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ВСТУП
Комплекс проблем, пов’язаний із впливом біологічних факторів на
збереженість архівних документів, є надзвичайно актуальним для сучасної
архівної практики. Одне з головних завдань сьогодення для державних
архівних

установ

України

–

забезпечення

збереженості

документів

Національного архівного фонду (далі – НАФ) – значною мірою залежить від
матеріально-технічної бази архівів. Ії незадовільний стан, не витримування
режимів

зберігання

документів

НАФ

через

багаторічне

недостатнє

фінансування державних архівів створює серйозну загрозу пошкодження та
втрати національного культурного надбання.
Працівники
стикаються

з

вітчизняних

потребою

державних

захисту

архівних

документів

від

установ

постійно

шкідливого

впливу

біодеструкторів, а також – з необхідністю знешкодження та знезараження
архівосховищ, підтримування сталого температурно-вологісного режиму в них
тощо. Умови зберігання документів в державних архівних установах є
неоднорідні, що обумовлено, насамперед, специфікою архівних будівель, а
також

регіональними

особливостями

клімату

та

мікроклімату

в

архівосховищах. Частина державних архівів 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.
Тому важливо комплексно і детально дослідити усі чинники, що
впливають на стан збереженості архівних документів та дотримання
оптимальних умов їхнього тривалого зберігання, а також застосовувані заходи
у рамках профілактики уражень архівосховищ та документів.
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З 2015 р. Український науково-дослідний інститут архівної справи та
документознавства (далі – УНДІАСД) здійснює щорічний комплексний
моніторинг стану збереженості документів державних архівних установ
України та надає рекомендації архівам, які обстежуються, щодо заходів,
спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень
архівосховищ та документів. На основні положень методики проведення
превентивних та профілактично-контрольних заходів для захисту документів
НАФ від біодеструкції, розробленої співробітниками УНДІАСД у 2013 р.
[Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів: метод.
рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В.Димитрова, В.О.Кітам,
О.В.Мельниченко, Н.М.Христова, – К., 2013. – 43 с. (схвалено нормативнометодичною комісією Укрдержархіву, протокол № 6 від 27.12.2013р.)]

за

низкою

та

параметрів

проводилося

дослідження

мікробіологічного

ентомологічного стану архівосховищ та окремо обраних документів державних
архівів. 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 щодо методів покращення загального стану архівосховищ та
окремих документів.
Аналітичний огляд емпіричних даних, отриманих за результатами
моніторингу збереженості документів Національного архівного фонду у 2015 –
2018 рр., з рекомендаціями щодо покращення фізичного стану документів (далі
– аналітичний огляд) розроблено з метою узагальнення та аналізу результатів
моніторингу для підготовки загальних рекомендацій щодо покращення
фізичного стану документів державних архівів. Він базується на отриманих
емпіричних

даних

та

результатах

досліджень

мікробіологічного

та

ентомологічного стану архівосховищ та документів державних архівних
установ, що проводилися УНДІАСД упродовж 2015–2018 рр. у межах
виконання його співробітниками науково-дослідної роботи (далі – НДР)
«Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ та
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документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану
збереженості документів Національного архівного фонду», викладених у
відповідних звітах про НДР, а саме:
Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ
та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану
збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи
Л. В. Дідух. – № 0115U000079. – Київ, 2015. – 71 с.;
Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ
та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану
збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД; керівник роботи
О. Я. Гаранін,

виконавці:

В. О. Кітам,

О. М. Гладиренко,

С. Ю. Алексєєв.

№ 0116U003129. – Київ, 2016. – 48 с.;
Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ
та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану
збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.дослід. роботу з

актами

обстежень державних

архівних

установ та

рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження
біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів
державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи
О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. – № держ. реєстрації
0117U000038. – Київ, 2017. – 130 с.;
Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану архівосховищ
та документів державних архівів з метою проведення моніторингу стану
збереженості документів Національного архівного фонду : звіт про наук.дослід. роботу з

актами

обстежень державних

архівних

установ та

рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження
біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і документів
державних архівів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи
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О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам, О. М. Гладиренко. – № держ. реєстрації
0118U003217. – Київ, 2018. – 114 с.
Дані досліджень, зафіксовані у цих звітах про НДР з актами обстежень
державних архівних установ за переліком, визначеним Державною архівною
службою України (далі – Укрдержархів), та рекомендаціями щодо проведення
заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та профілактику
біоуражень архівосховищ і документів державних архівів, дозволяють оцінити
ступінь ризиків, що виникають та/або можуть виникнути при сучасному стані
забезпечення

збереженості

документів

НАФ

державними

архівними

установами.
В аналітичному огляді розглядаються такі питання:
- Виконання НДР «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного
стану архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів національного архівного фонду»
упродовж

2015

–

2018 рр.:

загальна

характеристика

НДР;

вибір

та

характеристика основних методів проведення дослідження; контрольний
моніторинг обраних державних архівних установ.
- Основні параметри обстеження архівосховищ та архівних документів:
мікроклімат

архівосховищ;

біологічний

стан

поверхонь

архівосховищ;

результати мікробіологічного, ентомологічного огляду архівосховищ; стан
збереженості архівних документів.
- Рекомендації щодо проведення заходів, спрямованих на знешкодження
біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ та документів
державних

архівних

біодеструкторів

в

установ:

перелік

архівосховищах;

заходів

профілактичні

щодо
дії

знешкодження
для

запобігання

біоураженням архівосховищ та документів.
Аналітичний огляд призначено для використання в практичній роботі
державних архівних установ, а також підготовки на його основі відповідних
галузевих нормативно-методичних документів.
В аналітичному огляді терміни вживаються відповідно до ДСТУ
2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.
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1

ВИКОНАННЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ

РОБОТИ

«ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ТА ЕНТОМОЛОГІЧНОГО
СТАНУ АРХІВОСХОВИЩ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ З
МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ
ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ» УПРОДОВЖ
2015 – 2018 РР.
1.1 Загальна характеристика науково-дослідної роботи
Упродовж 2015 – 2018 рр. УНДІАСД виконував та продовжує виконувати
у 2019 р. НДР «Дослідження мікробіологічного та ентомологічного стану
архівосховищ

та

документів

державних

архівів

з

метою

проведення

моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду»,
результатами якої стали звіти про НДР з актами обстежень державних архівних
установ за переліком, визначеним Укрдержархівом, та з рекомендаціями щодо
проведення заходів, спрямованих на знешкодження біодеструкторів та
профілактику біоуражень архівосховищ і документів державних архівів.
Підстави для виконання НДР у 2015 – 2018 рр.:
у 2015 р. – наказ Укрдержархіву «Про організацію виконання наукових
робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2015 році» від 07.10.2014 № 118,
Тематичний
Українським

план

прикладних

наукових

науково-дослідним

досліджень,

інститутом

що

архівної

виконуються
справи

та

документознавства за рахунок коштів державного бюджету на 2015 рік;
№ державної реєстрації НДР 0115U000079;
у 2016 р. – наказ Укрдержархіву «Про організацію виконання наукових
робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2016 році» від 20.11.2015 № 169,
Тематичний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що
виконуються Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та
документознавства за рахунок коштів державного бюджету на 2016 рік;
№ державної реєстрації НДР 0116U003129;
у 2017 р. – наказ Укрдержархіву «Про організацію виконання наукових
робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2017 році» від 28.10.2016 № 132,
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Тематичний план науково-дослідних робіт, що виконуються Українським
науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства за
рахунок коштів державного бюджету на 2017 рік; № державної реєстрації НДР
0117U000038;
у 2018 р. – наказ Укрдержархіву «Про організацію виконання наукових
робіт у сфері архівної справи та діловодства у 2018 році», Тематичний план
науково-дослідних робіт, що виконуються Українським науково-дослідним
інститутом архівної справи та документознавства за рахунок коштів
державного бюджету на 2018 рік (зі змінами); № державної реєстрації НДР
0118U003217.
Профільним науковим відділом-виконавцем за фаховим напрямом став
відділ технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД.
Мета НДР – формування сучасної системи біозахисту та профілактики
біоуражень архівосховищ та документів державних архівів. НДР започаткувала
та продовжує щорічну перевірку збереженості документів НАФ.
Мета НДР зумовлює такі завдання:
- дослідити та проаналізувати мікробіологічний та ентомологічний стан
архівосховищ та документів державних архівів України;
- зробити висновки щодо здійснення робіт із захисту архівосховищ та
документів у них;
- надати рекомендації щодо проведення заходів, спрямованих на
знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ та
документів державних архівів.
У процесі проведення НДР було враховано відповідні вимоги вітчизняних
нормативно-правових актів:
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами);
ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
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ГСТУ 55.001-98. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання
Національного архівного фонду. Технічні вимоги;
ГСТУ 55.002-2002. Фотодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
ГСТУ 55.003-2003. Кінодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги;
Положення про умови зберігання документів Національного архівного
фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015
р. № 296/5, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за
№ 250/26695;
Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання
архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх
обліку, а також доступу до документів національного архівного фонду
архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами
приватного права, затверджений наказом Державного комітету архівів України
від 30 липня 2007 р. № 113, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03
грудня 2007 р. за № 1331/14598 (зі змінами);
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від
18 червня 2015 р. № 1000/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22
червня 2015 р. за № 736/27181;
Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 (зі змінами),
тощо,
а також методичних документів та інших матеріалів з профільних питань
(перелік таких документів та матеріалів наведено у Додатку 1).
За період 2015–2018 рр. було здійснено 34 обстеженя державних архівних
установ.
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Обстеження архівосховищ державних архівів, проводилося відповідно
до вимог, викладених у методичних рекомендаціях «Вплив біологічних
факторів на збереженість архівних документів»: метод. рекомендації /
Укрдержархів, УНДІАСД;

уклад.:

Л.В.

Димитрова, В.О.

Кітам,

О.В.

Мельниченко, Н.М. Христова, – К., 2013 (схвалено нормативно-методичною
комісією Укрдержархіву, протокол № 6 від 27.12.2013р.), повинно відбуватися
двічі на рік – восени, перед опалювальним сезоном та весною, після його
завершення. Через недостатнє фінансування НДР, зокрема для здійснення
відряджень до державних архівів областей, а також через відсутність в
УНДІАСД окремого лабораторного приміщення обстеження державних
архівних установ за визначеною схемою не проводилося. Частіше оглядалися ті
архівосховища і документи державних архівів, що розміщуються територіально
ближче до УНДІАСД. Таким чином, огляд окремих архівів проводився два рази
на рік – на початку опалювального сезону та після його закінчення, а інших –
один раз на рік або взагалі один раз на кілька років.
Для кращої наочності обстежені та необстежені державні архіви було
структуровано у таблицю (Таблиця 1).
Відповідно до періодичності обстеження науковими співробітниками
УНДІАСД у 2015 – 2018 рр. державні архівні установи було поділено на такі
категорії:
І категорія – ті, що обстежувалися регулярно щорічно два рази на рік до
та після опалювального сезону – всього: один архів;
ІІ категорія – обстежені регулярно щорічно один раз на рік – всього: один
архів;
ІІІ категорія – обстежені нерегулярно за 2015 – 2018 рр., два рази за
період – всього: чотири архіви;
ІV категорія – обстежені нерегулярно за 2015 – 2018 рр., один раз за
період – всього: сімнадцять архіви;
V категорія – необстежені за період 2015 – 2018 рр. – всього: десять
архівів.
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Таблиця 1. Список обстежених у 2015 – 2018 рр. державних архівних установ
№

Назва державної архівної установи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Державний архів Вінницької області
Державний архів Житомирської області
Державний архів Закарпатської області
Державний архів м. Києва
Державний архів Київської області
Державний архів Львівської області
Державний архів Одеської області
Державний архів Полтавської області
Державний архів Рівненської області
Державний архів Тернопільської області
Державний архів Харківської області
Державний архів Херсонської області
Державний архів Хмельницької області
Державний архів Черкаської області
Державний архів Чернігівської області
Центральний державний архів вищих органів влади та управління
України (ЦДАВО України)
Центральний державний архів громадських об'єднань України
(ЦДАГО України)
Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК
України)
Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ
України)
Центральний державний кінофотофоноархів ім. Г.С.Пшеничного
(ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
(ЦДАМЛМ України)
Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА
України)

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Рік
обстеження
21.07.2015
–
–
–
16.06.2015
–
–
–
–
–
–
–
–
15.07.2015
–
02.06.2015

Рік/Повторне
обстеження
–
–
–
–
–
–
–
–
02.08.2016

Рік/Повторне
обстеження
08.06.2017
–
17.08.2017
–
–
17.08.2017
–
21.06.2017

17.10.2016
–
08.08.2016
–
17.06.2016
–

23.11.2017
–
–
–
–
14.12.2017
–

Рік/Повторне
обстеження
–
22.11.2018
–
03.05.2018
03.07.2018
–
27.11.2018
–
–
–
–
22.11.2018
–
–
–
–

14.07.2015

–

–

–

23.06.2015
22.05.2015

–
–

–
–

25.06.2018
–

–

–

17.08.2017

–

09.06.2015

–

01.12.2017

14.12.2018

08.07.2015

30.11.2016

–

14.10.2016

14.04.2017/повто
рно 21.11.2017
–

03.05.2018/повто
рно 02.11.2018
–
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Необстежені державні архівні установи станом на 01.01.2019 р.
1. Державний архів Чернівецької області
2. Державний архів Волинської області
3. Державний архів Запорізької області
4. Державний архів Донецької області
5. Державний архів Дніпропетровської області
6. Державний архів Івано-Франківської області
7. Державний архів Кіровоградської області
8. Державний архів Луганської області
9. Державний архів Миколаївської області
10. Державний архів Сумської області
Умовні позначення:
– в цей рік обстеження не проводилося
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1.2 Вибір та характеристика основних методів проведення дослідження
Окреслимо загальні підходи та дії під час проведення дослідження
мікробіологічного та ентомологічного

стану архівосховищ

та документів

державних архівних установ.
Під час обстеження архівосховища в першу чергу необхідно оцінити
загальний

стан

приміщення,

в тому числі характеристики

мікроклімату

(температура, вологість, наявність та функціональність вентиляції повітря тощо).
Під час огляду звертають увагу на наявність вологих чи пліснявих плям та
відшарування штукатурки/побілки/фарби, а також на сліди відмокання та здуття
покриттів підлоги. Характерними ознаками наявності грибкового зараження є
розпушення та «вигортання» назовні шару фарби, побілки та/чи штукатурки на
стінах та стелі в місцях підтікання.
Для виявлення зараженості архівосховища комахами оглядають вікна,
підвіконня, підлогу біля вікон, під стелажами та шафами, системами опалення,
плінтуси, меблі та освітлювальні прилади, потім – стелажі та коробки, в яких
зберігаються

архівні

документи.

Характерними

ознаками

зараження

архівосховища комахами є скупчення імаго, личинок, слідів їх перебування, а
також наявність на дерев’яних частинах обладнання, стелажах, коробках дрібних
круглих отворів, бурового борошна, екскрементів. Варто зазначити, що виявлення
літаючих комах у приміщенні архівосховища потребує ретельного огляду шаф та
коробок з метою визначення їх джерела та подальшого обов’язкового моніторингу
появи нових комах на протязі кількох місяців та невідкладної обробки
інсектицидами архівних матеріалів.
Під час обстеження архіву крім огляду власне архівосховищ, обов’язково
оглядають приміщення, розташовані поруч з ними та реставраційні лабораторії.
Обстеження архівних документів проводять одночасно з відповідними
архівосховищами. В першу чергу обстежуються документи з наявними ознаками
біологічного зараження, плямами, слідами намокання, крихкими краями тощо.
Також варто звернути увагу на відреставровані архівні документи та/чи справи.
Крім того звертають увагу на документи, що мають шкіряні палітурки, а також
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надійшли на зберігання до державної архівної установи впродовж останніх двохтрьох років.
У неопалюваних архівосховищах з підвищеною вологістю повітря або
різкими коливаннями температури та вологості обов’язково переглядають архівні
документи, що зберігалися на нижніх полицях стелажів чи біля стін.
Відбір зразків для дослідження наявності та міри біологічного ураження в
приміщеннях архівної установи проводять в наступному порядку: пил з полиць
при вході та дальніх кутах приміщення, решітки вентиляції (за наявності),
поверхня коробок та документами із слідами ураження чи підозрою на таке
ураження. Часто є необхідним відбір зразків з робочих місць архівістів та
реставраторів.
У зв’язку з великою кількістю очікуваних обстежень ще на початковому
етапі здійснення моніторингу виконавці НДР зіткнулися з проблемою підбору
найбільш ефективних та доступних методів аналізу мікробіологічних зразків. Було
відібрано три частіше застосовані методи мікробіологічного аналізу: висів на
поживне середовище, взяття проб липкою стрічкою та молекулярно-генетичний
метод. Останній метод є найбільш ефективним, точним, швидким та достовірним,
проте потребує специфічного обладнання та реактивів, які наразі є недоступні
через відсутність в УНДІАСД спеціального лабораторного приміщення та
достатнього фінансування цього напрямку досліджень.
Донедавна

основним

методом

ідентифікації

мікроорганізмів,

які

пошкоджують архівні документи, було диференційне вирощування на спеціальних
поживних середовищах із подальшими мікроскопією та/або молекулярнобіологічною діагностикою. Однією з переваг такого методу є можливість кількісно
оцінити розповсюдження спор мікроорганізмів на документах, полицях, шафах та
в повітрі архівосховищ. До недоліків слід віднести неможливість розділити
виявлені види мікроорганізмів на біодетеранти та артефакти (в даному випадку
занесені ззовні спори та/або спорангії мікроорганізмів, які не розростаються в
умовах сховища та не руйнують матеріали) та тривалий час, необхідний для
вирощування зразків на поживних середовищах (стандартно біля 10 діб). Крім
того, деякі види мікроорганізмів можуть не культивуватися на стандартних
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середовищах і тому не ідентифікуватися цими методами. Крім того, висока
трудомісткість

