок комах:     - 

 

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

документів пліснявими грибами. Необхідно відмітити надзвичайно високий рівень чистоти в 

сховищах (загалом не було знайдено ні залишків целюлози ні навіть часток пилу). 

Загалом приміщення архівосховищ та документи які було обстежено знаходяться у 

відмінному стані. 
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Обстеження проводив 

Старший науковий співробітник 

відділу технологічного 

забезпечення архівної справи 

УНДІАСД 

 

 

 

_______________

___________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

                       2019 року 

 

Погоджено: 

Завідувач відділу 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №1 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №2 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №3 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №4 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №5 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 
№ 

п/п 
Мікрофотографії Опис зразка 

1 

 

Сх.1, ст.1, п.6 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

2 

 

Сх.2, ст.2, п.3 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

3 

 

Сх.2, ст.24, п.4 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 
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4 

 

Сх.3, ст.3, п.5 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

5 

 

Сх.3, ст.24, п.4 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

6 

 

Сх.4, ст.3, п.4 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 
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7 

 

Сх.4, ст.17, п.10 (під 

вентиляційною решіткою) 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

8 

 

Сх.5, ст.2, п.13 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 

9 

 

Сх.5, ст.11, п.4 

Жодних гіф чи спор не 

виявлено 
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Центральний державний кінофотофоноархів України 

імені Г. С. Пшеничного 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДКФФА 

________         В.Г. Берковський 

 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 ________2019  

                                                (МП) 

АКТ  
  від 11.07.2019 № 3 

   м. Київ    

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

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

Солом'янська 24 (корп. ІІ) 

  

Обстеження проводилося 04.07.2019 

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

Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)      – 46,64 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.2)  – 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.4)  – 60,95 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)  – 60,37 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)  – 67,86 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.7)  – 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.8)  – 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)  – 20,65 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/-. 

Наявність вікон: - 

Наявність централізованої системи опалення: - 

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

Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)      – 23,5 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.2)  – 21,4 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.4)  – 21,9 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)  – 20,8 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)  – 20,8 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.7)  – 21,1 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.8)  – 20,2 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)  – 23 

 

Показники вологості (%) на день обстеження:  

Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)      – 47 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.2)  – 55 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.4)  – 53 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)  – 58 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)  – 59 
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Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.7)  – 52 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.8)  – 53 

Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)  – 61 

 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   –  

плями плісеневих грибів:     – (крім боксу №6, 8 та 9) 

сліди підтікань:      – (крім боксу №6, 8 та 9) 

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.  

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:       + 

деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –  

2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   –  

види культур грибів: –  

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:       –  

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):– 

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

наявність личинок комах:     –  

Обстеженням встановлено: 
В ході обстеження було виявлено наявність активного зараження пліснявими 

грибками роду Cladosporium штукатурки та фарби на зовнішній стіні Боксу №9. Також 

виявлено численні сліди застарілого неактивного зараження цією пліснявою штукатурки та 
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фарби стін Боксів №№ 5, 6 та 8. Знайдені в цих боксах сліди застарілих підтікань та 

відшарування фарби/штукатурки характеризувались наявністю уламків гіф та старих 

частково дегідратованих спор. 

 

Рекомендовано: 

Дезінфекція: 

Рекомендується обробити зазначені сліди підтікань та відшарування 

фарби/штукатурки спеціалізованими будівельними протигрибковими розчинами. 

 

Гігієнічне очищення: 

Рекомендується провести обезпилення плям на стінах в Боксах 5, 6, 8 та 9. Це 

дозволить зменшити вірогідність вторинного розвитку грибкового ураження. 

 

Профілактичні заходи: 

З урахуванням сезонності появи слідів підтікання в  зазначених боксах, а також 

прямого впливу кількості опадів на рівень вологості в них рекомендується провести оцінку 

систем відведення талих та дощових вод від стін та фундаменту будівлі архіву. Також з 

метою нівелювання негативного впливу підвищеної вологості на збереженість архівних 

матеріалів рекомендується розглянути можливість встановлення стаціонарних чи мобільних 

осушувачів повітря в постраждалих Боксах. 

 

  

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

11 липня 2019 року 

 

Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 

(підпис) 

_____________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища 
кінодокументів( кім.№ 105) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища 

кінодокументів підземне (бокс 

№.2) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища 

кінодокументів підземне (бокс 

№.4) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища 

кінодокументів підземне (бокс 

№.5) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища 

кінодокументів підземне (бокс 

№.6) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 
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Завідувач архівосховища 

кінодокументів підземне (бокс 

№.7) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища 

кінодокументів підземне (бокс 

№.8) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища 

кінодокументів підземне (бокс 

№.9) 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

 

 

Б.№9, пр.бл.кут, потік на стіні 

Виявлено численні спори, 

спорангії та уламки гіф 

Cladosporium sp. 
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2 

 

Б.№9, пр.д.кут, плями при підлозі 

Виявлено численні живі гіфи та 

спори із спорангіями Cladosporium 

sp. Зараження пліснявою 

надзвичайно активне. 