та

значна

тривалість

проведення

є

малопридатними

для

моніторингових досліджень. Зважаючи на зазначене, існує необхідність у пошуку
інших методів ідентифікації біодетерантів.
На сьогодні існує декілька шляхів подолання цих проблем при проведенні
мікробіологічного аналізу/обстеження. Одним із них є нівелювання етапу
нарощування зразків на поживних середовищах та безпосередня мікроскопія
специфічно відібраних зразків, так званий метод відбору проб липкою стрічкою.
До переваг цього методу можна віднести швидкість, легкість у застосуванні,
можливість визначення не тільки окремих родів/видів біодетерантів, але й етапи їх
розвитку (оскільки аналізують живі клітини/міцелій), ступінь зараження тощо. Це
дозволяє відносно точно виокремлювати біодетеранти та сторонню мікрофлору, в
тому числі артефакти. Недоліком можна вважати дещо ускладнене визначення
певного виду мікроорганізмів, на відміну від роду, та неможливість проведення
кількісної оцінки ступеня зараження мікроорганізмами (КУО на одиницю площі,
об’єму повітря тощо). Другим шляхом є використання методів молекулярної
біології, в тому числі генетичний аналіз, для кількісної та якісної ідентифікації
мікроорганізмів. Ці методи є відносно швидкими та надзвичайно точними, проте
не дозволяють чітко виокремити біодетеранти та артефакти, а також потребують
використання специфічних приладів (обладнання та реактивів).
Аналіз особливостей та недоліків перших двох методів наведено в таблиці
(Таблиця 2).
Таблиця 2. Особливості основних методів відбору
мікробіологічних зразків та їх аналізу
Характеристика методу Висів
на
поживне Взяття проб липкою
середовище
стрічкою
Час
необхідний
для 10 діб для первинного В середньому 1-2 доби,
проведення
одного росту зразків 10 діб для залежно від кількості
дослідження
росту окремих культур
зразків.
Сумарно: мінімум 20 діб,
залежно від загальної
кількості зразків може
сягати 30-45 діб
Точність та достовірність Точно дозволяє оцінити Не
дозволяє
точно
результатів
кількість життєздатних оцінити
кількість
спор в повітрі та на життєздатних спор в
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поверхні досліджуваних зразку. Використовуючи
зразків. Не дозволяє різне
фарбування
достовірно стверджувати дозволяє
точно
про наявність зараження, оцінювати рівень та
його рівень та стадію. стадію зараження при
Висока
вірогідність його наявності. Низький
хибно-позитивного
вплив артефактів на
результату викликаного точність та достовірність
артефактами.
аналізу.
Необхідність
в Видову приналежність Не потребує додаткових
додаткових аналізах
окремих
культур аналізів.
обов’язково
необхідно
підтверджувати
додатковими методами
(мікроскопія, ПЛР тощо)
Таким чином, було обрано метод взяття проб липкою стрічкою як основний
проведенні мікробіологічних досліджень архівосховищ та документів. 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).
1.3 Контрольний моніторинг обраних архівних установ
Виконавці НДР «Аналіз та узагальнення емпіричних даних, отриманих під
час проведення моніторингу стану збереженості документів, із метою підготовки
аналітичного огляду з рекомендаціями щодо покращення їх фізичного стану», в
рамках якої готувався цей аналітичний огляд, протягом 2019 р. здійснили
контрольну перевірку архівосховищ та окремих документів державних архівних
установ, що представляють першу, другу та третю категорію за періодичністю
обстеження УНДІАСД архівних установ, а саме:
- державна архівна установа, що перевірялася щорічно двічі на рік – архів А;
- державна архівна установа, що оглядалася щорічно один раз на рік –
архів Б;
- державні архівні установи, що перевірялися два рази протягом 2015 –
2018 рр. – архів В, архів Г.
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Обстежені у 2019 р. державні архівні установи спеціально зашифровані
виконавцями НДР задля об’єктивності та мінімізації можливої негативної реакції з
боку працівників архівів.
Контрольний моніторинг обраних державних архівних установ покликаний
показати, які види біоуражень існували в архівосховищах, чи наявними були
біопошкодження архівних документів, які заходи застосовано архівами у боротьбі
з біологічними деструкторами упродовж 2015 – 2018 рр.
АРХІВ А
Відповідно до наявних актів обстеження, архівосховища та окремі документи
Архіву А у 2015 р. обстежувалися один раз – 30 червня. Відповідно до даних Акта
обстеження температура та вологість повітря лише на кілька одиниць
перевищували норму. Але разом з тим на стелі та стінах були сліди підтікань,
відшарування фарби/штукатурки та плями плісеневих грибів. Крім того, сліди
підтікань, виявленні в сховищі №5 та книгосховищі, містилися сліди застарілого
ураження Cladosporium sp. такі, як уламки гіф та спор даної плісняви. Живих
клітин (гіф) чи спор грибка не було виявлено. Документи та архівні коробки
перебували майже в ідеальному стані. Проте на торці підшивки KURIEA POLSKI
1970 III–V було виявлено сліди застарілого ураження Chaetomium sp. У ході
обстеження Музейного сховища №4 було виявлено живі личинки та дорослі особи
молі платяної (на шинелі). Дані комахи становлять особливу небезпеку для
олійного живопису, зокрема картин, які знаходяться в тому ж сховищі.
Після

обстеження

архівосховищ

та

документів

наукові

працівники

УНДІАСД надали відповідні рекомендації. Щодо дезінфекції:
-

з

метою

недопущення

повторного

зараження

Cladosporium

sp.

рекомендовано перед проведенням косметичного ремонту обробити сліди
підтікань будівельними розчинами проти грибків (згідно з інструкціями
виробника);
- фізично (шпателем, щіткою тощо) видалити шар мертвих гіф та/чи спор;
Стосовно дезінсекції:
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- звернути увагу на зараження Музейного сховища №4 платяною міллю:
максимально ізолювати заражену шинель;
- обробити приміщення аерозольними засобами проти молі (Raid для
літаючих комах, Raid проти молі, інші високоефективні препарати);
- ізолювати картини, що зберігаються в тому ж приміщенні;
Щодо гігієнічного очищення:
- частіше проводити вологе прибирання, оскільки велика концентрація пилу
в повітрі, наявність ниток скловолокна є небезпечною для робітників і може
викликати алергію та спричиняти захворювання дихальних шляхів. Вентиляція
потребує заміни.
У 2016 р. Архівосховища № 1, 3, 4, книгосховище та документи архіву також
обстежувалися один раз – перед опалювальним сезоном 28 жовтня. Тоді було
зафіксовано нижчу від норми на 5-7°С температуру повітря та високу вологість
(70-88%). Необхідно відмітити, що низька температура при високій вологості хоча
й попереджує поширення пліснявих грибків, проте є небезпечною для збереження
архівних документів. Не було виявлено жодних ознак зараження приміщень
архівосховищ та документів пліснявими грибками чи комахами. Виявлену
одиночну деформовану спору Cladosporium sp. вірогідно було занесено ззовні,
оскільки не було виявлено жодних слідів гіф чи їх уламків. Відповідно до цього
співробітникам архіву було рекомендовано, з метою мінімізації вірогідності
розвитку грибкового зараження (особливо в умовах підвищеного рівня вологості),
раз на кілька тижнів проводити обробку сховищ, стелажів, полиць та коробок
ультрафіолетовим опроміненням. Найоптимальніший варіант – використання
пересувних ультрафіолетових ламп, що дозволить пригнітити можливий ріст та
запобігти розповсюдженню плісеневих грибків.
У 2017 р. моніторинг архівосховищ та документів проводився двічі. При
обстеженні архівосховищ № 1, 2 та книгосховища 07 квітня не було виявлено
жодних ознак зараження приміщень архівосховищ та документів пліснявими
грибками чи комахами. Всі обстеженні приміщення та оглянуті документи
знаходилися у відмінному стані, бо ремонт, проведений на цокольному поверсі,
повністю вирішив проблеми відшарування штукатурки та фарби на стінах, стелі,
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посприяв нормалізації температури та вологості в сховищах. При повторному
обстеженні 17 листопада біодеструкторів та біоуражень також виявлено не було.
Тому

спеціалісти

УНДІАСД

надали

загальні

рекомендації

щодо

профілактики біоуражень. Насамперед – раз на кілька тижнів проводити обробку
сховищ, стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим опроміненням. Це
дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти розповсюдженню пліснявих
грибків та буде менш шкідливим для працівників ніж застосування формаліну.
Протягом 2018 р. Архів А теж обстежувався двічі. В ході обстеження
19 квітня не було виявлено жодних ознак зараження приміщень архівосховищ
(№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, книгосховища, журнального сховища) та документів
пліснявими грибками чи комахами. Всі обстеженні приміщення та оглянуті
документи знаходилися у відмінному стані. Проте наявним був підвищений рівень
вологості в усіх архівосховищах (всередньому на 15-20%). 26 жовтня того ж року в
архівній установі обстежувалися лише сховища №№ 1, 2, журнальне сховище та
кінобудка. При цьому не було виявлено жодних ознак зараження приміщень
архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи комахами. Однак в
архівосховищі №2 стіну покривав білий «мох», що належить до «вищих» грибів і
не ідентифікується методами мікроскопії. Знайдені в журнальному сховищі спори
були застарілими та дегідратованими (вірогідно потрапили на полиці із уражених
журналів) і тому не становили жодної небезпеки.
Відповідно до результатів осіннього обстеження співробітники УНДІАСД
рекомендували:
- провести обробку ураженої стіни в архівосховищі №2 будівельними
протигрибковими розчинами;
-

провести

обезпилення

полиць

журнального

сховища

та

всього

архівосховища №2 з метою зменшення кількості спор за допомогою пилосмока з
водяним фільтром;
- звернутись до спеціалізованих будівельних організацій для налагодження
водовідведення талих/дощових вод (шляхом водовідвідних рівчаків чи дренажних
колодязів) з метою нівелювання регулярних/сезонних підвищень вологості в
цокольних приміщеннях архівосховищ і підмокання зовнішніх стін;
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- замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи
стінові системи провітрювання.
Акти мікробіологічного та ентомологічного обстежень архівосховищ та
документів Архіву А за 2015 – 2018 рр. наведено у Додатку 2.
В ході контрольного моніторингу 30 травня 2019 р. (Додаток 3) не було
виявлено жодних ознак зараження приміщень архівосховищ №№ 1, 2, 3, 4, 5,
книжкового, журнального, музейного сховищ та документів пліснявими грибками
чи комахами. 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 відсутності робочої
системи штучної вентиляції) та погодними умовами. Крім того, у всіх обстежених
сховищах була підвищена вологість повітря (78-90%). Головною рекомендацією
для працівників архіву стало використання сухих методів очистки поверхонь
архівосховищ та збільшення їхньої частоти. Запропоновано провести оцінку
ефективності роботи осушувачів повітря та, за необхідності, замінити їх на більш
ефективні.
Повторний контрольний огляд перед початком опалювального сезону
31 жовтня 2019 р. архівосховищ №№ 1, 2, 3, 4, 5, книжкового та журнального
сховищ показав, що у сховищах продовжувала залишатися високою вологість
повітря – від 75% до 94%. Температура повітря при цьому була на кілька градусів
нижчою від норми – у межах 13–16°С. Незважаючи на це, в ході обстеження не
було виявлено ознак наявності зараження приміщень архівосховищ №№ 1, 2, 3, 4,
5, книжкового сховища та/чи документів пліснявими грибками чи комахами.
Проте, на обстежених урізах газет/журналів та полицях журнального сховища було
виявлено численні життєздатні спорангії із спорами Chaetomium sp. Враховуючи
підвищену вологість, у цьому сховищі існує значна ймовірність розвитку
зараження документів пліснявою. Виходячи із цього, виконавцями НДР було
надано такі рекомендації.
Гігієнічне очищення:
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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. 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. Більш детальну інформацію щодо огляду можна
отримати у Додатку 3.
АРХІВ Б
У рамках моніторингу 2015 – 2018 рр. у Архіві Б обстеження проводилися
тричі, один раз на рік у 2015 р., 2017 р., 2018 р.
Під час обстеження 04–05 червня 2015 р. було встановлено, що в
архівосховищі фотодокументів (кім.№ 205), архівосховищі відедокументів (кім.№
206), архівосховищі фотодокументів (кім.№ 207), архівосховищі фонодокументів
(кім.№

104),

архівосховищі

кінодокументів

(кім.№

105),

архівосховищі

кінодокументів підземному (бокс №.4), архівосховищі кінодокументів підземному
(бокс №.5), архівосховищі кінодокументів підземному (бокс №.6), архівосховищі
кінодокументів підземному (бокс №.9) установи висока вологість повітря (до 85%),
велика концентрація спор у повітрі і на поверхнях стін та полиць, що в
подальшому могло стати причиною сильного зараження. На документах було
знайдено спори, занесені з вентиляцією – Cladosporium sp. На вентиляційних
решітках в приміщеннях – численні спори та гіфи Cladosporium sp. та аероспори
(відповідно до розмірів належать до Penicillum sp. чи/та Aspergillus sp., точна
ідентифікація ускладнена через високу запиленість та деформацію спор внаслідок
обробки ультрафіолетом), що свідчить про зараження системи вентиляції. Всі
обстежені поверхні (стіни, полиці, шафи) були вкриті аероспорами та пилом, що
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значно ускладнювало ідентифікацію. Також аероспори було виявлено у зразках,
взятих із закритих коробок та боксів. Надзвичайно сильно аероспори представлені
в підвальних сховищах, крім того в 9 боксі виявлено вбиті в ході обробки
приміщення ультрафіолетом колонії Penicillum sp. Працівникам архівної установи
було рекомендовано:
- провести очищення вентиляційних каналів та місць забору повітря;
- ретельно обробити приміщення за допомогою дезінфікуючих миючих
засобів для видалення аероспор та профілактики подальших заражень;
- провести генеральну дезінфекцію приміщень (включаючи підлогу, стіни
ящики, полиці тощо);
- регулярно ретельно протирати підлогу, полиці та навіть коробки/бокси
вологими ганчірками, змоченими в розчині дезінфектанту;
- очистити вентиляційну систему від залишків плісеневих грибів та їх спор;
- окрім обробки ультрафіолетом, регулярно проводити вологе прибирання із
використанням дезінфікуючих речовин з метою фізичного прибирання спор та
залишків грибків (гіфи) у зв’язку з періодичним підтіканням у підвальних
сховищах (первинне джерело грибкової інфекції) та розвитком вторинних
заражень в приміщеннях інших сховищ (принесено як через вентиляцію, так і
безпосередньо людьми);
- використовувати для косметичного ремонту будівельні матеріали із
водонепроникними/гідрофобними та протигрибковими домішками;
- для захисту фото- і кінодокументів від впливу мікроорганізмів їх потрібно
обробляти

1%-м

спиртовим

розчином

однієї

з

таких

речовин,

як

дінітрохлорбензол, дінітротіоціанбензол, тетраметілтіурамдісульфід (тіурам) і
1%-м водним розчином фенолята натрію. Зображення на чорно-білій плівці при
цьому не погіршується. Негативи для захисту від дії мікроскопічних грибів
рекомендується обробляти 0,1–1%-м розчином алкілбензілдіметіламмонійхлоріда
(препарат Роккал). Обробку можна поєднувати з гідрофобізацією, що запобігає
злипанню негативів.
30 листопада 2017 р. перевірялося лише архівосховище фотодокументів
(к. 205). Температура і вологість повітря були в нормі; було виявлено характерні
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ознаки (численні гіфи та спори) зараження документів Chaetomium sp. Виявлені
гіфи профарбовувались синім, що свідчило про їхню життєздатність та активний
ріст пліснявого грибка на поверхні обстежених позитивів. Рекомендовано було
провести обезпилення обстежених документів та місця їх зберігання. Також варто
провести вологе прибирання та обробку ящиків/полиць, де зберігались ці
фотографії із використанням дезінфектантів, наприклад перекису водню. Провести
осушення

місця

зберігання

обстежених

позитивів.

Також

необхідно

відремонтувати/замінити систему вентиляції повітря в приміщеннях сховищ, що
дозволить ефективно підтримувати в них рекомендований мікроклімат
Порівняно з 2015 р., моніторинг 14 грудня 2018 р. показав якісно нові
результати: температура та вологість повітря у архівосховищі фотодокументів
(кім. № 205), архівосховищі фонодокументів (кім. № 104), архівосховищі
кінодокументів (кім. № 105), архівосховищі кінодокументів підземному (бокс
№ 2), архівосховищі кінодокументів підземному (бокс № 4), архівосховищі
кінодокументів підземному (бокс № 5), архівосховищі кінодокументів підземному
(бокс № 6), архівосховищі кінодокументів підземному (бокс № 7), архівосховищі
кінодокументів підземному (бокс № 8), архівосховищі кінодокументів підземному
(бокс № 9) установи відповідала нормі. Виняток склали підземні архівосховища
кінодокументів №№ 8 і 9 – там було зафіксовано вищу від норми на 11%–19%
вологість повітря. Тому співробітникам архіву було рекомендовано проводити
гігієнічне оброблення стін, підлоги, стелажів у архівосховищах розчинами із
використанням антисептиків (наприклад, Гембар) 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). Для профілактики рекомендовано обстежити та, за необхідності,
почистити систему вентиляції. Встановити тканинні фільтри на решітках
вентиляційних виходів для зменшення кількості спор, що потрапляють у
приміщення з повітрям. Застосовувати для знезараження повітря у архівосховищах
ультрафіолетові бактерицидні установки.
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Акти мікробіологічного та ентомологічного обстежень архівосховищ та
документів Архіву Б за 2015 – 2018 рр. наведено у Додатку 4.
Контрольний моніторинг 04 липня 2019 р. продемонстрував завищену на 7–
8ºС температуру повітря в архівосховищі кінодокументів (кім. № 105),
архівосховищі

кінодокументів

підземному

(бокс

№

2),

архівосховищі

кінодокументів підземному (бокс № 4), архівосховищі кінодокументів підземному
(бокс № 5), архівосховищі кінодокументів підземному (бокс № 6), архівосховищі
кінодокументів підземному (бокс № 7), архівосховищі кінодокументів підземному
(бокс № 8), архівосховищі кінодокументів підземному (бокс № 9). Також було
зафіксовано

активне

зараження

пліснявими

грибками

роду

Cladosporium

штукатурки та фарби на зовнішній стіні боксу № 9; виявлено численні сліди
застарілого неактивного зараження цією пліснявою штукатурки та 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 (Додаток 5). Виходячи з цього, було
рекомендовано

обробити

зазначені

сліди

підтікань

та

відшарування

фарби/штукатурки спеціалізованими будівельними протигрибковими розчинами;
провести обезпилення плям на стінах в боксах № 5, 6, 8 та 9, що дозволить
зменшити

вірогідність вторинного розвитку грибкового

ураження.

Щодо

профілактичних заходів, то з урахуванням сезонності появи слідів підтікання в
зазначених боксах, а також прямого впливу кількості опадів на рівень вологості в
них, рекомендувалося 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 було запропоновано
розглянути можливість встановлення стаціонарних чи мобільних осушувачів
повітря в постраждалих боксах.
АРХІВ В
У рамках моніторингу 2015 – 2018 рр. у Архіві В обстеження проводилися
двічі, у 2015 р. та 2018 р., у різних корпусах архіву.
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11–12 червня 2015 р. проводився огляд архівосховищ та документів
Архіву В по вул. Z. У Акті мікробіологічного та ентомологічного обстеження
архівосховища та уражених документів вказано, що температура повітря в
архівосховищах була зависокою – до 26,3ºС, відповідно вологість – низькою –
36%. Наявним було намокання зовнішніх стін на 7–8 поверхах, що призвело до
значного відшарування штукатурки, фарби та стрімкого розвитку плісняви –
Cladosporium sp. (є небезпечною для людей через токсичність спор). У шафах та на
архівних коробках присутніми були сліди комах. Щодо пошкоджених документів,
то численні старі мертві гіфи та спори Chaetomium sp. на документах вказували на
їх старе ураження водою (у деяких випадках гіфи повністю пронизували папір,
роблячи його занадто ламким і чутливим до умов зберігання та роботи), крім того
деякі документи потребували ретельного знепилення через високу кількість спор
між аркушами (спори Chaetomium sp. є токсичними для людини). Тому було
надано наступні рекомендації:
- щодо дезінфекції, то необхідна ретельна обробка приміщень за допомогою
дезінфікуючих

миючих

засобів

з

метою

зменшення

кількості

спор

Cladosporium sp.;
- для низки документів необхідно провести знепилення;
- щодо дезінсекції, то документи, уражені Stegobium paniceum (жук-хлібний
точильник) необхідно ретельно обробити дезінсектантами; потаємний характер
розмноження та розвитку цих комах потребує ретельного огляду архівних коробок
навколо заражених документів з метою ранньої профілактики та дезінсекції;
- щодо гігієнічного очищення, у зв’язку з зараженням стін Cladosporium sp.
та високою концентрацією їх спор у повітрі, рекомендовано провести генеральну
дезінфекцію приміщень (включаючи підлогу, стіни, ящики, полиці тощо);
- регулярно ретельно протирати підлогу, полиці та навіть коробки/бокси
вологими ганчірками, змоченими в розчин дезінфектанту (крім того це дозволить
дещо збільшити вологість в приміщеннях);
- щодо профілактичних заходів, то необхідно провести ремонт вентиляційної
системи; у зв’язку із періодичним намоканням стін, рекомендується в ході
проведення

косметичного

ремонту

також

обробити

стіни
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гідрофобними/водостійкими

будівельними

сумішами

із

протигрибковими

добавками;
- регулярно проводити вологе прибирання із використанням дезінфікуючих
речовин з метою фізичного прибирання спор та залишків грибків (гіфи).
У ході обстеження архівосховищ та обраних документів 26 червня 2018 р. у
приміщеннях по вул. L не було виявлено жодних ознак наявності зараження
пліснявими грибками чи комахами. Загалом всі обстеженні приміщення та
оглянуті документи знаходилися у відмінному стані. Тому рекомендовано було
здійснювати профілактичні заходи для запобігання розвитку грибкових уражень –
щоденно проводити обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи
дозволять рівномірно обробити всі поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю
тощо). Акти мікробіологічного та ентомологічного обстежень архівосховищ та
документів Архіву В за 2015 – 2018 рр. наведено у Додатку 6.
Моніторинг документів архіву по вул. Z від 26.07.2019 р. (Додаток 7)
показав, що 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 7, зразок № 1). Даний рід пліснявих грибів
вражає вологий папір і призводить до різкого підвищення його ламкості. Загалом в
усіх інших обстежених документах (див. Додаток 7) було виявлено наявність спор
(в тому числі відносно свіжих) та дегідратованих гіф Chaetomium sp. Задля
покращення ситуації необхідно провести осушення документів із наявними
живими гіфами та свіжими спорами грибка (див. Додаток 7). Це дозволить
припинити активний ріст плісняви. Також рекомендується провести обезпилення
таких документів з метою зменшення кількості в них небезпечних для документів
та робітників спор.
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

29

рекомендується

відновлення/заміна

системи

вентиляції

повітря

в

архівосховищах або їх обладнання системами поглинання зайвої вологи з повітря.
Контрольні обстеження архіву В по вулиці L 19.11.2019 р. показали, що
температура та вологість в усіх сховищах була у межах норми (18,9 – 19,1°С та 47
– 48% відповідно). 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 перебували у відмінному стані. Виконавцями НДР було рекомендовано
провести генеральне прибирання приміщень із використанням миючих засобів з
додаванням дезінфектантів. Крім того можна протерти полиці та ящики слабким
3% розчином перекису водню. Для профілактики – встановити фільтрувальне
обладнання в систему вентиляції приміщень. Більш детально із результатами
обстеження архіву можна ознайомитися у Додатку 7.
АРХІВ Г
У рамках моніторингу 2015 – 2018 рр. у Архіві Г обстеження проводилися
двічі, у 2015 р. та 2017 рр..
14 липня 2015 р. проводилося обстеження архівосховищ №№ 5, 2, 3, 6.
Відповідно до Акта обстеження, показники температури були в нормі, а вологість
повітря дорівнювала 82–90%. Через таку високу вологість обстежені приміщення
(колишній

монастир)

та

документи

перебували

в

незадовільному

стані.

Спостерігалося сильне зараження приміщень Cladosporium sp., знайдено живі гіфи,
спорангії та спори даної плісняви.
Майже всі обстежені документи були уражені Chaetomium sp. Спостерігалося
активне зараження, знайдено живі гіфи, спорангії та спори. Даний рід плісняви
уражає в основному вологий папір, проте, у зв’язку із високою вологістю у
приміщеннях, пліснява активно розросталася на документах. Необхідно відзначити
високу токсичність даного гриба для людей (викликає різку алергічну реакцію,
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почервоніння шкіри та може спричиняти проблеми з органами дихання). У
зв’язку з цим співробітникам архіву було надано наступні рекомендації:
- через відсутність вентиляції та високу вологість в приміщеннях єдиними
відносно доступними способами дезінфекції є регулярна обробка приміщень
ультрафіолетом (кварцування) та використання дезінфікуючих розчинів для
вологого прибирання. Це не дозволить повністю позбутись зараження, проте дасть
змогу припинити активний ріст та підтримувати деструктивну активність плісняви
на відносно низькому рівні;
- обробляти уражені пліснявою обкладинки документів розчином перекису
водню, що дозволить знищити не лише клітини гриба, але й спори;
- незважаючи на високу вологість у приміщенні, необхідно частіше
протирати підлогу та полиці вологими ганчірками, змоченими в розчині
дезінфектанту;
- ретельно перевірити отвори для вентиляції підлоги, щоб не допустити
подальшого гниття покриття;
- замінити виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стінові
системи провітрювання; крім того, зараз є можливість встановлення на вході
вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що буде найбільш ефективним та
економічним. В приміщеннях, де відсутні вентиляційні труби, доцільно встановити
системи провітрювання;
- щоденно проводити обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні
системи дозволять рівномірно обробити всі поверхні, в тому числі полиці, підлогу,
стелю тощо).
01 червня 2017 р. було обстежено лише сховище № 2. У ході обстеження
було виявлено бурхливий розвиток повторного зараження стелажів та шаф
представниками Cladosporium sp. Таке бурхливе зростання розпочалося через
припинення регулярної обробки полиць та шаф дезінфікуючими розчинами
відповідно до попередніх рекомендацій та через відсутність діючої системи
вентиляції. Також було виявлено розвиток невідомого грибка чи лишайника
(товсті, помітні оком гіфи, які не профарбовувалися і вказували на вищі гриби) на
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стіні навпроти стелажу 96. Крім того, було виявлено зараження дошок підлоги
трутовим грибком, яке також характеризувалося бурхливим зростанням.
Спеціалісти

УНДІАСД

після

проведеного

обстеження

надали

такі

рекомендації:
- поновити регулярну обробку приміщення та стелажів дезінфікуючими
розчинами;
-

з

метою пригнічення

подальшого

зростання

плісняви

регулярно

прожарювати заражені ділянки приміщення та стелажі ультрафіолетом. Обробку
проводити не менше ніж 2–3 години для кожної ділянки. Первинну обробку варто
провести протягом 8–10 годин, що дозволить не тільки пригнітити наявне
зростання, але й запобігти появі нових грибкових заражень.
- позбутися заражених дошок підлоги та замінити їх; при цьлому звертати
увагу на обробку нових дошок спеціальними протигрибковими препаратами
відповідно до будівельних норм;
- продовжити обробляти приміщення та стелажі відповідно до рекомендацій
оглядів архівосховищ цього ж архіву у 2015 р.;
- у зв’язку з наявним активним зараженням приміщення грибками та
невідповідності умов зберігання архівних документів необхідно поновити систему
вентиляції в приміщенні;
- провести огляд та перевірити наявність і функціональність відповідних
вентиляційних отворів підлоги (мають бути нижче рівня підлоги в зовнішніх
стінах). Акти мікробіологічного та ентомологічного обстежень архівосховищ та
документів Архіву В за 2015 – 2018 рр. наведено у Додатку 8.
У ході контрольного моніторингу Архіву Г, що проводився в архівосховищі
№2 08 листопада 2019 р. (Додаток 9), не було виявлено ознак активного зараження
приміщення та документів пліснявими грибами. Незважаючи на високі рівні
вологості повітря (90%), регулярна обробка проблемних зон розчином перекису
водню дозволила підтримувати надзвичайно низький рівень пліснявих грибків.
Так, у ході обстеження було виявлено лише поодинокі старі та деформовані спори.
Температура повітря у сховищі була в межах норми – 17°С. Відповідно до цього
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було рекомендовано замінити чи відремонтувати наявну систему вентиляції з
метою зменшення рівнів вологості в приміщеннях.
Таким чином, контрольний моніторинг обраних архівних установ у 2019 р.
показав, що найрезультативнішим для підтримання належного стану архівосховищ
та збереженості архівних документів є їх моніторинг двічі на рік – перед початком
опалювального сезону та після його закінчення. Це дозволяє вчасно виявляти
біоураження стін, стелі, стелажів, архівних коробок, архівних документів та
здійснити заходи щодо їхнього очищення.
Крім того, щорічний аналіз актів обстеження дозволяє прослідковувати, які
види біоуражень існували в архівосховищах тих чи інших державних архівних
установ, чи наявними були біопошкодження архівних документів, які заходи
здійснювалися працівниками у боротьбі з біологічними деструкторами упродовж
2015 – 2018 рр. та чи були ці заходи ефективними. Моніторинг забезпечує, таким
чином, не лише постійний контроль за станом архівосховищ і документів, але й
сприяє розробці та застосуванню низки рекомендацій щодо методів дезінфекції,
дезінсекції, гігієнічного очищення та профілактики біоуражень.
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2 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ОБСТЕЖЕННЯ АРХІВОСХОВИЩ ТА
АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
За період 2015 – 2018 рр. було обстежено архівосховища 23-х державних
архівних установ за низкою параметрів. Так, здійснено оцінку мікроклімату
архівосховищ, вивчено їх загальний мікробіологічний та ентомологічний стан.
Проведено також вибіркове дослідження мікробіологічного та ентомологічного
стану окремих архівних документів, відібраних працівниками архівів. За
результатами досліджень були оформлені акти обстеження, які констатували
реальний мікробіологічний та ентомологічний стан обстежених архівосховищ та
документів і містили рекомендації щодо застосування методів їх покращення.
2.1 Мікроклімат архівосховищ
Мікроклімат

архівосховища

–

це сукупність параметрів повітря

у

приміщенні. Основними параметрами мікроклімату є температура повітря,
швидкість

його

руху

та

відносна

вологість.

Параметри

мікроклімату

архівосховища нормуються залежно від періоду року: а) теплий (середньодобова
температура навколишнього повітря більше +10°С); б) холодний (середньодобова
температура навколишнього повітря менше +10°С).
Також, відповідно до технічних вимог зберігання документів НАФ

(за

Положенням про умови зберігання документів Національного архівного фонду,
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 р.
№ 296/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за
№ 250/26695; та ГСТУ 55.001-98. Документи з паперовими носіями. Правила
зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги) оптимальною
температурою повітря архівосховища документів з паперовими носіями є
температура у межах від 17°С до 19°С та відносна вологість повітря від 50% до
55%. Такі умови є ідеальними для забезпечення тривалого зберігання архівних
документів та захисту їх від біоуражень.
Дещо інші вимоги висуваються до аудіовізуальних відповідно до Положення
про умови зберігання документів Національного архівного фонду, затвердженого
наказом Міністерства юстиції України від 02 березня 2015 р. № 296/5,
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зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за
№ 250/26695, а також згідно з технічними вимогами національних та галузевих
стандартів: ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги; ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила
зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги; ГСТУ 55.001-98.
Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного
фонду. Технічні вимоги; ГСТУ 55.002-2002. Фотодокументи. Правила зберігання
Національного

архівного

фонду.

Технічні

вимоги;

ГСТУ

55.003-2003.

Кінодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні
вимоги, а саме:
Таблиця 3. Вимоги до зберігання аудіовізуальних документів
Вид документа
Темп., С°
Кінодокументи
чорно-білі
на плівці з триацетатною 12
основою
Фотодокументи:
на плівці з триацетатною 15 - 20
основою
на плівці з лавсановою 15 - 20
основою
фотопластини (скло)
15 - 20
позитиви (фотопапір)
15 - 20
Фонодокументи:
на магнітній плівці
8 - 18
граморигінали
8 - 18
грамплатівки
8 - 18
Відеодокументи
18±2
Страховий фонд і фонд
користування:
документів
з
паперовою 12
основою (мікрофільми)
кінофотодокументів
12
фонодокументів
18±2

Вол. пов., %
кольорові
-5

45±5

-5±2

40 - 50

-5±2

40 - 50

2-4

40 - 50
40 - 50
45 - 65
45 - 65
45 - 65
55±10

50±5
50±5
60±5

У разі вимушеного зберігання документів з різними носіями у одному
сховищі слід дотримуватися найнижчих значень температури і відносної вологості.
Температурно-вологісний режим потрібно постійно контролювати та
регулювати

за

допомогою

провітрювання, зволоження тощо.

приладів

вентиляції

чи

кондиціонування,
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Проведення мікробіологічного аналізу повітря архівосховищ є ще однією
важливою складовою забезпечення збереженості архівних документів.
Відповідно до показників, що містяться у актах обстеження, було
сформовано таблицю (Таблиця 4), де простежується дотримання чи порушення
умов зберігання документів НАФ.
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Таблиця 4. Обстеження мікроклімату архівосховищ державних архівних установ
№

Роки обстеження архіву
Назва архіву

1.

Державний архів Вінницької області

2.

Державний архів Житомирської області

3.

Державний архів Закарпатської області

4.

Державний архів м.Києва

5.

Державний архів Київської області

6.

Державний архів Львівської області

7.

Держархів Одеської області

8.

Державний архів Полтавської області

9.

Державний архів Рівненської області

10. Державний архів Тернопільської області
11. Державний архів Харківської області
12. Держархів Херсонської області
13. Державний архівХмельницької області
14. Державний архів Черкаської області
15. Державний архів Чернігівської області
16. Центральний державний архів вищих органів
влади та управління України

Норма
t°С; %
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%

2015

2016

2017

2018

16-22°С;
82-90%
Ø

Ø

-;
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

-;
Ø

25-26,3°С;
35-36%
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

-;
Ø

Ø

Ø

Ø

18-25°С;
55-80%
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
13-18°С;
45-60%
Ø
18-22°С;
37-47%

Ø

11°С;
50%
Ø

15°С;
55%
Ø

11-13°С;
55-70%
Ø
-;
19,8-19,9°С;
48-49%
Ø
25°С;
70-77%
Ø
Ø

12-13°С;
65-68%
Ø

Ø

Ø

Ø

22-24°С;
70-78%
Ø

Ø

8-14°С;
60-65%
Ø

Ø

Ø

15,4-22°С;
58-64%
Ø

-;
Ø

Ø
Ø
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17. Центральний державний архів громадських
об'єднань України

17-19°С;
50-55%

18. Центральний державний архів зарубіжної
україніки
19. Центральний державний історичний архів
України, м. Київ
20. Центральний державний історичний архів
України, м. Львів
21. Центральний державний архів-музей
літератури і мистецтва України
22. Центральний державний науково-технічний
архів України

17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%
17-19°С;
50-55%

23. Центральний державний кінофотофоноархів
ім. Г.С.Пшеничного:

Норма

2015

t°С
%
18±2; 55±10
8-18; 45-65
12; -5; 45±5
12; -5; 45±5
12; -5; 45±5
12; -5; 45±5
12; -5; 45±5
15-20(-5±2);
40-50%

t°С
22,6
21,1
20,3
17,5
17,8
17,8
16,7
-

Архівосховище відедокументів
Архівосховище фонодокументів
Архівосховище кінодокументів
Архівосховище кінодокументів підземне 4
Архівосховище кінодокументів підземне 5
Архівосховище кінодокументів підземне 6
Архівосховище кінодокументів підземне 9
Архівосховище фотодокументів

21,525,3°С;
52-68%
20,9-22°С
45-48%
18°С;
38%
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

17-19°С;
50-52%
Ø

Ø

20-24°С;
60-80%
Ø

10,5-12°С;
70-88%
19°С;
56-61%

-;
Ø

Умовні позначення:
Ø – обстеження не проводилося
- інформації про температуру та вологість в акті обстеження не вказано

2017
%
45
58
62
77
78
82
85
51

t°С
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
16,4

Ø
-

14-16°С;
64-88%
Ø

2018
%
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
41

t°С

%

12,9
12,5
14,4
14,3
14,3
10,5
14,2

51
52
47
52
53
69
51

-;
-
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Серед обстежених архівів незначні відхили від температурної норми мали
архівосховища Державного архіву (далі – ДА) Вінницької обл., ДА Рівненської
обл., ДА Черкаської обл., ДА Хмельницької обл., Центрального державного архіву
вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України),
Центрального державного архіву громадських об'єднань України (далі – ЦДАГО
України), Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (далі –
ЦДІАК України). Тут температура повітря перевищувала норму лише на 2–3ºС. У
ДА Київської обл. при перевірці температурного режиму у 2015 р. (по вул.
Мельникова, 38) показники були 25–26,3°С, перевірка 2018 р. (по вул.
Солом’янській, 24) засвідчила температуру

у архівосховищі 19,8–19,9°С.