3 

 

Б.№8, д.стіна, волога пляма 

(протік. через стіну) 

Серед залишків 

побілки/штукатурки виявлено 

поодинокі життєздатні спорангії із 

спорами Cladosporium sp. 
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4 

 

Б.№2. Ст.6, пол.3 

Часточки целюлози. Жодних спор 

чи гіф не виявлено. 

5 

 

Б.№7, Ст.6 

Сліди пилу та сажі. Жодних гіф чи 

спор не виявлено. 

6 Б.№6, д.стіна, потоки, 

відшарування фарби 

І товщі фарби та штукатурки 

виявляються численні спори 

Cladosporium sp. 
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7 

 

Б.№5, стара пляма біля 

каналізаційної труби 

Виявлено численні уламки гіф та 

поодинокі дегідратовані спори 

Cladosporium sp. 
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8 

 

Б.№4, Ст.6 

Жодних гіф чи спор не виявлено. 

9 

 

К.105, Ст.5 

Сліди пилу та сажі, поодинокі 

старі дегідратовані аероспори. 
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10 

 
 

П1785, відшарування емульсії 

В шарі емульсії слідів плісняви не 

виявлено. 
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Державний архів Київської області  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДАКО України  

___________ С.А. Каменєва 

 _______________2019 р. 

  

АКТ  

від 02.08.2019 року №_4_ 

м.Київ 

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівних документів  

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

Мельникова 40 

Обстеження проводилося  26.07.2019 

І.Мікробіологічний стан архівних документів  

наявність життєздатних мікроорганізмів:  - + 

види культур грибів: Chaetomium sp. 

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): висока 

ІІ. Ентомологічний стан архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації): - - 

наявність личинок комах:    - - 

 

Обстеженням встановлено: 
В ході обстеження було виявлено активне зараження документів пліснявими 

грибками. Так в одному з обстежуваних документів (Ф.1248, Оп.1, Спр.718) із наявними 

ознаками пошкодження паперової основи було виявлено живі гіфи та численні спори 

Chaetomium sp. (див.Додаток 1, зразок №1). Даний рід пліснявих грибів вражає вологий папір 

і призводить до різкого підвищення його ламкості. Вражений папір частково чи повністю 

втрачає свою структуру, що призводить до повного знищення тексту. Крім того спори даної 

плісняви є досить токсичними для людини і здатні викликати різноманітні алергії та 

запалення дихальних шляхів і слизових оболонок. 

Загалом в усіх інших обстежених документах (див. Додаток 1) було виявлено 

наявність спор (в тому числі відносно свіжих) та дегідратованих гіф Chaetomium sp. 

 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 

Необхідно провести осушення документів із наявними живими гіфами та свіжими 

спорами грибка (див. Додаток 1). Це дозволить припинити активний ріст плісняви. Також 

рекомендується провести обезпилення таких документів з метою зменшення кількості в них 

небезпечних для документів та робітників спор. 

Профілактичні заходи: 

Для запобігання подальшого розвитку грибкових уражень рекомендується проводити 

більш суворий контроль мікроклімату в приміщеннях архівосховища та архівних коробках. 

Так варто особливу увагу приділяти різким чи тривалим підвищенням рівнів вологості 

повітря та/чи паперу оскільки саме це призводить до появи та швидкого росту грибків роду 

Chaetomium sp. на документах. Для цього рекомендується відновлення/заміна системи 

вентиляції повітря в архівосховищах або їх обладнання системами поглинання зайвої вологи 

з повітря. 
 



45 

 

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи 

УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

02.08.2019 року 

 

Погоджено: 

Заступник директора – 

головний зберігач фондів                                                                      
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Ф.1248, Оп.1, Спр.718, сліди води 

та жовті плями 

В  товщі целюлози 

профарбовуються синім численні 

живі гіфи грибка. На поверхні 

паперу знайдено спори 

Chaetomium sp. 
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2 

 

Ф.1248, Оп.1, Спр.180, сліди води 

та плісняви 

Виявлено численні дегідратовані 

гіфи та спорангії із спорами 

Chaetomium sp. 

3 Ф.280, Оп.174, Спр.2039, злипання 

торців сторінок 

Виявлено численні спори та мертві 

гіфи Chaetomium sp. 
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4 

 

Ф.280, Оп.174, Спр. 1872, темні та 

жовті «проїдені» плями  

В товщі целюлози виявлено 

численні гіфи та спорангії із 

спорами. Дегідратація не 

дозволила точно визначити рід 

плісняви. Проте ряд ознак власне 

ураження вказує на Chaetomium sp. 
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5 

 

Ф.1248, Оп.1, Спр.85, жовті плями  

Виявлено поодинокі дегідратовані 

спори Chaetomium sp. 

6 Ф.1248, Оп.1, Спр.86, сліди 

пошкодження водою та грибками 

Виявлено численні свіжі спори 

Chaetomium sp. 
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51 

 

 

Державна наукова архівна 

бібліотека 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДНАБ 

________                    Г.В.Порохнюк 

 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 ________2019  

                                                (МП) 

АКТ  
  від 15.08.2019 №_5_ 

   м. Київ    

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

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

Солом'янська 24 

  

Обстеження проводилося 09.08.2019 

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

Сховище №7         

Сховище №8         

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: +. 

Наявність вікон: - 

Наявність централізованої системи опалення: - 

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

Сховище №7        24 

Сховище №8        24,9 

 

Показники вологості (%) на день обстеження:  

Сховище №7        49 

Сховище №8        48 

 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   – 

плями плісеневих грибів:     – 

сліди підтікань:      – 

2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   –  

плями плісеневих грибів:     –  

сліди підтікань:      –  

3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: –  

плями плісеневих грибів:     –  

сліди підтікань:      –  

сліди комах:       –  
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сліди гризунів:      –  

4. Стелажі  
плями плісеневих грибів:     –  

сліди підтікань:      –  

сліди комах:       –  
сліди гризунів:      –  

5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     –  

сліди комах:       –  
сліди гризунів:      –  

6. Архівні коробки 
плями плісеневих грибів:     –  

сліди комах:       –  
сліди гризунів:      –  

ІV.Мікробіологічний стан  

1. Повітря архівосховища  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 

види культур грибів (бактерій): Cladosporium sp. та численні аероспори (Penicillum sp 

та/чи Aspergillus sp.) 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:       + 

деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): заражена 

система вентиляції.   

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): активний ріст та 

розмноження. 

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

наявність личинок комах:     –  

Обстеженням встановлено: 
В ході обстеження було виявлено численні сліди зараження вентиляційної системи 

представниками роду Cladosporium sp. Цей рід є одним з найбільш розповсюджених у світі 

пліснявих грибків і вражає переважно різноманітні будівельні покриття (фарба, штукатурка, 

ізоляція тощо). Крім того він здатен досить швидко вражати системи вентиляції 

розростаючись на залишках пилу та конденсаті які накопичується на стінках повітреводів. 

Представники даного роду не вражають паперові документи проте їх спори є відносно 

токсичними для людини і здатні викликати алергічні реакції та запалення дихальних шляхів 

та слизових оболонок. 

На обстежених поверхнях також виявлено аероспори (узагальнююча назва спор 

представників родів Aspergillus та Penicillium). Зазвичай представники даних видів не 

вражають паперові документи, крім випадків сильного ураження останніх водою. В першу 

чергу вони здатні вражати шкіру та її штучні замінники, також вони є досить небезпечними 

для людини, а деякі представники цих родів взагалі здатні паразитувати на людському 

організмі. 

В товщі паперу обстежуваного документу (див. Додаток 1) виявлено живі гіфи та 

спорангії із спорами Chaetomium sp. Даний рід пліснявих грибів вражає вологий папір і 

призводить до різкого підвищення його ламкості. Вражений папір частково чи повністю 

втрачає свою структуру, що призводить до повного знищення тексту. Крім того спори даної 
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плісняви є досить токсичними для людини і здатні викликати різноманітні алергії та 

запалення дихальних шляхів і слизових оболонок. 

 

Рекомендовано: 
Методи дезінфекції: 

Зважаючи на зараженість систем вентиляції рекомендується вивчити можливість 

їхнього очищення та дезінфекції. 

З метою припинення активного росту пліснявих грибків на паперовій основі 

обстежуваного документу (див. Додаток 1) рекомендується її осушення із обов’язковим 

обезпиленням.  

 

Гігієнічне очищення: 

Рекомендується провести генеральне прибирання архівосховищ з метою фізичного 

видалення виявлених спор.  

 

Профілактичні заходи: 

Рекомендується провести обстеження та, за необхідності, чистку (обезпилення) 

системи вентиляції та встановлення систем фільтрації повітря.  

  

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

14 серпня 2019 року 

 

Погоджено: 

Завідувач відділу _______________ 

(підпис) 

_____________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища №7 _______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач сховища №8 _______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

ЖМН Просвюб сент.окт.1863г. 

CXIX-CXX, спб 1863г. 

Виявлено численні живі 

(фарбуються синім) гіфи та 

спорангії із спорами Chaetomium 

sp. 
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2 

 

Сх.7, в.3, Ст.1, верхня пол. 

Виявлено сліди сажі та поодинокі 

старі деформовані спори, вірогідно 

Chaetomium sp. 
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3 

 

Сх.7, в.3, вент.решітка 

В залишках пилу та сажі 

виявляються численні спори 

Cladosporium sp. та аероспори. 