Позитивна зміна спостерігається в архівосховищах Центрального державного
архіву зарубіжної україніки (далі – ЦДАЗУ): якщо в акті за 2015 р. констатувалася
20,9–22°С, то при перевірці у 2018 р. температурний режим доведено до ідеального
– 17–19°С. Результати моніторингу архівосховищ Центрального державного
архіву-музею літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ України)
демонструють поступову тенденцію до покращення температурного режиму – від
20–24°С у 2015 р. до 10,5–12°С у 2016 р., 14–16°С у 2018 р. та до стабільних 16–
22°С у 2019 р.
У архівосховищах Центрального державного науково-технічного архіву
України (далі – ЦДНТА України) теж досягнуто температурної норми – при
моніторингу архівосховищ там було 19°С, що є позитивним для тривалого
зберігання документів НАФ.
Натомість у декількох перевірених архівах спостерігалася понижена
температура повітря архівосховищ, серед них: ДА Житомирської обл., ДА
Полтавської обл., ДА Тернопільської обл., ДА Харківської обл., ДА Херсонської
обл. Тут температура повітря була на 5–6°С нижча від норми.
Стосовно відносної вологості повітря, то у ДА Київської обл., ЦДІАК,
ЦДАВО України вона значно нижча від норми – 35–38%. Натомість у ДА
Полтавської обл., ДА Харківської обл., ДА Черкаської обл., ЦДАЗУ вологість у
книгосховищах у межах норми. Найбільшою ж проблемою при зберіганні
документів НАФ в усіх інших обстежених архівах є підвищена вологість повітря
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архівосховищ. У ДА Вінницької обл. та ЦДАМЛМ України показники були
критичними і доходили до 80–90%.
Окремі вимоги висуваються щодо температурного та вологісного режимів
зберігання кіно-, фото-, фонодокументів. В архівосховищах Центрального
державного кінофотофоноархіву ім. Г.С.Пшеничного (далі – ЦДКФФА України ім.
Г. С. Пшеничного) температурні показники відрізнялися від норми на 3–4°С,
натомість у архівосховищах кінодокументів у 2015 р. спостерігалася підвищена
всередньому на 15–20% вологість повітря, але при моніторингу у 2018 р.
показники вже були в межах норми і лише в деяких сховищах на кілька відсотків
перевищували вказані у нормах дані.
2.2 Біологічний стан поверхонь архівосховищ
Біологічний стан поверхонь має ключове значення для тривалого і якісного
зберігання документів НАФ. При аналізуванні біологічного стану поверхонь
звертається увага на стіни (відшарування фарби чи штукатурки, плями плісеневих
грибів, сліди підтікань), стелю (відшарування фарби чи штукатурки, плями
плісеневих грибів, сліди підтікань), підлогу (відшарування фарби чи пошкодження
покриття, плями плісеневих грибів, сліди підтікань, сліди комах, сліди гризунів),
стелажі (плями плісеневих грибів, сліди підтікань, сліди комах, сліди гризунів),
шафи (плями плісеневих грибів, сліди комах, сліди гризунів), архівні коробки
(плями плісеневих грибів, сліди комах, сліди гризунів). За цими основними
параметрами і проводилося обстеження архівосховищ.
У 2015 р. це були архівосховища 9-ти державних архівних установ (таблиця
5).

40

Таблиця 5. Біологічний стан поверхонь архівосховищ у 2015 р.
№ Назва архіву

Стіни

відшарування
фарби чи
штукатурки +
плями плісеневих
грибів +
сліди підтікань +

Підлога

відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:+
плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:+
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
відшарування
відшарування
2.
фарби чи
фарби чи
фарби чи
штукатурки –
штукатурки –
пошкодження
плями плісеневих плями плісеневих
покриття:–
ЦДАЗУ
грибів –
грибів –
плями плісеневих
сліди підтікань –
сліди підтікань –
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
відшарування
відшарування
3.
фарби
чи фарби
чи фарби
чи
штукатурки: +
штукатурки: –
пошкодження
ДА
Київської плями плісеневих плями плісеневих покриття:–
грибів: +
грибів: –
плями плісеневих
області
сліди підтікань: + сліди підтікань:–
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
відшарування
відшарування
4.
фарби чи
фарби чи
фарби чи
ДА Черкаської штукатурки +
штукатурки +
пошкодження
області
плями плісеневих плями плісеневих
покриття:–
грибів +
грибів +
плями плісеневих
сліди підтікань –
сліди підтікань –
грибів:–

1.

відшарування
фарби чи
штукатурки +
ДА Вінницької плями плісеневих
грибів +
області
сліди підтікань +

Стеля

Стелажі

Шафи

Архівні коробки

плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:+
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів: –

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів: –

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:+
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах: +
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +
сліди комах:+
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +
сліди комах:+
сліди гризунів: –
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5.
ЦДКФФА
України
ім. Г.С.Пшеничн
ого

6.
ЦДАВО України

7.
ЦДАГО України

8.
ЦДАМЛМ
України

відшарування
фарби
чи
штукатурки:+
плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:+

відшарування
фарби
чи
штукатурки:+
плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань: +

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби
чи
штукатурки:+
плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:+

відшарування
фарби
чи
штукатурки:+
плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань: +

сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби
чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби
чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів: –

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–
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9.
ЦДІАК України

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +/–
сліди комах:–
сліди гризунів: –
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Обстеження ЦДІАК показало, що стан архівосховищ тут підтримувався на
належному рівні – стіни, стеля, підлога, стелажі не мали жодних слідів підтікань,
відшарувань фарби тощо. У ЦДАВО України єдиним порушенням було наявне
плямування плісневих грибів на архівних коробках. У ЦДКФФА України
ім. Г.С.Пшеничного та ЦДАМЛМ України – на стінах та стелі відшарувалася
фарба/штукатурка, наявні були плями плісняви та підтікань. Сховища ДА
Київської обл. мали на підлозі, стелажах та шафах сліди комах, підтікання та
відшарування фарби/штукатурки на стінах.
Моніторинг архівосховищ ЦДАЗУ, ЦДАГО України показав їх ідеальний
стан без жодних порушень. Огляд ДА Черкаської обл. продемонстрував наявність
на стінах, стелі, стелажах і архівних коробках плям плісеневих грибів, на стінах і
стелі – слідів підтікань та відшарування фарби/штукатурки, на архівних коробкахслідів комах. В архівосховищах ДА Вінницької обл. на стінах, стелі, підлозі,
стелажах, шафах і архівних коробках знайдено сліди плям плісневих грибів, на
стінах, стелі, підлозі – слідів підтікань та відшарування фарби/штукатурки.
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Таблиця 6. Біологічний стан поверхонь архівосховищ у 2016 р.
№

Назва архіву

Стіни

Стеля

Підлога

Стелажі

Шафи

Архівні
коробки

1.

2.

3.

4.

відшарування фарби
чи штукатурки –
плями плісеневих
ДА Чернігівської грибів –
сліди підтікань –
області

відшарування фарби
чи штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття: –
плями плісеневих
грибів: –
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування фарби
відшарування фарби відшарування
чи штукатурки +
чи штукатурки –
фарби чи
(Сховища 0 та 2)
плями плісеневих
пошкодження
плями плісеневих
грибів –
покриття:– (+ по
ДА
Рівненської грибів + (Сховища 0
сліди підтікань –
вул. Кавказькій 8)
області
та 2)
плями плісеневих
сліди підтікань +
грибів:–
(Сховища 0 та 2; по
сліди підтікань:–
вул. Кавказькій 8 був
сліди комах:–
прорив труби)
сліди гризунів:–
відшарування фарби відшарування фарби відшарування
чи штукатурки: –
чи штукатурки: –
фарби
чи
плями
плісеневих плями
плісеневих пошкодження
грибів:
–
грибів:
–
покриття:–
ДА Хмельницької
сліди підтікань: –
сліди підтікань:–
плями плісеневих
області
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування фарби
відшарування фарби відшарування
чи штукатурки –
чи штукатурки –
фарби чи
ЦДНТА України
плями плісеневих
плями плісеневих
пошкодження
грибів –
грибів –
покриття: –

плями
плісеневих
грибів: –
сліди
підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди
гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:
–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди
підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди
гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів:
–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди
підтікань:–
сліди комах: –
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах: –
сліди
гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах: –
сліди
гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–

сліди підтікань –

5.

6.

сліди підтікань –

плями плісеневих
грибів: –
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування фарби відшарування фарби відшарування
чи штукатурки: –
чи штукатурки:+
фарби
чи
плями
плісеневих плями
плісеневих пошкодження
грибів:
–
грибів:
–
покриття:–
ДА Харківської
сліди підтікань: –
сліди підтікань: –
плями плісеневих
області
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування фарби
відшарування фарби відшарування
чи штукатурки –
чи штукатурки –
фарби чи
плями плісеневих
плями плісеневих
пошкодження
грибів –
грибів –
покриття: –
ЦДАМЛМ
сліди
підтікань
–
сліди
підтікань
–
плями плісеневих
України
грибів: –
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

сліди
гризунів:–
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сліди гризунів:
–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди
підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди
гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди
гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди
підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди
гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:
–
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У 2016 р. було обстежено 6 державних архівних установ (таблиця 6). Так, в
архівосховищах ДА Чернігівської обл., ДА Хмельницької обл., ЦДНТА України,
ЦДАМЛМ не виявлено жодних слідів біодеструкторів на поверхнях. В ДА
Харківської обл. – лише незначне відшарування фарби чи штукатурки. У сховищах
ДА Рівненської обл. наявними були плями плісневих грибів на стінах та архівних
коробках, а також на стінах спостерігалося відшарування фарби чи штукатурки та
підтікання.
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Таблиця 7. Біологічний стан поверхонь архівосховищ у 2017 р.
№

Назва архіву

1.

2.

Стеля

Підлога

Стелажі

Шафи

Архівні коробки

відшарування
фарби чи
штукатурки +
ДА
Вінницької плями плісеневих
грибів +
області
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки +
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань–

плями
плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:+
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів: –

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–

відшарування
фарби чи
ДА
Полтавської штукатурки –
області
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:+
плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів: –

ЦДАМЛМ України

3.

Стіни
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відшарування
фарби чи
штукатурки +
плями плісеневих
грибів +
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

5.

відшарування
фарби чи
штукатурки –
ДА
Львівської плями плісеневих
грибів –
області
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

6.

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
ДА Закарпатської плями плісеневих
грибів:–
області
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

7.

відшарування
фарби чи
ДА Тернопільської штукатурки +
області
плями плісеневих
грибів +
сліди підтікань +

відшарування
фарби чи
штукатурки +
плями плісеневих
грибів+
сліди підтікань +

4.
ЦДІАЛ

сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах: –
сліди гризунів: –

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів: –

плями
плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:–
сліди комах:+
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
сліди гризунів: –
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8.

відшарування
фарби чи
штукатурки –
ДА Чернігівської плями плісеневих
грибів –
області
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

9.

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
ЦДКФФА України плями плісеневих
ім.
Г.
С. грибів:–
Пшеничного
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів: –

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–
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Протягом 2017 р. спеціалістами УНДІАСД було оглянуто 9 державних
архівів та зроблено відповідні аналізи біологічного стану поверхонь (Таблиця 7). В
архівосховищах Центрального державного історичного архіву України, м. Львів
(далі – ЦДІАЛ України) не знайдено серйозних порушень, наявним було лише
відшарування фарби чи штукатурки та плями плісеневих грибів на стінах. Як і в
попередні

роки,

у

сховищах

ЦДАМЛМ

України,

ЦДКФФА

України

ім. Г.С.Пшеничного, ДА Чернігівської обл. не виявлено було жодних слідів
біодеструкторів на обстежуваних поверхнях.
Натомість у ДА Вінницької обл. на стінах, підлозі та стелі відшарувалася
фарба/штукатурка, наявні були плями плісняви і підтікань. Плями плісеневих
грибів спостерігалися також і на стелажах, шафах, архівних коробках. У ДА
Закарпатської обл. тут засвідчено наявність плям плісневих грибів на шафах,
архівних коробках та стелажах. На останніх присутні були сліди комах. У ДА
Львівської обл., ДА Полтавської обл. із порушень біологічних показників були
лише плями плісеневих грибів на архівних коробках. В архівосховищах ДА
Тернопільської обл. на сттелі і стінах спостерігалося відшарування фарби чи
штукатурки, плями плісеневих грибів та сліди підтікань.
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Таблиця 8. Біологічний стан поверхонь архівосховищ у 2018 р.
№

Назва архіву

Стіни

Стеля

Підлога

Стелажі

Шафи

Архівні коробки

відшарування
фарби чи
штукатурки +
плями плісеневих
грибів +
сліди підтікань +

відшарування
фарби чи
штукатурки +
плями плісеневих
грибів +
сліди підтікань+

плями
плісеневих
грибів: –
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів: –

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–

відшарування
ДА
Київської фарби чи
області
штукатурки –
плями плісеневих

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих

відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття: –
плями плісеневих
грибів: –
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів: –

1.
ДАК

2.

ЦДАМЛМ
України

3.
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грибів –
сліди підтікань –

грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

відшарування
фарби чи
штукатурки –
плями плісеневих
грибів –
сліди підтікань –

6.

відшарування
фарби чи
штукатурки:+
ДА
Одеської плями плісеневих
грибів:+
області
сліди підтікань:+

відшарування
фарби чи
штукатурки:+
плями плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:+

7.

ДА Херсонської відшарування
фарби чи
області
штукатурки +

відшарування
фарби чи
штукатурки +

4.
ЦДАЗУ

5.
ДА
Житомирської
області

плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження

сліди комах:–
сліди гризунів:–

сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів: –

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів: –

плями
плісеневих
грибів:+
сліди підтікань:–
сліди комах:+
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: +
сліди комах:+
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–

плями
плісеневих
грибів:–

плями плісеневих
грибів: +
сліди комах:–
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плями плісеневих
грибів +
сліди підтікань +

8.

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
ЦДКФФА
плями плісеневих
України ім. Г. С. грибів:– (крім
Пшеничного
боксу № 9)
сліди підтікань:–
(крім боксу № 6, 8)

плями плісеневих
грибів +
сліди підтікань +

відшарування
фарби чи
штукатурки:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–

покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–
відшарування
фарби чи
пошкодження
покриття:–
плями плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

сліди комах:–
сліди гризунів:–

сліди гризунів: –

плями
плісеневих
грибів:–
сліди підтікань:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями
плісеневих
грибів:–
сліди комах:–
сліди гризунів:–

плями плісеневих
грибів: –
сліди комах:–
сліди гризунів:–
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За 2018 р. було обстежено 8 державних архівних установ (Таблиця 8). У
ЦДАМЛМ України, ЦДАЗУ, ДА Київської обл., ДА Житомирської обл. – жодних
пошкоджень. При повторному огляді ЦДАМЛМ України було виявлено лише
плями плісневих грибів у сховищі №2, а у ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного
– у боксах №№ 6, 8, 9. У ДА міста Києва (далі – ДАК), ДА Одеської обл., ДА
Херсонської обл. – на стелі і стінах спостерігалося відшарування фарби чи
штукатурки, плями плісеневих грибів та сліди підтікань.
Зазначимо, що у процесі щорічного моніторингу стану поверхонь
архівосховищ майже в усіх обстежених державних архівах головною проблемою
було відшарування фарби чи штукатурки, плями плісеневих грибів та сліди
підтікань. Сліди комах було виявлено лише у декількох архівосховищах.
2.3 Результати мікробіологічного, ентомологічного огляду архівосховищ
Мікробіологічний
архівосховища

на

огляд

наявність

включає

результати

життєздатних

перевірки

мікроорганізмів,

повітря

патогенних

мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників архіву та деструктивної
активності мікроорганізмів (швидкості їх росту). Для кращої демонстрації
результати біомоніторингу було оформлено в таблицю 9.

55

Таблиця 9. Обстеження мікробіологічного стану архівосховищ державних архівних установ
№

Назва архіву

Роки обстеж.
архіву

Наявність
життєздатних
мікроорганізмів

Наявність
патогенних
мікроорганізмів

1.

Державний архів Вінницької області

2015

+

+

2017

+

+

2.

Державний архів Житомирської
області

2018

+ (деформовані
спори)

-

3.

Державний архів Закарпатської
області
Державний архів м.Києва
Державний архів Київської області

2017

-

-

2018
2015

+
+

+

2018

-

-

4.
5.

6.

Державний архів Львівської області

2017

+

+

7.

Держархів Одеської області

2018

+

+

8.

Державний архів Полтавської
області
Державний архів Рівненської області

2017

+

-

2016

+

+

9.

Види культур грибів
(бактерій)
мікроміцети
Cladosporium sp. та
Chaetomium sp.
Cladosporium sp.

деструктивна
активність
мікроорганізмів
висока
висока

Chaetomium sp. та неактивні
поодинокі
аероспори
(Penicillum sp чи
Aspergillus sp.)
Cladosporium sp.
мікроміцети
Cladosporium sp.,
Chaetomium sp.

висока
висока на стінах

Chaetomium sp.,
Cladosporium sp.
Chaetomium
sp.,
Cladosporium sp. та
Penicillum sp.
Chaetomium sp.,
Alternaria sp.
Chaetomium sp. та
Cladosporium sp.

висока
висока
дуже низька
активні, у
Сховищі №0
стіни вкриті
невідомим
мохом чи
лишайником
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10. Державний архів Тернопільської
області
11. Державний архів Харківської області
12. Держархів Херсонської області
13. Державний архівХмельницької
області
14. Державний архів Черкаської області

2017

+

+

2016
2018
2016

+
+
-

+

2015

+

+

15. Державний архів Чернігівської
області

2016

-

-

-

2017

-

-

-

16. Центральний державний архів вищих 2015
органів влади та управління України
(ЦДАВО)
17. Центральний державний архів
2015
громадських об'єднань України
(ЦДАГО)
18. Центральний державний архів
2015
зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
2018

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

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

2015

+

+

20. Центральний державний історичний
архів України, м. Львів (ЦДІАЛ)
21. Центральний державний архів-музей
літератури і мистецтва України
(ЦДАМЛМ)

2017

+

+

2015

+

+

2016

-

-

-

2017 (2 р.)

-

-

-

Cladosporium sp.

Cladosporium sp.
Chaetoimium sp. та
Cladosporium sp.
мікроміцети
Chaetomium sp.,
Cladosporium sp.

мікроміцети
Cladosporium sp., та
ін.
мікроміцети
Chaetomium sp.,
Cladosporium sp.

висока
неактивні
неактивні

неактивні
неактивні

мікроміцети
неактивні
Cladosporium sp., та
ін
Cladosporium sp.
відсутня
мікроміцети
Cladosporium sp.,
Chaetomium sp. та
Penicillum sp.

неактивні

57
22. Центральний державний науковотехнічний архів України Державної
архівної служби
23. Центральний державний
кінофотофоноархів ім.
Г.С.Пшеничного (ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного):

2018 (2 р.)

-

-

-

2016

-

-

-

2015

+

+

2017

-

-

2018

+

+

мікроміцети
Cladosporium sp.,
Penicillum sp.,
числені аероспори

неактивні

Cladosporium sp. та
численні аероспори
(Penicillum sp та
Aspergillus sp.)

-

Отже, здійснивши комплексний моніторинг мікробіологічного стану
архівосховищ можна сказати, що майже в усіх обстежених державних
архівах повітря заражене міксоміцетами роду Cladosporium. Представники
даного роду є одними з найбільш поширених 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.

Малюнок 1. Мікрофотографія спор та гіф Cladosporium sp.
Спори представників роду Chaetomium, що також наявні у повітрі
деяких архівів, 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.

59

Малюнок 2. Мікрофотографія спор та гіф та Chaetomium sp.
Ентомологічний стан – це наявність живих комах або їхніх личинок
(огляд місця їх локалізації). Зауважимо, що ентомологічний стан усіх
обстежених архівних установ був задовільним. Лише в декількох випадках
було виявлено наявність жуків – представників виду Stegobium paniceum
(хлібний точильник), занесених ззовні. Рекомендована в ході обстеження
обробка заражених документів інсектицидами дозволила повністю позбутись
вказаного шкідника.

Малюнок 3. Фотографія хлібних точильників
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2.4 Стан збереженості архівних документів
Температура і вологість є ключовими факторами старіння документів.
Небезпечним є підвищення температури архівосховища, адже це у 2–3 рази
активізує хімічні реакції старіння паперу. Небезпечним під час збереження
документів НАФ є також низька і висока вологість повітря. При низькій
вологості папір втрачає еластичність, міцність, стає жорстким, крихким і при
використанні швидше пошкоджується. За високої вологості зростає
пористість паперу, він стає більш відкритим для проникнення хімічних
речовин. Вологий папір в більшій мірі схильний до деформації. Підвищена
вологість сприяє розвитку пліснявих грибів та появі комах, якими
супроводжується цей процес.
Обстеження архівних документів проводилося вибірково, враховуючи
наявність підозрілих плям чи слідів на оправах, чи внутрішніх аркушах
справ.
У 2015 р. проводилося вибіркове обстеження документів ЦДІАК – було
виявлено життєздатні мікроорганізми – культури грибів Cladosporium sp,
Chaetomium sp. та патогенні мікроорганізми, шкідливі для здоров’я
працівників архіву. Проте, це – сліди минулого ураження, в тому числі
внаслідок пошкодження паперу водою. Поодинокі свіжі спори привнесені
ззовні та не є ознаками зараження. Так, на документах знайдено спори,
занесені з вентиляцією (Cladosporium sp.).
Результати огляду архівних документів у ЦДАВО України засвідчили
сліди минулого ураження, в тому числі внаслідок пошкодження паперу
водою (Chaetomium sp.). На документах знайдено спори, занесені з
вентиляцією (Cladosporium sp.) та людиною (Alternaria sp.).
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Малюнок 4. Мікрофотографія спор Alternaria sp.
Також на одному з документів виявлено спори Stemonitis sp. разом із
спорангієм та гіфами (ймовірно документи клали на гнилу деревину,
оскільки на папері даний вид не живе).

Малюнок 5. Фотографія Stemonitis sp.
Обстеження ЦДКФФА України ім. Г.С.Пшеничного засвідчило
наявність на документах спор, занесених з вентиляцією – Cladosporium sp.,
також у закритих коробках і боксах виявлено аероспори, а також в 9 боксі
виявлено вбиті в ході обробки приміщення ультрафіолетом, колонії
Penicillum sp. Висока вологість та велика концентрація спор у повітрі і на
поверхнях стін та полиць в подальшому може стати причиною надзвичайно
сильного зараження. Загалом живих клітин чи гіф не виявлено.
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Малюнок 6. Мікрофотографія Penicillum sp.
При вибірковому обстеженні документів ДА Київської обл. знайдено
численні старі мертві гіфи та спори Chaetomium sp. на документах вказують
на їх старе ураження водою (у деяких випадках гіфи повністю пронизують
папір роблячи його занадто ламким і чутливим до умов зберігання та
роботи), крім того деякі документи потребують ретельного знепилення через
високу кількість спор між аркушами (спори Chaetomium sp. є токсичними для
людини). Обстежені документи у ЦДАЗУ знаходилися в майже ідеальному
стані. Виняток становили лише недавно отримані документи, що на той час
ще не пройшли обробку. Відсутні сліди зараження документів мікроміцетами
і у ЦДАМЛМ України – лише на торці підшивки KURIEA POLSKI 1970 III–
V було виявлено сліди застарілого ураження Chaetomium sp. При огляді стану
документів ЦДАГО України не було виявлено активного зараження
документів пліснявою та/чи комахами. Знайдено старі мертві гіфи та старі й
частково дегідратовані спори. При обстеженні архівних коробок та
документів було виявлено сліди застарілих заражень (мертві гіфи та їх
уламки, спори Chaetomium sp. та характерні плями від вологи). Необхідно
відмітити наявність плям клейстеру, в яких були присутні гіфи грибків
(точніше важко розрізнити через занадто сильне забарвлення, оскільки
фарбування за Люголем спрямоване на проявлення крохмалю та декстранів
(та їх похідних) на препараті).
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У ДА Черкаської обл. необхідно звернути увагу на застаріле зараження
низки документів Chaetomium sp. (гіфи мертві, спори нерідко дегідратовані).
Такі документи можуть становити небезпеку для людини через високу
токсичність спор (викликає почервоніння шкіри та шкодить дихальній
системі). Наявне ураження низки документів жуком-хлібним точильником,
який здатен довгий час залишатись непомітним та завдавати значної шкоди
архівним документам.
Обстеження ДА Вінницької обл. засвідчило, що майже всі обстежені
документи були уражені Chaetomium sp. Спостерігалося активне зараження,
були знайдені живі гіфи, спорангії та спори. Даний рід плісняви уражає, в
основному, вологий папір, проте, у зв’язку із високою вологістю у
приміщеннях, пліснява активно розросталася на документах.
У

2016

р.

стан

архівних

документів

аналізувався

вибірково,

враховуючи наявність підозрілих плям чи слідів на оправах чи внутрішніх
аркушах справ. Були оглянуті документи ДА Чернігівської обл., ЦДНТА
України, ДА Харківської обл., ЦДАМЛМ України – документи знаходилися
у відмінному стані; ДА Рівненської обл. – на деяких коробках було знайдено
повноцінні живі колонії (гіфи та спорангії зі спорами) Chaetomium sp.; ДА
Хмельницької обл. – на оглянутих документах (підозрілі плями) було
виявлено старі деформовані спори та гіфи (це вказує на якісну попередню
обробку перевірених документів).
Найчастіше

причиною

біодетерації

документів

виступали

представники плісеневих грибів роду Chaetomium. Подекуди ця пліснява
майже повністю заміщала целюлозу. На папері її діяльність проявлялася 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

відшарування друкарської фарби тощо.

до

високої

ламкості

аркушів,
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Вибірковий аналіз архівних документів продовжився і у 2017 р. При
обстеженні ЦДІАЛ, ЦДАМЛМ України, ДА Тернопільської обл., ДА
Чернігівської обл. не було виявлено жодних ознак зараження документів.
Натомість у ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного в ході мікроскопічного
обстеження позитивів було виявлено характерні ознаки (численні гіфи та
спори) їх зараження Chaetomium sp. Виявлені гіфи профарбовувались синім,
що свідчило про їх життєздатність та активний ріст пліснявого грибка на
поверхні обстежених позитивів.
Повторний аналіз архівних документів ДА Вінницької обл. знову
показав наявність грибів Cladosporium sp. та високу швидкість їх
деструктивного росту. В ході обстеження ДА Закарпатської обл. було
виявлено активний ріст Penicillium sp. на корінцях папок з архівними
документами. Представники даної родини пліснявих грибків часто вражають
штучну шкіру (матеріал, з якого зроблено більшість корінців папок та книг)
за підвищеної вологості. Безпосередньої загрози паперовим архівним
матеріалам даний грибок не становить.
Документи ДА Львівської обл. були уражені представниками роду
Chaetomium, також була підозра на ураження цих документів Aspergillus
nigger, проте не підтвердилась (характерні чорні плями на документах). Так
мікроскопічне дослідження взятих зразків дозволило ідентифікувати цю
плісняву як один із представників роду Chaetomium sp., що є менш
токсичними і позбутися їх значно легше, в тому числі зберігши документи.
Ураження документів пліснявими грибами Chaetomium sp. у ДА Полтавської
обл. було локальним і стосувалося лише окремих документів.
У 2018 р. було вибірково обстежено документи восьми архівних
установ. Так, у доброму мікробіологічному стані знаходилися документи
ЦДАМЛМ, ДАК, ЦДАЗУ, ДА Київської обл., ДА Житомирської обл.,
ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного. Натомість у ДА Одеської обл. документи
мали ознаки зараження пліснявими грибами Chaetomium sp., а також були
присутні активні живі гіфи та спори із спорангіями Penicillium sp. При
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обстеженні ДА Херсонської обл. було виявлено активне зараження ряду
архівних коробок Penicillum sp. Даний рід пліснявих грибів не пошкоджує
архівні документи на пряму, проте становить небезпеку для здоров’я людини.
Отже, найчастіше причиною біодетерації документів виступають
представники плісеневих грибів роду Chaetomium. Подекуди дана пліснява
майже повністю заміщала целюлозу. На папері її діяльність проявляється у
вигляді жовтуватих плям та біло-попелястих слідів (спори даної мікроміцети
часто плутають із залишками дусту). В першу чергу представники роду
Chaetomium уражають вологий папір, що є особливо небезпечно в
приміщеннях із підвищеною вологістю. Розростання цієї плісняви на
паперових

документах

призводить

до

високої

ламкості

відшарування друкарської фарби та подальшої втрати документа.

аркушів,
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3
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ
ЗАХОДІВ,
СПРЯМОВАНИХ НА ЗНЕШКОДЖЕННЯ БІОДЕСТРУКТОРІВ ТА
ПРОФІЛАКТИКУ
БІОУРАЖЕНЬ
АРХІВОСХОВИЩ
ТА
ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ

3.1 Перелік заходів щодо знешкодження біодеструкторів в
архівосховищах
Біологічні деструктори – це мікроорганізми і продуковані ними
ферменти направленої на руйнування речей природного походження дії.
Заходи щодо знешкодження плісняви
У ході обстежень архівосховищ та обраних документів державних
архівних установ було встановлено, що основні біопорушення стін, стелі,
підлоги,

а

подекуди

й

стелажів

спричиненні

мікроміцетами

роду

Cladosporium sp. Представники даного роду є одними з найбільш
розповсюджених на землі видів плісняви. Характеризуються здатністю
біодетерувати фарби, шпаклівки та інші подібні оздоблювальні матеріали.
Можуть 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.
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. 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
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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.
Документи

з

виявленими

живими

колоніями

Chaetomium

sp.

рекомендується обробити ультрафіолетом та підсушити в окремому
приміщенні (наявність живих грибків вказує на зайву вологу в самому папері
документів). За наявності сильних уражень, такі місця можна обережно
обробити ватними тампонами змоченими в перекис водню. Підсушені та
оброблені ультрафіолетом документи рекомендується додатково обезпилити,
щоб позбутися залишків спор та грибків.
Також

документи,

Chaetomium sp.,

в

необхідно

яких

було

ретельно

виявлено
підсушити,

сліди

зараження

наприклад,

під

ультрафіолетовою лампою (5–8 годин буде достатньо для знищення активної
плісняви із збереженням типографської фарби) та обезпилити пилососом
(бажано із водяним та/чи HEPA фільтром, щоб не допустити подальшого
розповсюдження спор із вихідним повітрям).
Варто зазначити ще й збільшення частоти зараження архівних коробок
та папок пліснявими грибками роду Penicillium. Загалом вражаються
обкладинки та корінці папок, виготовлені із штучної шкіри. Представники
цього роду майже не пошкоджують паперові носії інформації, проте їх спори
можуть викликати алергічні реакції, запалення шкіри та слизових оболонок.
Заражені пліснявою приміщення та обладнання доцільно щоденно
обробляти ультрафіолетовим промінням (пересувні системи дозволяють
рівномірно обробити всі поверхні, в тому числі стелажі, підлогу, стелю
тощо). Така обробка дозволяє значно зменшити, а подекуди й повністю
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позбутися зараження міксоміцетами. Звичайно УФ шкодить паперовим
носіям, але в значно меншій мірі ніж пліснява.
Плісеневі гриби, виявлені на оправах справ, стелажах, пакуванні
(коробках) необхідно обробляти розчином перекису водню, який ефективно
знешкоджує не лише живі клітини грибів, але й їх спори і має мінімальний
вплив на людину. В деяких випадках така обробка повністю вбиває гіфи та
спори грибів і запобігає повторному ураженню, що було підтверджено в ході
повторних досліджень.
Часто відсутність робочої системи вентиляції та вікон не дозволяє
провести обробку приміщення архівосховища окисом сірки (сірчана шашка)
чи парами формальдегіду. Тому рекомендується провести обробку уражених
грибком стін дезінфікуючими розчинами. Можна використати розчин
перхлорної кислоти (розчин «Сантрі» з оприскувачем).
З метою зниження кількості грибкових спор та пилу в повітрі
приміщень

архівосховищ

необхідно

періодично

прибирання із застосуванням антисептиків.

проводити

вологе

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).
Важливе значення має обезпилення документів, де виявлено уламки
грибкових гіф та спор, а також просушування документів з надмірно
зволоженими паперовими носіями.
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Тим архівам, де були виявлені біодеструктивні ураження стін, стелі,
підлоги, рекомендовано провести ремонт уражених ділянок з застосуванням
будівельних протигрибкових розчинів.
Питання щодо встановлення вентиляційних систем та регульованих
опалювальних
уражених

систем,

грибами

відновлення

та

непрацюючої

лишайниками

вентиляції,

приміщень,

заміну

ремонт

ураженого

обладнання, забезпечення гідроізоляції тощо архіви не в змозі вирішити через
відсутність належного фінансування, що не дозволяє їм у повній мірі
забезпечувати відповідні умови зберігання документів, призводить до їх
пошкоджень, руйнування і можливої подальшої втрати.
Заходи щодо знешкодження комах
Середовищем розмноження комах в архівосховищах є палітурки справ,
проклеєні тваринним та рослинним клеєм, залишки продуктів та мертвих
комах, спор плісеневих грибів. Найчисельнішими шкідниками для архівних
документів з паперовою основою є жуки-шкіроїди. Як поживний субстрат
личинки шкіроїдів використовують папір і ушкоджують його механічно,
забруднюють
точильники

своїми

екскрементами

живляться

та

переважно

шкурками

деревиною,

личинок.