Також виявляються численні 

уламки гіф 

 

4 

 

Сх.7, в.4, Ст.6, пол.7 (д. кут 

приміщення) 

Виявлено залишки целюлози (пил) 

та поодинокі спори Cladosporium 

sp. 
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5 

 

Сх.8, в.3, Ст.1, пол.2 (при вході) 

Поодинокі залишки целюлози 

(пил). Спор не виявлено. 

6 Сх.8, в.3, вент.решітка 

В товщі сажі та пилу виявляються 

часті спори Cladosporium sp. 

(різних видів). Також виявлено 

живі (фарбування синім) гіфи та, 

ймовірно, спорангій, проте точно 

сфокусуватись для знімку заважає 

численна сажа. Виявляються 

поодинокі аероспори. 
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7 

 

Сх.8, в.4, Ст.6, труба над пол.7 (д. 

кут приміщення) 

Виявляються поодинокі спори 

Cladosporium sp. та аероспори. 
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Центральний державний архів вищих 

органів влади та управління України 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДАВО 

________         О.В. Буханець  
 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 ________2019  

                                                (МП) 

АКТ  

  від 15.08.2019 №_6_ 

   м. Київ    

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища та уражених 

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

Солом’янська 24.  

 

Обстеження проводилося 09.08.2019 

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м): 

Сховище № 1 (1й поверх)      450; 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  + 

Наявність вікон:      - 

Наявність централізованої системи опалення:   - 

 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 

Температура ( С) повітря у сховищі на день обстеження: 

Сховище № 1       21 

 

Показники вологості (%) у сховищі на день обстеження: 

Сховище № 1       56 

 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  

відшарування фарби чи штукатурки:   - 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      - 

2. Стеля  

відшарування фарби чи штукатурки:   - 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      - 

3. Підлога  

відшарування фарби чи пошкодження покриття: - 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      - 

сліди комах:       - 
сліди гризунів:      - 

4. Стелажі  

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      - 

сліди комах:       - 
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сліди гризунів:      - 

5. Шафи 
плями плісеневих грибів:     - 

сліди комах:       - 
сліди гризунів:      - 

6. Архівні коробки 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди комах:       - 
сліди гризунів:      - 

ІV.Мікробіологічний стан  

1. Повітря архівосховища  

наявність життєздатних мікроорганізмів:   + 

види культур грибів (бактерій): Cladosporium sp. 

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:       + 

деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): заражена 

система вентиляції 

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): знайдені гіфи та спори 

старі та дегідратовані. 

V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів 

наявність живих комах (місця їх локалізації):  - 

наявність личинок комах:     - 

Обстеженням встановлено:  
В ході обстеження архівосховищ було виявлено сліди зараження системи вентиляції 

пліснявими грибками роду Cladosporium sp. Цей рід є одним з найбільш розповсюджених у 

світі та вражає переважно різноманітні будівельні покриття (фарба, штукатурка, ізоляція 

тощо). Крім того він здатен досить швидко вражати системи вентиляції розростаючись на 

залишках пилу та конденсаті які накопичується на стінках повітреводів. Представники 

даного роду не вражають паперові документи проте їх спори є відносно токсичними для 

людини і здатні викликати алергічні реакції та запалення дихальних шляхів та слизових 

оболонок. 

Також в товщі паперу обстежуваного документу (див. Додаток 1) виявлено старі та 

дегідратовані гіфи та спори Chaetomium sp. 

 

Рекомендовано: 

Методи дезінфекції: 

Зважаючи на зараженість систем вентиляції рекомендується вивчити можливість 

їхнього очищення та дезінфекції. 

 

Гігієнічне очищення: 

Рекомендується провести генеральне прибирання архівосховищ з метою фізичного 

видалення виявлених спор (див. Додаток 1). 

Також варто провести обезпилення обстежуваного документа з метою зменшення 

кількості спор. Це дозволить значно зменшити ймовірність розвитку повторного зараження в 

разі різкого чи тривалого підвищення вологості в приміщеннях архівосховища та/чи власне 

паперу документа. 

 

Профілактичні заходи: 
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Рекомендується провести обстеження та, за необхідності, чистку (обезпилення) 

системи вентиляції та встановлення систем фільтрації повітря. 
 

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи 

УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 

 

Погоджено: 

Заступник директора — головний 

зберігач фондів 
_______________ 

(підпис) 

А.В. Обжелян 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №1 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Сх.1, Ст. при вх., верхня пол. 

Поодинокі сліди целюлози та сажі. 

Знайдено одинокий 

дегідратований спорангій з 

аероспорами. 

2 Сх.1, Вент. Решітка між Ст. 1 та 2. 

Спор не виявлено. Судячи по 

відсутності пилу та сажі – решітку 

відносно регулярно миють. 
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3 

 

Сх.1, Ст.11, пол.6 

Виявлено поодинокі дегідратовані 

та живі (фарбуються синім) 

аероспори та живі спори 

Cladosporium sp. 