Жуки-

пошкоджуючи

в

архівосховищах, головним чином, стелажі. Необхідно відмітити зараження
дерев’яних стелажів точильником меблевим (лат. Anobium punctatum, нар.
«шашель») в архівосховищах ДА Закарпатської обл. (2017 р.). Головною
рекомендацією в цій ситуації стала заміна старих стелажів новими,
обробленими спеціальними засобами.
Основними

комахами-шкідниками,

що

становлять

загрозу

для

документів з паперовими носіями є личинки жуків – хлібних точильників
Stegobium paniceum. Вони не виводять своїх ходів на поверхню, а тому на
початкових стадіях ураження виявити їх практично неможливо.
У ДА Київської обл., ДА Черкаської обл. у 2015 р. було наявне
ураження низки документів жуком-хлібним точильником, який здатен довгий
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час

залишатись непомітним

та

завдавати

значної

шкоди

архівним

документам. Уражені документи рекомендувалося ретельно обробити
дезінсектантами, сірчаною шашкою або спеціальними аерозолями (Raid,
тощо). Крім того, потаємний характер розмноження та розвитку цих комах
потребує ретельного огляду архівних коробок навколо заражених документів
з метою ранньої профілактики та дезінсекції Також варто протягом року
ретельно оглядати коробки з архівними документами, які знаходяться біля
уражених комахами, з метою попередження зараження та вчасно провести
повторну дезінфекцію у разі необхідності.
Пошкоджують архівні документи також личинки молі (гусені), які
утворюють довгі ходи у волокнах паперу, пергаменту та харчуються ними.
Личинки вигризають місця на папері точно по контуру плями органічного
походження, наприклад, від масла. Сліди молі легко ідентифікуються – це
вигризені отвори значних розмірів. У ході обстеження Музейного сховища
№4 ЦДАМЛМ України у 2015 р. було виявлено живі личинки та дорослі
особини молі платяної (на шинелі). Ці комахи становлять особливу небезпеку
для олійного живопису, зокрема картин, які знаходяться в тому ж сховищі.
Необхідно звернути увагу на зараження та максимально ізолювати заражену
шинель. Обробити приміщення аерозольними засобами проти молі (Raid для
літаючих комах, Raid проти молі або інші високоефективні препарати).
Ізолювати картини, які зберігаються в тому ж приміщенні.
Надані архівним установам загальні та для кожного конкретно
рекомендації, які вони мали змогу виконати самостійно (провітрювання,
просушування, обробка документів та приміщень ультрафіолетом та
розчином перекису водню тощо), дозволили значно зменшити шкідливий
вплив біологічних факторів на стан збереження архівних документів, що
підтвердилося повторним їх обстеження.
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3.2 Профілактичні дії для запобігання біоураженням архівосховищ
та документів НАФ
Основною

причиною

різкого

росту

плісняви

в

приміщеннях

обстежених архівосховищ є відсутність або непрацездатність систем
вентиляції та спричинена цим висока вологість. У зв’язку з цим більшості
державних архівів рекомендовано замінити виведені з ладу вентилятори
та/або встановити віконні чи стінові системи провітрювання (на ринку наявна
достатня кількість вентиляторів та систем українського виробництва,
наприклад, «Вентс»). При заміні вентиляції радили звертати увагу на
загальне співвідношення потоку повітря (м3/год) та рівня споживання
електроенергії (так, вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~900010000 м3/год, що дозволить за кілька годин повністю замінити повітря у всій
будівлі), крім того, сучасні системи дозволяють встановлення на вході
вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що є найбільш ефективним та
економічним. У приміщеннях, де відсутні вентиляційні труби, доцільно
встановити

системи

провітрювання

(віконну,

чи

стінову,

обладнані

фільтрами).
Фактична відсутність систем вентиляції в ряді обстежених приміщень
призводить до надмірних коливань рівня температури та вологості, що може
бути причиною подальшого розвитку зараження пліснявою документів.
Необхідно відзначити, 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.
При відсутності в архівосховищах системи вентиляції, яка дала б змогу
підтримувати оптимальний рівень температури та вологи в приміщеннях та з
метою мінімізації вірогідності розвитку грибкового зараження (особливо в
умовах підвищеного рівня вологості), рекомендується раз на кілька тижнів
проводити обробку сховищ, стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим
опроміненням.

Найоптимальнішим

буде

використання

пересувних
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ультрафіолетових ламп. Це дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти
розповсюдженню пліснявих грибків.
З метою нівелювання регулярних/сезонних підвищень вологості в
приміщеннях архівосховищ і підмокання зовнішніх стін рекомендується
звернутись до спеціалізованих будівельних організацій для налагодження
водовідведення талих/дощових вод (шляхом водовідвідних рівчаків чи
дренажних

колодязів).

Використовувати

будівельні

матеріали

із

водонепроникними/гідрофобними та протигрибковими домішками.
Усім дослідженим архівам було рекомендовано проводити знепилення
документів та приміщень, використовуючи пилотяги із водяними фільтрами,
що дозволило б загалом значно знизити кількість спор та пилу в повітрі та
зменшити вірогідність повторного розвитку грибкових уражень. У зв’язку із
наявністю на тканинних фільтрах вентиляційних систем окремих архівів не
тільки спор, але й живих гіф, пропонується їх також просочувати розчинами
дезінфектантів.
Для захисту фото- і кінодокументів від впливу мікроорганізмів їх
потрібно обробляти 1%-м спиртовим розчином однієї з таких речовин, як
дінітрохлорбензол, дінітротіоціанбензол, тетраметілтіурамдісульфід (тіурам)
і 1%-м водним розчином фенолят натрію. Зображення на чорно-білій плівці
при цьому не погіршується. Негативи для захисту від дії мікроскопічних
грибів

рекомендується

алкілбензілдіметіламмонійхлоріда

обробляти
(препарат

0,1–1%-м
Роккал).

розчином

Обробку

можна

поєднувати з гідрофобізацією, що запобігає злипанню негативів.
Для зниження та припинення росту плісняви необхідно щоденно
проводити обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять
рівномірно обробити всі поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо).
Таким

чином,

основними

рекомендаціями,

наданими

архівним

установам, було оновлення систем вентиляції та обробка уражених об’єктів
антисептичними реагентами.
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ВИСНОВКИ
Протягом 2015–2018 рр. УНДІАСД проводив огляд архівосховищ та
документів державних архівних установ України для виявлення ключових
проблем у процесі забезпечення умов збереження документів. При цьому
здійснювався забір біопроб методом взяття липкою стрічкою та проводилося
подальше їхнє дослідження і фотографування методом електронної
мікроскопії. Результати моніторингу оформлювалися у спеціальні акти
обстеження. Їх було проаналізовано за такими параметрами:
-

параметри

мікроклімату

архівосховища

(середньомісячні

показники температури повітря і вологості);
-

біологічний стан поверхонь (стіни, стеля, підлога, стелажі, шафи,

архівні коробки – наявність плям плісеневих грибів, сліди комах чи
гризунів);
-

мікробіологічний

стан

(повітря

архівосховища,

архівних

документів – наявність життєздатних мікроорганізмів, види культур грибів
(бактерій), деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту));
-

ентомологічний стан архівосховища та архівних документів

(наявність живих комах (місця їх локалізації), наявність личинок комах).
Було виявлено низку проблем, спільних для усіх державних архівних
установ, а також особливості стану архівосховищ та документів кожного
окремого архіву.
Найбільше на мікробіологічний стан обстежених приміщень та
окремих документів впливала наявність та ефективність роботи системи
вентиляції повітря та системи опалення (як централізованих, так і суміщених
із вентиляційною системою), часто малоефективних чи взагалі непрацюючих.
З метою усунення загрози появи та поширення грибкових спор архівам
надавалися

рекомендації

зі

встановлення

системи

вентиляції

або

ремонтування виведених з ладу з обов’язковим застосуванням фільтрів.
Усі надані державним архівним установам рекомендації враховували
їхні технічні та фінансові можливості. Більшість із них вони мали змогу
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виконати самостійно (провітрювання, просушування, обробка документів та
приміщень ультрафіолетом та розчином перекису водню, тощо). Повторне
обстеження показувало, що такі методи є дієвими і дозволили значно
зменшити шкідливий вплив біологічних факторів на стан збереження
архівних документів.
Питання щодо встановлення вентиляційних систем та регульованих
опалювальних
уражених

систем,

грибами

та

відновлення

непрацюючої

лишайниками

вентиляції,

приміщень,

заміну

ремонт

ураженого

обладнання, забезпечення гідроізоляції тощо державні архіви часто не в змозі
вирішити через відсутність належного фінансування.
Зазначений моніторинг був проведений УНДІАСД у межах виконання
НДР

«Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду»
на замовлення Укрдержархіву. Фактично він започаткував формування
сучасної вітчизняної системи біозахисту та профілактики біоуражень
архівосховищ та документів державних архівних установ.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Нормативно-правові документи, стандарти,
методичні рекомендації та інші матеріали
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII (зі змінами).
Положення про умови зберігання документів Національного архівного
фонду, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 02 березня
2015 р. № 296/5, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 04 березня
2015 р. за № 250/26695.
Порядок здійснення контролю за дотриманням строків зберігання
архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх
обліку, а також доступу до документів національного архівного фонду
архівними установами, заснованими фізичними та/або юридичними особами
приватного права, затверджений наказом Державного комітету архівів
України від 30 липня 2007 р. № 113, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 03 грудня 2007 р. за № 1331/14598 (зі змінами).
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України
від 18 червня 2015 р. № 1000/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України
22 червня 2015 р. за № 736/27181.
Правила роботи архівних установ України, затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 р. № 656/5, зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116 (зі змінами).
Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом
документів НАФ на 2009 – 2019 роки, затверджена наказом Державного
комітету архівів України від 10 листопада 2009 р. № 190.
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ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
ГСТУ 55.001-98. Документи з паперовими носіями. Правила зберігання
Національного архівного фонду. Технічні вимоги.
ГСТУ 55.002-2002. Фотодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
ГСТУ 55.003-2003. Кінодокументи. Правила зберігання Національного
архівного фонду. Технічні вимоги.
Вплив біологічних факторів на збереженість архівних документів:
метод. рекомендації / Укрдержархів, УНДІАСД; уклад.: Л.В.Димитрова,
В.О.Кітам, О.В.Мельниченко, Н.М.Христова, – К., 2013. – 43 с. (схвалено
нормативно-методичною комісією Укрдержархіву, протокол № 6 від
27.12.2013р.).
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД; керівник роботи Л. В. Дідух. № 0115U000079. – Київ,
2015. – 71 с. – Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr2015.pdf
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД; керівник роботи Л.В.Дідух, виконавці: В. О. Кітам,
О. М. Гладиренко, С.Ю.Алексєєв. № 0116U003129. – Київ, 2016. – 48 с. –
Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2016.pdf
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Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та

рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на

знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і
документів державних архівів [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам,
О. М. Гладиренко. № держ. реєстрації 0117U000038. – Київ, 2017. – 130 с. –
Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2017.pdf
Дослідження

мікробіологічного

та

ентомологічного

стану

архівосховищ та документів державних архівів з метою проведення
моніторингу стану збереженості документів Національного архівного фонду:
звіт про наук.-дослід. роботу з актами обстежень державних архівних
установ та

рекомендаціями щодо проведення заходів, спрямованих на

знешкодження біодеструкторів та профілактику біоуражень архівосховищ і
документів державних архівів [Електронний ресурс] / Держ. архів. служба
України, УНДІАСД ; керівник роботи О. Я. Гаранін, виконавці: В. О. Кітам,
О. М. Гладиренко. № держ. реєстрації 0118U003217. – Київ, 2018. – 114 с. –
Режим доступу: https://undiasd.archives.gov.ua/doc/Zvit-ndr-2018.pdf
Захист архівних документів від пошкоджень комахами: метод.
рекомендації / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: О.П.Володіна
А.А.Майстренко, Н.В.Мурашко, Н.М.Христова. – К., 2007. – 30 с. (схвалено
нормативно-методичною комісією Укрдержархіву, протокол № 1 від
13.03.2007р.).
Захист музейних предметів від пошкодження комахами: метод. рек. /
О.В.Бідзіля, Т.І.Митківська; Нац. н.-д. реставрац. центр України. – Київ:
ННДРЦУ, 2016. – 39 с.
Збереження
Національний

документів у бібліотеках і архівах: Метод. рек.
науково-дослідний

реставраційний

центр

/

України,
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Національна парламентська бібліотека України, уклад.: Г.Новікова. –
К., 2006. – 56 с.
Інструкція щодо дезінфекції архівних документів на паперових носіях
методом поаркушної обробки, затверджена наказом Головархуправлінням
при РМ СРСР 30.07.1985 № 273.
Консерваційно-профілактичне і реставраційне оброблення документів
Національного архівного фонду, пошкоджених під час надзвичайних
ситуацій: Метод. рекомендації / Держкомархів України. УНДІАСД; Уклад.:
О.П.Володіна, Л.В.Терещук, А.М.Яценюк, Г.А.Шекун. – К., 2006. – 25 с.
Комплексне

обстеження

музейних

приміщень:

метод.

рек.

/

Т.І.Митківська, О.І.Комаренко; Нац. наук.-дослід. реставрац. центр України.
– Київ: ННДРЦУ, 2018. – 79 с.
Контроль наявності, стану і руху архівних документів та уточнення
облікових документів у державних архівах України: методичні рекомендації /
Укрдержархів України, УНДІАСД; уклад.: Н. М. Христова, М. В. Ковтун. –
К., 2010. – 26 с.
Мікологічне

обстеження

музейних

пам'яток

/

Е.З.Коваль,

Т.І.Митківська ; Нац. н.-д. реставрац. центр України. – Київ : ННДРЦУ, 2014.
– 239 с.
Мікроклімат музейних приміщень: метод. посіб. / Нац. наук.-дослід.
реставр. центр України, Фонд сприяння розв. Нац. худож. музею України ;
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під час роботи з ушкодженими документами: Метод. рекомендації: [Для
працівників архівних установ] / Держкомархів України. УНДІАСД; НАН
України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного; Уклад.:
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О.П.Володіна, Н.М.Жданова, Т.О.Кондратюк. – К., 2005. – 48 с. (схвалено
методичною комісією Державного комітету архівів України, протокол № 6
від 02.11.2004р.).
Гаранін О.Я., Кітам В.О. Основні чинники біопошкодження архівних
документів в архівних установах України 2015-2016 рр. // Шевченківська
весна - 2017: історія: Матеріали XV Міжнародної наукової конференції
студентів, аспірантів та молодих учених / Редкол.: проф. І.К.Патриляк
(голова), ас. І.Г.Адамська (заст. голови), Є.В.Шатілов (відп. редактор). – К.,
2017. – С. 166-168.
Дідух Л., Гула О. Проблеми забезпечення умов зберігання документів у
державних архівах України (за результатами щорічного моніторингу стану
збереженості документів Національного архівного фонду впродовж 2015 –
2018 рр.) // Збереження та захист творів мистецтва і документів на паперовій
основі: матеріали доповідей Другої міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26-27
верес. 2019 р.) / ЛННБ України ім. В. Стефаника; УАД; відп. за випуск:
Л. Дзендзелюк, Л. Льода. – Львів: УАД, 2019. – С. 7-20.
Кітам В. Проблеми ідентифікації чинників біопошкодження архівних
матеріалів // Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії: Матеріали
Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практична конференції 2122 травня 2015 р., м. Київ / Держ. арх. служба України, УНДІАСД та ін.:
редкол.: Г.І.Калінічева (голова) та ін. – К., 2015. – С. 97-99.
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Додаток 2
Витяг з Акта обстеження Архіву А від 08.07.2015 № 6
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 30.06.2015
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Архівосховище №5
– 134
Архівосховище №4
– 73,8
Книгосховище
– 3*80
Музейне сховище №2
– 20
Музейне сховище №4
– 28
Меморіальний кабінет Смолича
– ~12
Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/–.
Наявність вікон: –
Наявність централізованої системи опалення: –
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище №1
– 24
Архівосховище №5
– 20
Архівосховище №4
– 20
Книгосховище
– 22
Музейне сховище №2
– 20
Музейне сховище №4
– 22
Меморіальний кабінет Смолича
–?
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
– 78
Архівосховище №5
– 80
Архівосховище №4
– 76
Книгосховище
– 70
Музейне сховище №2
– 80
Музейне сховище №4
– 60
Меморіальний кабінет Смолича
–?
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:
плями плісеневих грибів:

+
+
+
+
+
+
–
–
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сліди підтікань:
–
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
–
сліди підтікань:
–
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
–
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
–
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp., Chaetomium sp. та
Penicillum sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): –
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
+ (Музейне сховище №4,
шинель)
наявність личинок комах:
+
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку
1. Загалом, майже відсутні сліди зараження архівосховищ та документів мікроміцетами.
Сліди підтікань виявленні в сховищі №5 та книгосховищі містять сліди застарілого
ураження Cladosporium sp. такі як уламки гіф та спор даної плісняви. Необхідно
відмітити, що живих клітин (гіф) чи спор грибка не було виявлено.
Документи та архівні коробки знаходяться майже в ідеальному стані. Проте на
торці підшивки KURIEA POLSKI 1970 III–V було виявлено сліди застарілого ураження
Chaetomium sp.
В ході обстеження Музейного сховища №4 було виявлено живі личинки та дорослі
особи молі платяної (на шинелі). Дані комахи становлять особливу небезпеку для
олійного живопису, зокрема картин, які знаходяться в тому ж сховищі.
Загалом, в ході обстеження не було виявлено ознак активного ураження
мікроміцетами крім застарілих слідів підтікань. Архівні документи та музейні предмети
знаходяться в задовільному стані.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
З метою недопущення повторного зараження Cladosporium sp. рекомендується
перед проведенням косметичного ремонту обробити сліди підтікань будівельними
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розчинами проти грибків (згідно з інструкціями виробника) та фізично (шпателем, щіткою
тощо) видалити шар мертвих гіф та/чи спор.
Методи дезінсекції:
Необхідно звернути увагу на зараження Музейного сховища №4 платяною міллю:
максимально ізолювати заражену шинель. Обробити приміщення аерозольними засобами
проти молі (Raid для літаючих комах, Raid проти молі або інші високоефективні
препарати). Ізолювати картини, які зберігаються в тому ж приміщенні.
Гігієнічне очищення:
Майже на всіх зразках відмічається велика кількість пилу (елементи штукатурки,
побілки, целюлози, скло- чи базальтове волокно тощо), що вказує на надзвичайно низьку
ефективність систем вентиляції. Рекомендовано частіше проводити вологе прибирання,
оскільки така концентрація пилу в повітрі та, особливо, наявність ниток скловолокна є
небезпечною для робітників і може викликати алергію та спричиняти захворювання
дихальних шляхів. Вентиляція потребує заміни.
Профілактичні заходи:
Загалом більшість виявлених проблем має зникнути після запланованої заміни
системи вентиляції. Рекомендується регулярно проводити огляд полотен з метою
недопущення їхнього пошкодження міллю.
Додаток 1 до акта № 6
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем), мікрофотографія – камера DCM-3.1:
№ Мікрофотографія
Опис
1.
Сх.1, Ст.15, полиця
Виявлено пил.

2.

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

3.

Сх.1, кватирка
Виявлено сліди скло– чи
базальтового волокна та численний
пил.
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4.

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

5.

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

6.

7.

–

Сх.4, Ст.1, пол.5
Товстий шар фарби, який знявся з
металевої полиці завадив
мікроскопіюванню зразка.
Сх.4, розетка навпроти Ст.4
Численний пил та залишки
побілки.

8.

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

9.

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

10.

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

84

11. –
12.

13.

Музейне сховище №4, шинель
Виявлено міль платяну.
Меморіальний кабінет Смолича,
книжкова шафа навпроти входу,
ззаду, полиця
Виявлено пил, целюлоза, поодинокі
старі спори Chaetomium sp.

Меморіальний кабінет Смолича,
шафа зліва від входу
Виявлено пил та сліди штукатурки.
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Витяг з Акта обстеження Архіву А від 05.11.2016 № 7
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 28.10.2016
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Книгосховище
– 3*80
Архівосховище №3
–
Архівосховище №4
– 73,8
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –.
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення:+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище №1
– 10,5
Книгосховище
– 12
Архівосховище №3
– 12
Архівосховище №4
– 12
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
– 88
Книгосховище
– 70
Архівосховище №3
– 82
Архівосховище №4
– 80
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
-
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сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): 2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів: .
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації): наявність личинок комах:
-

Обстеженням встановлено:
В ході обстеження не було виявлено жодних ознак наявності зараження
приміщень архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи
комахами. Виявлену одиночну деформовану спору Cladosporium sp.
вірогідно було занесено ззовні, оскільки не було виявлено жодних слідів гіф
чи їх уламків.
Необхідно відмітити дещо підвищений рівень вологості в обстежених
приміщеннях, проте низька температура не дасть змоги розвиватися
пліснявим грибкам.
Загалом всі обстеженні приміщення та оглянуті документи знаходяться
у відмінному стані.
Рекомендовано:
Профілактичні заходи:
У зв’язку із відсутністю системи вентиляції, яка дала б змогу
підтримувати оптимальний рівень температури та вологи в приміщеннях та з
метою мінімізації вірогідності розвитку грибкового зараження (особливо в
умовах підвищеного рівня вологості), рекомендується раз на кілька тижнів
проводити обробку сховищ, стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим
опроміненням. Найоптимальнішим буде використання пересувних
ультрафіолетових ламп. Це дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти
розповсюдженню пліснявих грибків.
Додаток до акта №7
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п

Опис зразка
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Сх.1, вікно для провітрювання
Гіф чи спор не виявлено
1

2

Сх.1, ст.13, ш.7, пол.6
Виявлено одиноку стару
деформовану спору
Cladosporium sp.

Сх.1, ст.1, ш.1, пол.7
Гіф чи спор не виявлено
3

КС, стіна з плямою
Гіф чи спор не виявлено
4

КС, ст.2, ш.4, пол.2
Гіф чи спор не виявлено
5

Сх.3, ст.5, ш.4, пол.7 (пил)
Гіф чи спор не виявлено
6

Сх.4, Ф.643, оп.1, спр.849-898,
коробка
Гіф чи спор не виявлено
7
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Витяг з Акта обстеження Архіву А від 14 квітня 2017 року №1
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 07.04.2017
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Книгосховище
– 3*80
Архівосховище №4
– 73,8
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –.
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення:+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище №1
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
-

-

-
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6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): 2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів: .
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації): наявність личинок комах:
Обстеженням встановлено:
В ході обстеження не було виявлено жодних ознак наявності зараження приміщень
архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи комахами.
Загалом всі обстеженні приміщення та оглянуті документи знаходяться у
відмінному стані. Так ремонт проведений на цокольному поверсі повністю вирішив
проблеми відшарування штукатурки та фарби на стінах та стелі, а також сприяє
нормалізації температури та вологості в цих сховищах.
Рекомендовано:
Профілактичні заходи:
На фоні весняного потепління та активізації природніх джерел грибкового
зараження, а також у зв’язку із відсутністю системи вентиляції рекомендується раз на
кілька тижнів проводити обробку сховищ, стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим
опроміненням. Найоптимальнішим буде використання пересувних ультрафіолетових
ламп. Це дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти розповсюдженню пліснявих
грибків. Також в разі розвитку грибкового зараження використання саме ультрафіолету
для обробки матеріалів буде значно більш ефективним та менш шкідливим для
працівників ніж застосування формаліну.
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Витяг з Акта обстеження Архіву А від 21 листопада 2017 року № 8
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
від 21 листопада 2017 року №8
Обстеження проводилося 17.11.2017
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище №1
– 237
Книгосховище
– 3*80
Архівосховище №4
– 73,8
Система кондиціонування та вентиляції повітря: –.
Наявність вікон: +
Наявність централізованої системи опалення:+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Архівосховище №1
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище №1
–
Книгосховище
–
Архівосховище №4
–
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
-

-

-
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5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): 2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів: .
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації): наявність личинок комах:
Обстеженням встановлено:
В ході обстеження не було виявлено жодних ознак наявності зараження приміщень
архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи комахами.
Загалом всі обстеженні приміщення та оглянуті документи знаходяться у
відмінному стані. Так ремонт проведений на цокольному поверсі повністю вирішив
проблеми відшарування штукатурки та фарби на стінах та стелі, а також сприяє
нормалізації температури та вологості в цих сховищах.
Рекомендовано:
Профілактичні заходи:
На фоні осіннього та зимового похолодання та сезонного підвищення вологості, а
також у зв’язку із відсутністю системи вентиляції рекомендується раз на кілька тижнів
проводити обробку сховищ, стелажів, полиць та коробок ультрафіолетовим
опроміненням. Найоптимальнішим буде використання пересувних ультрафіолетових
ламп. Це дозволить пригнітити можливий ріст та запобігти розповсюдженню пліснявих
грибків. Також в разі розвитку грибкового зараження використання саме ультрафіолету
для обробки матеріалів буде значно більш ефективним та менш шкідливим для
працівників ніж застосування формаліну.
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Витяг з Акта обстеження Архіву А від 3 травня 2018 року № 1
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:

-
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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.
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).
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Витяг з Акта обстеження Архіву А від 02 листопада 2018 року № 9
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
-

+ (Сх.2)
-

-
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5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): 2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів: .
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації): наявність личинок комах:
Обстеженням встановлено:
В ході обстеження не було виявлено жодних ознак наявності зараження приміщень
архівосховищ та/чи документів пліснявими грибками чи комахами 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
будівельними протигрибковими розчинами.

ураженої

стіни

в

архівосховищі

№2

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 систем українського виробництва, наприклад «Вентс»). При заміні
вентиляції варто звертати увагу на загальне співвідношення потоку повітря (м 3/год) та
рівня споживання електроенергії (так вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-
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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).
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Додаток до Акта
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.
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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.
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7

Кінобудка, торець рами.
Гіф чи спор не виявлено

101

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)

102

9

Сх.2, дальня полиця
Гіф чи спор не виявлено
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Додаток 3
Витяг з Акта обстеження Архіву А від 06 червня 2019 року № 1
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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
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:

-

-

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

Опис зразка
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).

107
6

Журнальне сх., кім. 17, ст.3, пол.2

7

Сх.1, ст.16, пол.6
Гіф чи спор не виявлено.

108
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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Витяг з Акта обстеження Архіву А від 07 листопада 2019 року № 9
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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
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:
-

-

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

Опис зразка

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.

Кн.сх., стіл при вході
Виявлено поодинокі дегідратовані
та деформовані спори
Cladosporium sp.
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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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Додаток 4
Витяг з Акта обстеження Архіву Б від 09 червня 2015 року № 3
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 04-05.06.2015
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)
Архівосховище відедокументів( кім.№ 206)
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 207)
Архівосховище фонодокументів( кім.№ 104)
Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.4)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)

– 63,6
– 14,3
– 48,22
– 46,64
– 46,64
– 60,95
– 60,37
– 67,86
– 20,65

Система кондиціонування та вентиляції повітря: +/-.
Наявність вікон: Наявність централізованої системи опалення: ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (̊С):
Архівосховище відедокументів( кім.№ 206)
Архівосховище фонодокументів( кім.№ 104)
Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.4)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)

– 22,6
– 21,1
– 20,3
– 17,5
– 17,8
– 17,8
– 16,7

Середньомісячні показники вологості (%):
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)
Архівосховище відедокументів( кім.№ 206)
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 207)
Архівосховище фонодокументів( кім.№ 104)
Архівосховище кінодокументів( кім.№ 105)
Архівосховище кінодокументів підземне, (бокс №.4)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.5)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.6)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс №.9)

ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:

+
+

– 51
– 45
– 46
– 58
– 62
– 77
– 78
– 82
– 85
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сліди підтікань:
+
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
+
плями плісеневих грибів:
+
сліди підтікань:
+
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:
–
плями плісеневих грибів:
–
сліди підтікань:
–
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
–
сліди підтікань:
–
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
–
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
+
сліди комах:
–
сліди гризунів:
–
ІV. Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp., Penicillum sp.,
численні аероспори
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Cladosporium sp., Penicillum sp., аероспори
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): –
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
–
наявність личинок комах:
–

Обстеженням встановлено:
Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку 1. На документах знайдено
спори, занесені з вентиляцією – Cladosporium sp. На вентиляційних решітках в
приміщеннях було виявлено численні спори та гіфи Cladosporium sp. та аероспори
(відповідно до розмірів належать до Penicillum sp. чи/та Aspergillus sp., точна
ідентифікація ускладнена через високу запиленість та деформацію спор внаслідок
обробки ультрафіолетом), що свідчить про зараження системи вентиляції. Всі обстежені
поверхні (стіни, полиці, шафи) вкриті аероспорами та пилом, що значно ускладнює
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ідентифікацію. Також аероспори виявлено у зразках, взятих із закритих коробок та боксів.
Надзвичайно сильно аероспори представлені в підвальних сховищах, крім того в 9 боксі
виявлено вбиті в ході обробки приміщення ультрафіолетом, колонії Penicillum sp. Висока
вологість (див.додаток) та велика концентрація спор у повітрі і на поверхнях стін та
полиць в подальшому може стати причиною надзвичайно сильного зараження. Загалом
живих клітин чи гіф не виявлено.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Необхідне очищення вентиляційних каналів та місць забору повітря.
Необхідна ретельна обробка приміщень за допомогою дезінфікуючих миючих
засобів (див.додаток 2) для видалення аероспор та профілактики подальших заражень.
Для низки документів (див. додаток 1) необхідно провести знепилення через
високу концентрацію спор шкідливих для людини.
Гігієнічне очищення:
У зв’язку з зараженням вентиляції та високою концентрацією аероспор в повітрі
рекомендується провести генеральну дезінфекцію приміщень (включаючи підлогу, стіни
ящики, полиці тощо) та регулярно ретельно протирати підлогу, полиці та навіть
коробки/бокси вологими ганчірками, змоченими в розчині дезінфектанту.
Профілактичні заходи:
Необхідне очищення вентиляційної системи від залишків плісеневих грибів та їх
спор. У зв’язку з періодичним підтіканням у підвальних сховищах (первинне джерело
грибкової інфекції) та розвитком вторинних заражень в приміщеннях інших сховищ
(принесено як через вентиляцію так і безпосередньо людьми) рекомендується окрім
обробки ультрафіолетом регулярно проводити вологе прибирання із використанням
дезінфікуючих речовин (див. додаток 2) з метою фізичного прибирання спор та залишків
грибків (гіфи).
Крім того рекомендується використовувати для косметичного ремонту будівельні
матеріали із водонепроникними/гідрофобними та протигрибковими домішками.
Для захисту фото- і кінодокументів від впливу мікроорганізмів їх потрібно
обробляти 1%-м спиртовим розчином однїєї з таких речовин, як дінітрохлорбензол,
дінітротіоціанбензол, тетраметілтіурамдісульфід (тіурам) і 1%-м водним розчином
фенолята натрію. Зображення на чорно-білій плівці при цьому не погіршується. Негативи
для захисту від дії мікроскопічних грибів рекомендується обробляти 0,1-1%-м розчином
алкілбензілдіметіламмонійхлоріда (препарат Роккал). Обробку можна поєднувати з
гідрофобізацією, що запобігає злипанню негативів.
Додаток 1 до акта № 3
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
1. П 1880
Поодинокі мертві гіфи, пил, аероспори. Помутніння свідчить про грибкове ураження
фотошару.
2.П 1882 (зворот)
Численні поодинокі гіфи, аероспори. Можливо Penicillum sp. – через жовтий колір паперу
в місці ураження.
3.О 37304 (плівка, негатив)
Поодинокі гіфи та спори Chaetomium sp., аероспори. Розрідження плівки – симптом
зараження Bacillus sp, однак ні їх клітин, ні спор не було виявлено.
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4. О 37304 (конверт, жовта пляма – місце контакту із плівкою).
Численні гіфи, ні спор, ні спорангіїв не виявлено.
5. Вентиляційна решітка над дверима к.205.
Уламки гіф, численні спори Cladosporium sp., пил, аероспори.
6. Ст.1, пол.5 (поверхня під А205-206), к.206.
Пил, целюлоза, старі гіфи, поодинокі спори Cladosporium sp., аероспори.
7.Поверхня шафи навпроти входу (ІН 10630118), к.206.
Поодинокі уламки гіф, спори Cladosporium sp., аероспори, пил.
8. Ст.3, пол.4, к.207, поверхня під 8489 – пил.
Поодинокі уламки гіф, спори Cladosporium sp., аероспори, пил.
9. Стіна (зовнішня), к.104, замазане цементом відшарування штукатурки.
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил.
10. Стіна (зовнішня), к.105, відшарування фарби (навпроти входу).
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил.
11. Стіна де вхід, вправо від входу, к.105, відшарування фарби.
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил.
12. Стіна – правий, дальній від входу, кут приміщення, б.4.
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил.
13. Стіна – навпроти входу, б.4.
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил, поодинокі уламки гіф.
14. Стіна – лівий, дальній від входу, кут приміщення, б.5, відшарування фарби.
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил, поодинокі уламки гіф.
15. Стіна – правий, дальній від входу, кут приміщення, б.6, відшарування фарби.
Спори Cladosporium sp., аероспори, пил, поодинокі уламки гіф.
16. Права стіна, б.9, жовто-оранжеві плями плісняви.
Численні гіфи, спорангії та спори Penicillum sp.
17. Там же, темні плями в кутах.
Численні гіфи, спорангії не виявлено – вірогідно Penicillum sp., аероспори.
{Окремі зразки з документа та його пакування
18. Кіноплівка, торець бобіни. (Од. обл. № 11197, 1 частина - негатив)
Уламки гіф, аероспори, пил.
19. Там же, дно боксу.
Целюлоза, поодинокі гіфи, аероспори, пил.
Додаток 2 до акта № 3
Перелік дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень:
ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН BALTIACHEMI (Естонія):ДЕЗЕКОНОМ; ФАН.
ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT; Septoforce. НВО "Фармакос" (Україна):
Хлорантоін; Біомой. ТОВ «Гігієна-Мед Стерил»: «Астрадез® - НУК»; «Брілліант»;
«ДЕЗаль»; «Дезамін»; «ДЕЗанідін»; «Брілліантовий рай»; «ДЕЗхлор».
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Витяг з Акта обстеження Архіву Б від 01 грудня 2017 року № 11
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 30 листопада 2017
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)

– 63,6

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

– 16,4

Показники вологості (%) на день обстеження:
Архівосховище фотодокументів( кім.№ 205)
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан

– 41

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
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1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): –
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):висока
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
–
наявність личинок комах:
–
Обстеженням встановлено:
В ході мікроскопічного обстеження позитивів (див.Додаток) було виявлено
характерні ознаки (численні гіфи та спори) їх зараження Chaetomium sp. Представники
даного роду вражають зазвичай вологий папір. Виявлені гіфи профарбовувались синім, що
свідчить про їх життєздатність та активний ріст пліснявого грибка на поверхні обстежених
позитивів.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Найменш інвазійним методом дезінфекції є висушування даних заражених об’єктів.
Так даний грибок росте лише на вологому папері, а тому його висушування призводить до
загибелі цієї плісняви. В той же час використання будь-яких дезінфектантів потребує їх
попередньої перевірки стосовно можливого негативного впливу на подібний фотопапір.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується провести обезпилення обстежених документів та місця їх
зберігання. Також варто провести вологе прибирання та обробку ящиків/полиць де
зберігались ці фотографії із використанням дезінфектантів, наприклад перекису водню.
Профілактичні заходи:
Рекомендується провести осушення місця зберігання обстежених позитивів. Також
необхідно відремонтувати/замінити систему вентиляції повітря в приміщеннях сховищ.
Це дозволить ефективно підтримувати в них рекомендований мікроклімат.
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

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

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

124

125

Витяг з Акта обстеження Архіву Б від 14 грудня 2018 року № 11
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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)
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
вентиляція).
Наявність вікон: Наявність централізованої системи опалення: ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища

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

(припливно-витяжна

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)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 8)
Архівосховище кінодокументів підземне (бокс № 9)

– 51
– 51
– 52
– 54
– 47
– 52
– 53
– 54
– 61
– 69

ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:

–
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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.
Рекомендовано:
Гігієнічне очищення:
Рекомендується проводити оброблення стін, підлоги, стелажів у архівосховищах
розчинами із використанням антисептиків (напр. гембар, ін.) з метою фізичного видалення
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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.

128
Додаток до Акта
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
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6

Б8, стіна дальня (пляма)
Виявлено поодинокі аероспори

7

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

132

133
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.

134

10

Б4, Ст.6, навпр. входу
Спор чи гіф не виявлено
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11

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

12

Б2, Ст.6
Спор чи гіф не виявлено

13

К.104, Ст.4
Спор чи гіф не виявлено
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Додаток 5
Витяг з Акта обстеження Архіву Б від 11 липня 2019 р. № 3
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 04.07.2019
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
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)

– 46,64
–
– 60,95
– 60,37
– 67,86
–
–
– 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)
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)

– 23,5
– 21,4
– 21,9
– 20,8
– 20,8
– 21,1
– 20,2
– 23

Показники вологості (%) на день обстеження:
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)
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:

– 47
– 55
– 53
– 58
– 59
– 52
– 53
– 61

–
– (крім боксу №6, 8 та 9)
– (крім боксу №6, 8 та 9)
–
–
–
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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 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.
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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.
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
п/п
1

Мікрофотографія

Опис зразка
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.
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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.

142

7

Б.№5, стара пляма біля
каналізаційної труби
Виявлено численні уламки гіф та
поодинокі дегідратовані спори
Cladosporium sp.