64 

 

4 

 

Сх.1, Ф.30, оп.2, спр.8188 

Виявлено численні гіфи та 

спорангії із спорами Chaetomium 

sp. 
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Державний архів 

Дніпропетровської області  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

________ _______________________ 

 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 ________2019  

                                                (МП) 

АКТ  
від 29.08.2019 №  7 

м.Київ 

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

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

Михайла Грушевського, 89 

  

Обстеження проводилося 19.08.19р. 

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

Сховище №2      –   

Сховище №8      –   

 

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       – 18 

Сховище №8       – 31,8 

 

Середньомісячні показники вологості (%):  

Сховище №2       – 70 

Сховище №8       – 53 

 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
відшарування фарби чи штукатурки:   - 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      - 

2. Стеля  
відшарування фарби чи штукатурки:   + (Сх.8) 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      + (Сх.8) 

3. Підлога  
відшарування фарби чи пошкодження покриття: - 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      - 

сліди комах:       - 

сліди гризунів:      - 

4. Стелажі  
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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): - 

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): відсутня 

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 слідів зараження приміщень та архівних 

документів пліснявими грибками чи комахами. Так виявлені і товщі паперу обстежуваних 

документів спори та/чи гіфи представників роду Chaetomium sp. були сильно 

дегідратованими та деформованими. 

Обстеження слідів підтікання також не виявило жодних ознак грибкового зараження 

(в товщі побілки/штукатурки в місцях підтікання не виявлено жодних спор чи гіф). 

Загалом всі виявлені спори є застарілими і не життєздатними або занесені ззовні 

(артефакт). 

 

Рекомендовано: 
Гігієнічне очищення: 

Рекомендується провести обезпилення обстежуваних документів (див. Додаток 1) 

оскільки виявлені спори є відносно токсичними та можуть викликати алергічні реакції та 

запалення дихальних шляхів та слизових оболонок. 

 

Профілактичні заходи: 

Рекомендується провести профілактику та ремонт покрівлі з метою нівелювання 

можливості підтікання в подальшому. Також це значно зменшить ймовірність розвитку 

грибкового зараження в майбутньому. 
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Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 

 

Погоджено: 

Завідувач відділу 
 

_______________ 

(підпис) 

_____________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №2 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №8 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем), мікрофотографування – камера DCM–310: 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Сх.№2, Ф.134,год.1, д.73 

В товщі паперу виявлено часті спори 

Chaetomium sp. та уламки гіф. 

Відсутність синього фарбування гіф 

свідчить про відсутність живих клітин 

але відсутність коричневого 

фарбування та гідратованість спор 

(правильна форма) вказує на те, що 

зараження стало не активним відносно 

не давно. 

2 

 

Сх.№2, Ф.134, спр.824 

Виявлено одинокий уламок гіф. Спор 

чи спорангіїв не знайдено. Гіфа 

ймовірно занесена ззовні. Пляма має не 

грибкове походження. 

3 

  

Сх.2, Ф.134, оп.1, спр.253 

В товщі паперу виявлено численні 

спори Chaetomium sp. Ламкість паперу 

та характерне синє (зелене на фоні 

йоду) фарбування паперу реактивом 

може свідчити про наявність живих 

клітин плісняви та активне зараження. 

В той же час це може бути особливістю 

матеріалу сторінок. 
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4 

 

Сх.8, підтікання на стелі при вході 

Спор чи гіф не знайдено. 

5 

 

Чх.8, Ф.4492, оп.1, спр.1601 

Виявлено поодинокі спори Chaetomium 

sp. та аероспори. Вірогідно занесені 

ззовні оскільки гіф не виявлено. 
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Державний архів Запорізької 

області  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

________           О.С. Тедєєв 

 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 ________2019  

                                                (МП) 

АКТ  
від 30.08.2019 № 8 

м.Київ 

 
мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

Проведено обстеження архівосховищ, розташованих за адресами: м.Запоріжжя, вул. 

Українська, 48 (корпус 1) та  пр.Соборний, 162-б (корпус 2) 

  

Обстеження проводилося 20.08.19р. 

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

Корпус 1 

Сховище №1 (3пов.)      –  

Сховище №9 (5пов.)      –  

Сховище №13 (6пов.)      –  

Сховище №25 (9пов.)      –  

  Корпус 2 

Сховище №4 (2пов.)      –  

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря:  - 

Наявність вікон:       + 

Наявність централізованої системи опалення:   - 

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

Корпус 1 

Сховище №1 (3пов.)      – 25 

Сховище №9 (5пов.)      – 25 

Сховище №13 (6пов.)      – 26 

Сховище №25 (9пов.)      – 28 

  Корпус 2 

Сховище №4 (2пов.)      – 26 

 

Середньомісячні показники вологості (%):  

Корпус 1 

Сховище №1 (3пов.)      – 55 

Сховище №9 (5пов.)      – 55 

Сховище №13 (6пов.)      – 60 

Сховище №25 (9пов.)      – 70 

  Корпус 2 

Сховище №4 (2пов.)      – 60 
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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:   + (9пов.) 