143

8

Б.№4, Ст.6
Жодних гіф чи спор не виявлено.

144
9

К.105, Ст.5
Сліди пилу та сажі, поодинокі
старі дегідратовані аероспори.

145
10

П1785, відшарування емульсії
В шарі емульсії слідів плісняви не
виявлено.
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Додаток 6
Витяг з Акта обстеження Архіву В від 16 червня 2015 року № 4
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 11-12.06.2015
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №7
– 324
Сховище №8
– 324
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:
Наявність централізованої системи опалення:
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (̊С):
Сховище №7
– 25
Сховище №8
– 26,3
Середньомісячні показники вологості (%):
Сховище №7
– 36
Сховище №8
– 35
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:

–
+
–

+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
–
+
–
+
+
–
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ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів (бактерій): мікроміцети Cladosporium sp., Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): +, висока на
стінах.
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Cladosporium sp, Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): –
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації): +, Stegobium paniceum (архівні
коробки, документи)
наявність личинок комах:
+
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку.
На стінах знайдено спори Cladosporium sp. та Chaetomium sp. Численні старі мертві гіфи
та спори Chaetomium sp. на документах вказують на їх старе ураження водою (у деяких
випадках гіфи повністю пронизують папір роблячи його занадто ламким і чутливим до
умов зберігання та роботи), крім того деякі документи потребують ретельного знепилення
через високу кількість спор між аркушами (спори Chaetomium sp. є токсичними для
людини). Намокання зовнішніх стін на 7–8 поверхах призвело до значного відшарування
штукатурки, фарби та стрімкого розвитку плісняви – Cladosporium sp. (є небезпечною для
людей через токсичність спор). Надмірна температура та низька вологість (див. додаток) в
сховищах призводить до різкого зменшення стійкості паперу до механічних пошкоджень,
особливо – ураженого Chaetomium sp.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Необхідна ретельна обробка приміщень за допомогою дезінфікуючих миючих
засобів, з метою зменшення кількості спор Cladosporium sp.
Для низки документів (див. додаток) необхідно провести знепилення через високу
концентрацію спор, шкідливих для людини.
Методи дезінсекції:
Документи уражені Stegobium paniceum (жук-хлібний точильник) необхідно
ретельно обробити дезінсектантами. Крім того, потаємний характер розповсюдження та
розвитку цих комах потребує ретельного огляду архівних коробок навколо заражених
документів з метою ранньої профілактики та дезінсекції.
Гігієнічне очищення:
У зв’язку з зараженням стін Cladosporium sp. та високою концентрацією їх спор в
повітрі рекомендується провести генеральну дезінфекцію приміщень (включаючи підлогу,
стіни ящики, полиці тощо ) та регулярно ретельно протирати підлогу, полиці та навіть
коробки/бокси вологими ганчірками змоченими в розчин дезінфектанту (крім того це
дозволить дещо збільшити вологість в приміщеннях).
Профілактичні заходи:
Необхідно провести ремонт вентиляційної системи. У зв’язку із періодичним
намоканням стін, рекомендується в ході проведення косметичного ремонту також
провести обробку стін гідрофобними/водостійкими будівельними сумішами із
протигрибковими добавками. Рекомендується регулярно проводити вологе прибирання із
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використанням дезінфікуючих речовин з метою фізичного прибирання спор та залишків
грибків (гіфи).
Додаток 1 до акта № 4
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
1. Сх. №7, Відшарування фарби та штукатурки, дальній правий кут від входу, зовнішня
стіна.
Елементи штукатурки, свіжі/живі спори Cladosporium sp.
2. Сх. №7, навпроти входу.
Поодинокі мертві гіфи, волокна скловолокна, поодинокі застарілі спори Cladosporium sp.
3. Сх. №7, Ф.2, оп.1, спр.7830.
Численні старі мертві гіфи, поодинокі спори Cladosporium sp. (явно занесенні з повітря
архівосховища). Папір майже повністю проріс гіфами гриба (це робить його ламким).
4. Сх. №7, Там же.
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори
Cladosporium sp. Волокна скловолокна.
5. Сх. №7, Там же.
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори
Cladosporium sp. Волокна скловолокна.
6. Сх. №8, Відшарування фарби та штукатурки, дальній правий кут від входу, зовнішня
стіна.
Спор чи гіф не знайдено.
7. Сх. №8, Там же, навпроти входу.
Спор чи гіф не знайдено.
8. Сх. №8,Ф.280, форм.сп. Чернігівського повіту1831рр.
Частинки обкладинки (картон), послід та куколка Stegobium paniceum.
9. Сх. №8,Ф.12, оп.26, спр.624.
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори
Cladosporium sp. Волокна скловолокна.
10. Сх. №8,Ф.2, оп.3, спр.11820.
Надзвичайна кількість старих мертвих гіф та спор Chaetomium sp. Численні спори
Cladosporium sp. Волокна скловолокна. Знайдена біла стара мертва колонія Penicillium sp.
11. Читальний зал, Ф.297, оп.1, спр.379.
Численні старі спори Chaetomium sp. та Cladosporium sp. Гіф чи спорангіїв не виявлено –
спори могли бути занесені ззовні.
12. Читальний зал, Там же (зеленуватий слід).
Пил, поодинокі залишки гіф. Спор чи спорангіїв не виявлено.
13. Читальний зал по вул. Мельникова 40, Стіна зі слідами підмокання (проходить стояк).
Численні спори Cladosporium sp., мертві гіфи.
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Витяг з Акта обстеження Архіву В від 03 липня 2018 року № 4
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи

-

-
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плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
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).
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Додаток до Акта
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.

152
2

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

153
3

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

4

Сх.4, ст.9, ш.2, пол.5
Виявлено поодинокі уламки гіф.
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Додаток 7
Витяг з Акта обстеження Архіву В від 02 серпня 2019 року № 4
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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.
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п

Опис зразка
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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.

156
2

Ф.1248, Оп.1, Спр.180, сліди води
та плісняви
Виявлено численні дегідратовані
гіфи та спорангії із спорами
Chaetomium sp.

157
3

Ф.280, Оп.174, Спр.2039, злипання
торців сторінок
Виявлено численні спори та мертві
гіфи Chaetomium sp.

158
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.

5

Ф.1248, Оп.1, Спр.85, жовті плями
Виявлено поодинокі дегідратовані
спори Chaetomium sp.

159

6

Ф.1248, Оп.1, Спр.86, сліди
пошкодження водою та грибками
Виявлено численні свіжі спори
Chaetomium sp.
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Витяг з Акта обстеження Архіву В від 22 листопада 2019 року № 1
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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:плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
-

-

-
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сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів (бактерій): 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:
Рекомендується встановити фільтрувальне обладнання в систему вентиляції
приміщень.
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/п
1

Опис зразка
Сх.1, поручень при вході
Виявлено численні аероспори.

163
2

Сх.1. ст.10, ш.10, п.2
Виявлено численні уламки гіф,
аероспори, дегідратовані спори
Chaetomium sp. та Cladosporium sp.

164

3

Сх1, ст.1, ш.1, п.3
Виявлено поодинокі уламки гіф.
Спор не знайдено.

165
4

Сх.2, вогнегасник при вході
Виявлено аероспори та уламки гіф.

166
5

Сх.2, ст.4, ш.1, п.4
Виявлено численні аероспори та
дегідратовані спори Chaetomium
sp. та Cladosporium sp.

167

6

Сх.2. ст.0, ш.7-8, п.4
Виявлено численні аероспори.

168
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.

169

10

Сх.4, поручень при вході
Спор чи гіф не виявлено.

170

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.

171

172

Додаток 8
Витяг з Акта обстеження Архіву Г від 21 липня 2015 року № 9
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 14.07.2015
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №5
– 18
Сховище №2
– 22
Сховище №3
– 34
Сховище №6
– 28
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
–.
Наявність вікон:
+
Наявність централізованої системи опалення:
+/ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Середньомісячна температура повітря у сховищі (°С):
Сховище №5
– 22
Сховище №2
– 16
Сховище №3
– 18
Сховище №6
– 18
Середньомісячні показники вологості (%):
Сховище №5
– 82
Сховище №2
– 90
Сховище №3
–?
Сховище №6
–?
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
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): мікроміцети Cladosporium sp. та Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту): + (висока)
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Cladosporium sp. та Chaetomium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): + (висока)
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
–
наявність личинок комах:
–
Обстеженням встановлено: Розширені результати мікроскопії наведені в Додатку
1. Загалом обстежені приміщення (колишній монастир) та документи знаходяться в
надзвичайно поганому стані. Спостерігається сильне зараження приміщень Cladosporium
sp., знайдені живі гіфи, спорангії та спори даної плісняви.
Майже всі обстежені документи уражені Chaetomium sp. Спостерігається активне
зараження, знайдені живі гіфи, спорангії та спори. Даний рід плісняви уражає ,в
основному, вологий папір, проте, у зв’язку із високою вологістю у приміщеннях, пліснява
активно розростається на документах. Необхідно відзначти високу токсичність даного
гриба для людей (викликає різку алергічну реакцію, почервоніння шкіри та може
спричиняти проблеми з органами дихання).
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
У зв’язку з відсутністю вентиляції та високою вологістю в приміщенні єдиними
відносно доступними способами дезінфекції є регулярна обробка приміщень
ультрафіолетом (кварцування) та використання дезінфікуючих розчинів для вологого
прибирання (див. Додаток 2). Це не дозволить повністю позбутись зараження, проте дасть
змогу припинити активний ріст та підтримувати деструктивну активність плісняви на
відносно низькому рівні.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується обробляти уражені пліснявою обкладинки документів розчином
перекису водню, що дозволить знищити не лише клітини гриба, але й спори. Також, не
дивлячись на високу вологість в приміщенні, необхідно частіше протирати підлогу та
полиці вологими ганчірками змоченими в розчині дезінфектанту (див. Додаток 2).
Профілактичні заходи:
Основною причиною такого різкого росту плісняви в приміщеннях є відсутність
вентиляції та висока вологість. Також необхідно ретельно перевірити отвори для
вентиляції підлоги, щоб не допустити подальшого гниття покриття. Необхідно замінити
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виведені з ладу вентилятори та/або встановити віконні чи стінові системи провітрювання
(на ринку присутня достатня кількість підходящих вентиляторів та систем українського
виробництва, наприклад «Вентс»). При заміні вентиляції варто звертати увагу на загальне
співвідношення потоку повітря (м3/год) та рівня споживання електроенергії (так
вентилятор потужністю ~2,2 кВт забезпечить ~9000-10000 м3/год, що дозволить за кілька
годин повністю замінити повітря у всій будівлі), крім того, зараз є можливість
встановлення на вході вентиляції фільтрів та водяних систем обігріву, що буде найбільш
ефективним та економічним. В приміщенях, де відсутні вентиляційні труби, доцільно
встановити системи провітрювання (як віконна так і стінова можуть обладнуватись
фільтрами).
Використання саме систем вентиляції, а не кондиціонування повітря дозволить
зменшити кількість пилу, спор та залишків гіф у повітрі архівосховищ. Крім того, такі
системи споживають менше електроенергії.
Для підтримання росту плісняви на низькому рівні необхідно щоденно проводити
обробку приміщень ультрафіолетом (пересувні системи дозволять рівномірно обробити
всі поверхні, в тому числі полиці, підлогу, стелю тощо). Звичайно, УФ шкодить
паперовим носіям, але в значно меншій мірі ніж пліснява.
Додаток до акта № 9
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х1000, фарбування за Люголем), мікрофотографування – камера DCM-310:
№
Мікрофотографії
Опис
1
Сх. №5, Ст.4, ш.9, пол.3.
Виявлено численні живі гіфи,
спори та спорангії Cladosporium
sp.

2

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

3

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

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

Сх. №6, Ф.109, оп.1, спр.74
(«дуст»).
Виявлено пил (скоріш за все
дійсно дуст, спор чи гіф не
виявлено).
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Сх. №6, Ст.9, ш.7, пол.2, коробка.
Виявлено численні живі гіфи,
спори та спорангії Chaetomium sp.

10

Додаток 2 до акта № 9
Перелік дезінфікуючих препаратів для обробки приміщень:
ТОВ «ІНТЕРДЕЗ» (Україна): САНІКОН
BALTIACHEMI (Естонія):ДЕЗЕКОНОМ;
ФАН.
ДП «Глобал Хім Україна»: Chemisept QUAT;
Septoforce.
НВО "Фармакос" (Україна): Хлорантоін;
Біомой.
ТОВ «Гігієна-Мед Стерил»: «Астрадез® - НУК»;
«Брілліант»;
«ДЕЗаль»;
«Дезамін»;
«ДЕЗанідін»;
«Брілліантовий рай»;
«ДЕЗхлор».
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Витяг з Акта обстеження Архіву Г від 08 червня 2017 року № 2
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
Обстеження проводилося 01 червня 2017р.
І. Загальна характеристика умов зберігання документів
Площа архівосховища (кв.м):
Сховище №2
–
Система кондиціонування та вентиляції повітря:
Наявність вікон:
+
Наявність централізованої системи опалення:
+
ІІ. Параметри мікроклімату архівосховища
Температура повітря у сховищі (°С) на день вимірювання:
Сховище №2
–

-

Показники вологості (%) на день вимірювання:
Сховище №2
–
ІІІ. Біологічний стан поверхонь
1. Стіни
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
2. Стеля
відшарування фарби чи штукатурки:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
3. Підлога
відшарування фарби чи пошкодження покриття:
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
4. Стелажі
плями плісеневих грибів:
сліди підтікань:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища

+
+
+
+
+
+
+
+
-
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наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів (бактерій): Cladosporium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): висока
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
+
види культур грибів: Cladosporium sp.
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
+
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту): висока
V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
наявність личинок комах:
Обстеженням встановлено:
В ході обстеження сховища №2 було виявлено бурхливий розвиток повторного
зараження стелажів та шаф представниками Cladosporium sp. Варто зазначити, що такий
бурхливий ріст став можливим із припиненням регулярної обробки полиць та шаф
дезінфікуючими розчинами відповідно до попередніх рекомендацій та за відсутності
діючої системи вентиляції.
Також було виявлено розвиток невідомого грибка чи лишайника (товсті, помітні
оком гіфи які не профарбовуються вказують на вищих грибів, Додаток 2) на стіні навпроти
стелажу 96. Крім того було виявлено зараження дошок підлоги трутовим грибком, яке
також характеризується бурхливим ростом (Додаток 2). Варто зазначити, що зазвичай
статеве тіло гриба не перевищує 10% його загальної маси. Таким чином можна
припустити, що загалом заражено відносно велику площу дошок підлоги.
Загалом висока вологість та температура, відсутність системи вентиляції та
припинення регулярної санітарної дезінфікуючої обробки створили оптимальні умови для
розвитку грибкових заражень в приміщенні сховища №2.
Рекомендовано:
Методи дезінфекції:
Рекомендується поновити регулярну обробку приміщення та стелажів
дезінфікуючими розчинами.
З метою пригнічення подальшого росту плісняви рекомендується регулярно
прожарювати заражені ділянки приміщення та стелажі ультрафіолетом. Для цього
доцільно використовувати пересувні стойки обладнанні ультрафіолетовими лампами.
Обробку необхідно проводити не менше ніж 2-3 години для кожної ділянки. Первинну
обробку варто провести на протязі 8-10 годин. Це дозволить не тільки пригнітити наявний
ріст але й запобігти появі нових грибкових заражень.
Необхідно негайно позбутися заражених дошок підлоги та замінити їх. Варто
звертати увагу на обробку нових дошок спеціальними протигрибковими препаратами
відповідно до будівельних норм.
Гігієнічне очищення:
Рекомендується продовжити обробляти приміщення та стелажі відповідно до
попередніх рекомендацій.
Профілактичні заходи:
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У зв’язку з наявним активним зараженням приміщення грибками та не
відповідності умов зберігання архівних документів необхідно поновити систему
вентиляції в приміщенні.
Наявне зараження дошок підлоги вказує на відсутність системи вентиляції підлоги.
Необхідно провести огляд та перевірити наявність і функціональність відповідних
вентиляційних отворів (мають бути нижче рівня підлоги в зовнішніх стінах).
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
Мікрофотографія
п/
п
1

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

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

Там же х100.
Аналогічно 2.
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Додаток 2

№ Фотографія
п/п
1

Опис

2

Сх.2, стіна навпроти ст.96
Товсті нитки гіф видно не
озброєним
оком.
Не
профарбовуються (див. Додаток 12,3 ).

Сх.2, підлога біля ст.96
Даний гриб належить до трутовиків
і відноситься до базидіоміцет.
Точно ідентифікувати не вдалось.
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Додаток 9
Витяг з Акта обстеження Архіву Г від 14 листопада 2019 року № 10
ВИТЯГ З АКТА
мікробіологічного та ентомологічного
обстеження архівосховища
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:
сліди комах:
сліди гризунів:
5. Шафи
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:
6. Архівні коробки
плями плісеневих грибів:
сліди комах:
сліди гризунів:

-

-
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ІV.Мікробіологічний стан
1. Повітря архівосховища
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів (бактерій):
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
деструктивна активність мікроорганізмів висока (швидкість їх росту):
2. Архівних документів
наявність життєздатних мікроорганізмів:
види культур грибів:
наявність патогенних мікроорганізмів, шкідливих для здоров’я працівників
архіву:
деструктивна активність мікроорганізмів (швидкість їх росту):V. Ентомологічний стан архівосховища та архівних документів
наявність живих комах (місця їх локалізації):
наявність личинок комах:
-

Обстеженням встановлено:
В ході обстеження не було виявлено 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.
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Додаток 1
Результати мікроскопії.
Мікроскопія (х2000, фарбування за Люголем):
№
Микрофотография
п/п
1

2

Опис зразка
Сх.2, ліве крило, між кор. Ф1850,
оп.1, од.зб.23-60 та 80-95
Виявлено
уламки
гіф
та
поодинокі деформовані залишки
спор.

Сх.2, праве крило, кор., Ф.Р5904, оп.1, од.зб.450-472
Спор чи гіф не виявлено.
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3

Сх.2, праве крило, кор., Ф.Р5904, оп.1, од.зб.473-502
Виявлено
поодинокі
дегідратовані спори Chaetomium
sp.
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