плями плісеневих грибів:     - 

сліди підтікань:      + (9пов.) 

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): Aspergillus sp., 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: - 

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 жодних ознак наявності активного 

грибкового зараження. Так спори грибків виявлялись дуже рідко і часто явно були занесені 

ззовні (див. Додаток 1).  

Варто відмітити, що виявлені поодинокі спори Cladosporium sp. не супроводжувались 

гіфами та/чи спорангіями, що свідчить про їх занесення ззовні. Цей рід є одним з найбільш 

розповсюджених у світі пліснявих грибків і вражає переважно різноманітні будівельні 

покриття (фарба, штукатурка, ізоляція тощо). Крім того він здатен досить швидко вражати 

системи вентиляції розростаючись на залишках пилу та конденсаті які накопичується на 
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стінках повітреводів. Представники даного роду не вражають паперові документи проте їх 

спори є відносно токсичними для людини і здатні викликати алергічні реакції та запалення 

дихальних шляхів та слизових оболонок. 

 

Рекомендовано: 
Гігієнічне очищення: 

Рекомендується провести генеральне прибирання/обезпилення обстежуваних 

архівосховищ. Крім того, зважаючи на виявлені аероспори, рекомендується проводити 

вологе прибирання підвіконь та фрамуг для провітрювання із використанням дезінфікуючих 

миючих засобів (призначених для медичних установ та/або загально побутових). 

 

Профілактичні заходи: 

Рекомендується встановлення мілких сіток в проймі фрамуг для провітрювання – це 

дозволить запобігти проникненню в приміщення комах та знизить кількість проникаючого 

крізь них пилу. В тому числі зараженого спорами шкідливих грибків та/чи бактеріями. 

 

 

  

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

__  __________ 20____ року 

 

Погоджено: 

Завідувач відділу 
 

_______________ 

(підпис) 

_____________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 Корпус 1 
 

Завідувач архівосховища №1 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №9 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №13 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

Завідувач архівосховища №25 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 Корпус 2 
 

Завідувач архівосховища №4 

 

_______________ 

(підпис) 

______________________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем), мікрофотографування – камера DCM–310: 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Корпус 1, 3пов., Сх.1, к.1, труба над 

входом 

Виявлено поодинокі спори 

Cladosporium sp. та аероспори. 

2 

 

Корпус 1, 3пов., Сх.1, к.1, ст.4, пол.8 

Спор чи гіф не виявлено. 
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3 

 

Корпус 1, 3пов., Сх.1, к.2, підвіконня, 

фрамуга для провітрювання 

Виявлено поодинокі спори 

Cladosporium sp. та дегідратований 

спорангій із спорами Aspergillus sp. 

4 

 

Корпус 1, 5пов., Сх.9к, Ст., пол.8 

Виявлено одну спору Chaetomium sp. 

Гіф не знайдено. 
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5 

 

 

Корпус 1, 5пов., Сх.9к, ст.13, пол.5 

Виявлено одну аероспору вірогідно 

занесену ззовні. 

6 

 

 

Корпус 1, 5пов., Сх.9к, підвіконня 

фрамуги для провітрювання 

Спор чи гіф не виявлено. 
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7 

 

Корпус 1, 9пов., Сх.25, ст.6, пол.4 

Спор чи гіф не виявлено. 

8 

 

Корпус 1, 9пов., Сх.25, к.26, підтікання 

з даху 

Спор чи гіф не виявлено 

9 

 

Корпус 1, 9пов., Сх.25, к.28, ст.9, пол.3 

Спор чи гіф не виявлено. 

10 

 

Корпус 1, 6пов., Сх.13, ст.1, пол.3 (при 

вх.) 

Спор чи гіф не виявлено. 
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11 

 

 

Корпус 1, 6пов., ст.12, пол.3 

Виявлено спори Cladosporium sp. та 

уламки гіф. 

12 

 

 

Корпус 1, 6пов., к.16, підвіконня 

фрамуги для провітрювання 

Численні сліди пилу, пилку. Сажі, 

поодинокі аероспори. 
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13 

 

Корпус 2, 4пов., Сх.4, ст.1, пол.1 

Спор чи гіф не виявлено. 

14 

 

 

Корпус 2, 4пов., Сх.4, ст.32, пол.2 

Виявлено поодинокі уламки гіф. Спор 

не виявленою 
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Центральний державний архів-

музей літератури і мистецтва 

України  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЦДАМЛМ України  

___________О.В. Чижова 

 _______________2019 р. 

  

АКТ  

від 07.11.2019 року №_9_ 

м.Київ 

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 

 

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

Володимирська 22 а   

Обстеження проводилося  31.10.2019 

І. Загальна характеристика умов зберігання документів  

Площа архівосховища (кв.м):  

Архівосховище №1    – 237 

Архівосховище №2     – 174,5 

Архівосховище №3     – 174,5 

Архівосховище №4     – 174,5 

Архівосховище №5     – 174,5 

Книжкове сховище    –  

Журнальне сховище    – 225,2 

 

Система кондиціонування та вентиляції повітря: –. 

Наявність вікон: + 

Наявність централізованої системи опалення:+ 

ІІ.   Параметри мікроклімату архівосховища 

Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):  

Архівосховище №1    – 15 

Архівосховище №2     – 14 

Архівосховище №3     – 14 

Архівосховище №4     – 14 

Архівосховище №5     – 13 

Книжкове сховище    –  

Журнальне сховище    – 16 

 

Середньомісячні показники вологості (%):  

Архівосховище №1    – 75 

Архівосховище №2     – 94 

Архівосховище №3     – 80 

Архівосховище №4     – 83 

Архівосховище №5     – 86 

Книжкове сховище    –  

Журнальне сховище    – 83 

 

ІІІ. Біологічний стан поверхонь 

1. Стіни  
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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:    .      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 загалом не було виявлено ознак наявності зараження приміщень 

архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи комахами крім журнального 

сховища. Так на обстежених урізах газет/журналів та полицях було виявлено численні 

життєздатні спорангії із спорами Chaetomium sp. Враховуючи підвищену вологість та 

температуру в цьому сховищі існує значна ймовірність розвитку зараження документів 

пліснявою. Загалом необхідно відмітити підвищену вологість у всіх обстежених сховищах.  

 

Рекомендовано: 

Гігієнічне очищення: 

У зв’язку із необхідністю використовувати природне провітрювання без фільтрації 

повітря та зважаючи на підвищену вологість повітря у архівосховищах рекомендується 
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збільшити частоту заходів по обезпиленню архівосховищ. Також рекомендується 

використовувати переважно сухі методи очистки, наприклад пилососи. Особливу увагу варто 

приділити журнальному сховищу. 

 

Профілактичні заходи: 

Рекомендується розглянути можливість відновлення/встановлення загальної системи 

штучної вентиляції повітря у сховищах. Крім того зважаючи на загальні високі рівні 

вологості у архівосховищах рекомендується провести оцінку ефективності роботи 

осушувачів повітря та за необхідності збільшити їх кількість чи замінити на більш ефективні. 

 
 

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи 

УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

07.11.2019 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   

 

 

 

            Л.А. Кисельова  
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Кн.сх., стіл при вході 

Виявлено поодинокі дегідратовані 

та деформовані спори 

Cladosporium sp. 

2 

 

Кн.сх, підвіконня навпроти входу 

Спор чи гіф не виявлено 

3 Кн.сх., Книга, Н.Гоголь, т.5, Спб, 

1900р., №57665 

Виявлено поодинокі дегідратовані 

та деформовані спори. Вірогідно 

занесені ззовні. Гіф не знайдено. 

Точно встановити родову 

приналежність спор не можливо 

через значну деформацію. 
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4 

 

Журн.сх., БСЄ, 16т, корінець 

Виявлено численні життєздатні 

спори Chaetomium sp. 

5 Журн.сх., галерея, 2кімн., 4шафа, 

верх.пол 

Виявлено численні сори та 

спорангії Chaetomium sp. 
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6 

 

Сх.1, чт.17, пол.7, зправа при вході 

На поверхні та в товщі фарби спор 

чи гіф не виявлено. 

7 

 

Сх.1, ст.2, пол.6 

Спор чи гіф не виявлено. 
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8 

 

Сх.2, стіна між 1 та 2 ст., сліди 

підтікання 

Спор чи гіф на поверхні та 

всередині побілки не виявлено. 

9 

 

Сх.2, к.4, стіна під вікном. Сліди 

підтікання 

На поверхні та в товщі побілки 

спор чи гіф не виявлено. 

10 

 

Сх.5, ст.7, пол.6 

Спор чи гіф не виявлено. 
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11 

 

Сх.4, ст.3, пол.7 

Гіф не виявлено. Знайдено одну 

дегідратовану спору, ймофірно 

Cladosporium sp. 

12 

 

Сх3, ст.2, пол.6 

На поверхні та в товщі фарби спор 

та/чи гіф не виявлено. 
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Державний архів Вінницької 

області  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

________       _Ю.В. Легун_ 

 (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) 

 ________2019  

                                                (МП) 

АКТ 
 від 14 листопада 2019р. № 10 

 м. Вінниця          

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 
 

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

Соборна 17 

  

Обстеження проводилося 08 листопада 2019р.      

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   –  17 

 

Показники вологості (%) на день вимірювання:  

Сховище №2   –  90 

 

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):   

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:        - 

деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту):  

2. Архівних документів  
наявність життєздатних мікроорганізмів:   - 

види культур грибів:  

наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників 

архіву:        - 

деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):- 

 

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

наявність личинок комах:     - 

 

Обстеженням встановлено:  
В ході обстеження не було виявлено ознак активного зараження приміщення та 

документів пліснявими грибами. Не зважаючи на високі рівні вологості регулярна обробка 

проблемних зон розчином перекису водню дозволила підтримувати надзвичайно низький 

рівень пліснявих грибків. Так в ході обстеження було виявлено лише поодинокі старі та 

деформовані спори. 

 

Рекомендовано: 
Профілактичні заходи: 

З метою зменшення рівнів вологості в приміщеннях архівосховищ рекомендується 

замінити чи відремонтувати наявну систему вентиляції.  

 

  

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного 

забезпечення архівної справи 

УНДІАСД 

 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

 

В.О.Кітам 

 __  листопада 2019 року 

 

 

Погоджено: 

Завідувач відділу 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 
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Завідувач архівосховища №2 

 

_______________ 

(підпис) 
_________________ 

(ініціали (ініціал імені), прізвище) 

____  __________ 20 ____ року 
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем): 
№ 

п/п 

Микрофотография Опис зразка 

1 

 

Сх.2, ліве крило, між кор. 

Ф1850, оп.1, од.зб.23-60 та 80-95 

Виявлено уламки гіф та 

поодинокі деформовані залишки 

спор. 

2 Сх.2, праве крило, кор., Ф.Р-

5904, оп.1, од.зб.450-472 

Спор чи гіф не виявлено. 
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3 Сх.2, праве крило, кор., Ф.Р-

5904, оп.1, од.зб.473-502 

Виявлено поодинокі 

дегідратовані спори Chaetomium 

sp. 
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Державний архів Київської області  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ДАКО України  

___________ С.А. Каменєва 

 _______________2019 р. 

  

АКТ  

від 22.11.2019 року № 11  

м.Київ 

 

мікробіологічного та ентомологічного обстеження архівосховища 

 

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

Солом’янська 24 

Обстеження проводилося  19.11.2019 

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     18,9 

Сховище №2     18,9 

Сховище №3     19,1 

Сховище №4      19,1 

 

Середньомісячні показники вологості (%):  

Сховище №1     48 

Сховище №2     48 

Сховище №3     47 

Сховище №4      47 

 

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:-  - 
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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): аероспори 

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 було виявлено численні аероспори та поодинокі дегідратовані 

спори Chaetomium sp. та Cladosporium sp. Не було виявлено жодних ознак наявності 

зараження приміщень архівосховищ та/чи документів комахами. 

Необхідно відмітити велику кількість пилових часточок та сажі у всіх досліджених 

зразках. 

Загалом всі обстеженні приміщення та оглянуті документи знаходяться у відмінному 

стані.  

 

 

Рекомендовано: 

 

Гігієнічне очищення: 

 

Рекомендується провести генеральне прибирання приміщень із використанням 

миючих засобів з додаванням дезінфектантів. Крім того можна протерти полиці та ящики 

слабким (3%) розчином перекису водню. 

 

Профілактичні заходи: 
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Рекомендується встановити фільтрувальне обладнання в систему вентиляції 

приміщень. 

 

Обстеження проводив 

С.н.с. відділу технологічного забезпечення 

архівної справи УНДІАСД 

 

 

_______________ 

 (підпис) 

 

 

В.О.Кітам 

22.11.2019 року 

 

Погоджено: 

Заступник директора – 

головний зберігач фондів                                                                      
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Додаток 1 

Результати мікроскопії. 

Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем): 

№ 

п/п 

Мікрофотографія Опис зразка 

1 

 

Сх.1, поручень при вході 

Виявлено численні аероспори. 
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2 

 

Сх.1. ст.10, ш.10, п.2 

Виявлено численні уламки гіф, 

аероспори, дегідратовані спори 

Chaetomium sp. та Cladosporium sp. 
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3 

 

Сх1, ст.1, ш.1, п.3 

Виявлено поодинокі уламки гіф. 

Спор не знайдено. 

4 Сх.2, вогнегасник при вході 

Виявлено аероспори та уламки гіф. 
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5 Сх.2, ст.4, ш.1, п.4 

Виявлено численні аероспори та 

дегідратовані спори Chaetomium 

sp. та Cladosporium sp. 
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6 

 

 

Сх.2. ст.0, ш.7-8, п.4 

Виявлено численні аероспори. 
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7 

 

Сх.3, вогнегасник при вході 

Спор чи гів не виявлено. 

8 

 

Сх.3, ст.8, ш.4, п.1 

Виявлено спорангії із спорами, 

вірогідно Aspergillus sp. 

9 

 

Сх.3, ст.1, ш.1, п.4 

Виявлено поодинокі аероспори та 

деформовані залишки спор 

невідомої етіології.  
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10 

 

Сх.4, поручень при вході 

Спор чи гіф не виявлено. 
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11 

 

Сх.4, ст.7, ш.1, п.4 

Виявлено спорангії із спорами 

Aspergillus sp. 

12 Сх.4, ст.1, ш.16, п.6 

Виявлено аероспори. Надзвичайна 

кількість пилу та сажі заважає 

точній оцінці зразка. 
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